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діючих форм первинного обліку з їх подальшим удосконаленням шляхом 
впровадження нових реквізитів та показників. Оцінка довгострокових 
біологічних активів тваринництва за справедливою вартістю є не лише 
нормативною вимогою, а й чинником інвестиційної привабливості 
підприємства. Галузеві особливості господарської діяльності повинні 
забезпечувати нагальні потреби керівників, власників, інвесторів та інших 
користувачів у повній, достовірній та своєчасній інформації, а також бути 
спрямовані на дотримання вимог Міжнародних принципів ведення 
бухгалтерського обліку. Таким чином, дослідження організації та методики 
аудиту і контролю довгострокивх біологічних активів тваринництва у 
сільськогосподарських підприємствах, можна й досліджувати і надалі [1]. 
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РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ НАСІННИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору є одним із 

ключових питань економічної політики України. Одним з основних та 
найбільш перспективних напрямів розвитку вітчизняного агросектору є 
інноваційний, що ґрунтується на ефективному використанні людського, 
інтелектуального, освітнього та наукового потенціалу. Низка експертів 
визнають, щоінтелектуальний капітал більш цінний, ніж матеріальний. На 
відміну від матеріальних ресурсів, які можуть знецінюватися в процесі 
використання, знання збільшується, якщо воно використовується, і 
знецінюється, якщо не використовується. Саме завдяки здатності створювати 
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знання компанії мають можливість досягати стійкої конкурентної переваги. 
Люди є ключовими дійовими особами в бізнесі: всі продукти, активи і 
відносини – це результати людської діяльності, тривалість і якість яких також 
залежать від неї. 

Розвиток та накопичення інтелектуального капіталу тісно пов’язане з 
інноваційною діяльністю, оскільки є основним її підґрунтям. Формування та 
накопичення інтелектуального капіталу в аграрній сфері, так як і отримання 
позитивного економічного ефекту від його використання, можливе при 
посиленні інтеграційних процесів між основними суб’єктами економічних 
відносин – державою, науково-дослідними інститутами, системою освіти, 
підприємствами і трудовими ресурсами [1]. Як зазначає Н. М. Сіренко, 
«…освоєння інновацій в аграрному секторі повинне 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» [2]. 

Зарубіжний досвід свідчить про доцільність фокусування на розвитку 
особливого типу капіталу – нематеріального, інтелектуального, людського. 
Зокрема, у Республіці Білорусь, де немає можливості спертися на сировинний 
експорт, на чільне місце економічного зростання і загального розвитку було 
поставлено людський капітал та науку. На відміну від інших країн СНД, в 
Білорусі Національна академія наук відігравала і продовжує грати винятково 
важливу роль в поступальному розвитку суспільства. Як вища наукова 
організація, вона є організатором і координатором всіх проведених в країні 
наукових досліджень. Крім цього, збережена провідна роль держави у 
фінансуванні науки та інноваційної діяльності за підтримкиїї самофінансування 
заходами податково-кредитної політики. Створюються економічного і правові 
умови для прискореної реалізації науково-технічнихзаходів через мережу 
малих інноваційнихструктур, стимулюється розвиток новихпрогресивних форм 
інноваційногопідприємництва - start-up, green-fieldта ін.Ведеться робота зі 
створення новітніхвеликих об'єктів інноваційної інфраструктури структури [3].  

Аналіз інноваційної діяльності в аграрному секторі Україні значно 
ускладнений практичною відсутністю офіційної інформації щодо стану, 
характеру й особливостей такої діяльності. Відповідно до рекомендацій 
Євростату та ОЕСР щодо збирання та аналізу даних про інновації, статистичні 
одиниці, в яких основним видом діяльності є сільське господарство, не 
обстежуються, через що блок важливої інформації щодо одного з найбільш 
перспективних секторів вітчизняної економіки відсутній[4].  

