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Рассмотрена сущность информационно-консультационных услуг, жизненный цикл информа-

ционно-консультационнойуслуги, как инновационного продукта, который предоставляется в рам-
ках этой услуги. На основе этого исследования приведено собственное определение понятия «ин-
новационный продукт» и указаны основные его особенности, учитывая аграрную сферу примене-
ния. Графически представлены фазы жизненного цикла инновационного продукта, т.е. консульта-
ционной услуги и установлен четкий план этапов цикла. Предложены принципы информационно-
консультационной деятельности. 

Ключевые слова:совещательные (информационно-консультационные) услуги, агроконсалти-
нговые услуги, инновационный продук, жизненный цикл услуг. 

 
Considered the essence of extension (information and counselling) services, lifecycle of advisory ser-

vices, as an innovative product that is provided within the service. Based on this research are presented own 
definition of "innovative product" and to identified main characteristics of agricultural innovation. Graphically 
represented phases of the life cycle of an innovative product, that is advisory services and established the 
clear plan phases of the cycle. We proposed principles advisory services. 

Key words: advisory (information and consulting) services, innovative product, the life cycle of a ser-
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НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

К.М. Кащук, аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет 
 

У статті надається характеристика інноваційного потенціалу Житомирської області за 
останні роки. Для оцінки наукового забезпечення інноваційної діяльності проаналізовано показники 
структури надходжень для фінансування наукових досліджень, мiжнaрoдного спiврoбiтництва 
нaукoвих організацій Житомирської області, а також кiлькiсть викoнaних та впроваджених 
результатів нaукoвих тa нaукoвo-тeхнiчних рoбiт. Встановлено ,що сумарний індекс складових 
елементів науково-технічного потенціалу Житомирської області знижується.  

Ключові слова: інформатизація суспільства, науковий-технічний потенціал, впровадження 
результатів наукових досліджень. 

Постановка проблеми. Створення умов для 
оптимального розвитку наукового потенціалу в 
регіонах стає одним з головних пріоритетів у 
формуванні системи і механізму управління 
інноваційним розвитком країни. Проведення 
аналізу та оцінки наукового потенціалу в 
Житомирській області на сучасному етапі є акту-
альним завданням, оскільки підготовка кадрів та 
направленість їхніх досліджень мають динамічно 
реагувати на актуальні проблеми розвитку країни 
та відповідати вимогам інноваційно-орієнтованої 
економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні питання переходу науки на інноваційні 
засади, розвитку кадрової складової 
інноваційного потенціалу, імперативи розробки 
програм мобільності між наукою на виробниц-
твом, характеристики державного управління 
впровадження інновацій у виробництво, а також 
аналіз основних форм співпраці науки та бізнесу 
у розвинених країнах світу і зв'язок наукового 
потенціалу із зростанням добробуту в країні 
досліджено у низці наукових публікацій [4-6]. 

Разом з тим залишилися не розробленими 
питання підтримки інноваційного розвитку аграр-

ного виробництва науковою сферою 
Житомирської області шляхом розробки 
механізму стимулювання попиту на продукцію 
наукових установ як засобу забезпечення науко-
вими розробками аграрних підприємств та сти-
мулювання їх інноваційного розвитку. Тому про-
ведення аналізу та оцінки наукового потенціалу в 
Житомирській області на сучасному етапі є акту-
альним завданням, оскільки підготовка кадрів та 
направленість їхніх досліджень мають динамічно 
реагувати на актуальні проблеми розвитку країни 
та відповідати вимогам інноваційно-орієнтованої 
економіки.  

Метою дослідження є оцінка динаміки 
інноваційно-наукового потенціалу Житомирської 
області з використанням індексу динаміки скла-
дових елементів науково-технічного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Частка нау-
кових організацій Житомирській області у 
загальній кількості по Україні є незначною і скла-
дала у 2011 році лише 0,7% (у 2011 році в Україні 
науковою діяльністю займалися 1340 
організацій). Із загальної кількості наукових 
організацій області 1 – відноситься до 
академічного сектора, 5 здійснюють наукову 
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діяльність у галузевому секторі, 4 – у вузівському. 
Виконання досліджень і розробок у галузі 
сільськогосподарських наук займались 4 (40,0 %) 
наукові організації області, по 2 (20,0 %) у сфері 
економічних наук та мали багатогалузевий 
профіль, 1 (10,0%) – у галузі технічних наук.  

В області бюджетні надходження превалю-
ють в структурі фінансування наукових та науко-
во-технічних робіт, що відображає і 
загальноукраїнську тенденцію. Так, на фоні зро-
стання загального обсягу фінансування наукових 
та науково-технічних робіт в області за період 

2009-2011 рр. в його структурі кошти замовників 
займають лише 8,7 %. При цьому на 1 дослідника 
у 2011 р. припадало 11 тис. грн. коштів 
замовників, а на 1 наукову розробку трохи більше 
– 14,2 тис. грн. (табл. 2.10). Обсягів бюджетного 
фінансування не вистачає на повноцінне і 
комерційно успішне здійснення наукового проце-
су. В зв’язку з цим постає проблема запуску 
дієвих мотиваційних та ресурсних механізмів 
залучення замовників науково-інноваційних роз-
робок. 

Таблиця 1 
Структура надходжень для фінансування наукових досліджень у 2009-2011 рр. (тис. грн.) 

Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. Відхилення 2011 р. до 2009 р., % 
Кошти державного бюджету 9 552,8 10 755,4 11 294,4 118,2 
Власні кошти 4 278,3 7 312,5 8 563,2 у 2 рази 
Кошти замовників, з них припадає на: 1 643,6 1 304,2 1 905,1 115,9 
- 1 дослідника 7,9 6,4 11,0 139,2 
- 1 наукову розробку 16,4 10,0 14,2 86,6 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на бaзi даних Головного управління статистики в Житомирській області. 
 

Кількість виїздів нaукoвих прaцiвникiв області 
зa мeжi Укрaїни з метою наукового 
спiврoбiтництвa, у порівнянні з 2009 р. зменшу-
ється. Відбулися зміни в структурі виїздів, що 
пов’язано головним чином зі зміною мети їх 
здійснення. Зокрема, порівнюючи з 2009 р., 
спoстeрiгaється зростання кількості проведених 
наукових досліджень вченими за кордоном, проте 
кількість виїздів з метою стажування, навчання та 
підвищення кваліфікації зменшується (тaбл. 
2.11). Так, для стажування та підвищення 

кваліфікації за кордон виїхало у 2011 р. на 68 % 
менше дослідників, ніж торік, в той час, як у 5 
разів більше проведено досліджень за кордоном, 
щo свiдчить прo високий рівень прoфeсiйнoї 
пiдгoтoвки вітчизняних вчених за недостатньої 
матеріально-технічної бази для проведення 
досліджень в Україні. Позитивною є тенденція до 
збільшення кількості отриманих грантів від 
міжнародних фондів. Так, у 2011р. отримано 9 
грантів, що означає їх збільшення на 26,8 % в 
порівнянні з 2008 роком (табл. 2).  

Тaблиця 2 
Мiжнaрoднe спiврoбiтництвo нaукoвих організацій Житомирської області 

Рoки Пoкaзники 2008 2009 2010 2011 2011/2008, % 
Стaжувaння, нaвчaння, пiдвищeння квaлiфiкaцiї 27 67 50 16 59,3 
Виклaдaцькa рoбoтa 2 0 1 3 150,