За даними [5]у рослинництві впроваджувалися переважно такі види 
інноваційного продукту, як насіннєвий матеріал (83%); біопестициди, 
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біодобрива (48%); спеціалізована техніка (70%). При цьому, якщо насіннєвий 
матеріал, біодобрива та біопестициди використовувалися як вітчизняні, так і 
зарубіжні (навіть з певною перевагою вітчизняних), то спеціалізована техніка 
переважно мала іноземне походження, що свідчить про низький рівень 
інноваційних розробок для сільського господарства саме у цій сфері. 

Урожайність у сільському господарстві знаходиться на відносно низькому 
рівні, і є особливо мінливою у пшениці та фуражного зерна. Ці показники 
менші, ніж у Західній Європі (табл. 1) і, згідно оцінок, знаходяться на рівні 40% 
потенціалу. Такий стан справ може бути наслідком нестачі технологій та знань, 
неефективного користування водними ресурсами, деградації ґрунту, а також 
недостатнього використання добрив та засобів захисту рослин. Протягом 
останніх десяти років внесення добрив знову виросло до 58 кг на га у 2010р., 
але залишається на значно меншому рівні, ніж в середньому в ЄС. Зростання 
виробництва зерна спричинено, більшою мірою, розширенням площ 
оброблюваної землі та ефектом масштабу, ніж підвищенням врожайності. 

 
Таблиця 1 

Порівняння урожайності головних рослинних культур (т/га), 2010 р.[5] 
 

Культура Україна Західна Європа США/Канада 

Пшениця  4,1 7,0  2.5 – 3,0  
Ячмінь  3,1 6.0  2,5 – 3,0  
Кукурудза  4,9 8.5  10,5  
Насіння соняшника  1,5  3,0  -  
Насіння рапсу  1,8  3,5  1,5 – 2,0  
 
Одним із напрямів формування інтелектуального капіталу в агросекторі є 

створення нових сортів рослин, що дозволяють значно збільшити 
продуктивність і якість продукції у сільському господарстві. Аналіз 
статистичних даних [6] свідчить, що кожного року в Україну завозиться 
близько 29-54 тис. тонн насіння кукурудзи на загальну суму $ 105-313 млн, 12-
18 тис. тонн насіння соняшнику - $ 164-210 млн, 1,3-1,8 тис. тонн пшениці - $ 
1,2-1,9 млн, 0,5-0,9 тис . тонн ячменю - $ 0,4-0,7 млн. Насіння ріпаку за 12 міс. 
2015 року імпортовано лише 2 тис. т, власне, як і в 2014 р - 2,1 тис. т. Обсяги 
експорту даної культури доволі невисокі:  2 млн т в 2014 р і 1,4 млн т в 2015 р. 
Крім того, знизився обсяг експорту насіння соняшнику. У 2015 р він склав 47 
тис. т на $ 20 млн проти 74 тис. т на $ 44 млн в 2014 р. При цьому імпорт 
залишився практично незмінним: 14 тис. т. на $ 113 млн в 2015 р і 15 тис. т на $ 
165 млн в 2014 р.  

Безперечно, виведення нового сорту будь-якої культурної рослини – це 
доволі тривалий процес, що потребує значних затрат енергії, часу, зусиль і, 
звісно ж, коштів. Відсутність належного фінансування галузі насінництва 
призводить до появи та швидкого поширення зарубіжних технологій 
вирощування багатьох сільськогосподарських культур, які значно переважають 
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вітчизняні. Наразі у секторі насінництва складається така ситуація, при якій 
насіння різного походження достатньо, але аграрні підприємства скаржаться на 
брак саме якісного посівного матеріалу. При цьому рівень урожайності 
безпосередньо залежить від ефективного функціонування ринку насіння.  

Очевидно, що розвиток аграрної сфери практично неможливий без 
створення ефективної системи стимулювання інтелектуальної та інноваційної 
діяльності. Іншими словами, без залучення інтелектуального капіталу 
розвивати свою конкурентоспроможність в сьогоднішньому світі 
неможливо.Україна має високий ресурсний потенціал у цій сфері. Рівень нашої 
освіти, наукової думки, інтелекту нації в цілому - це те, чим ми повинні не 
просто пишатися, а активно користуватися, мати економічну вигоду. 
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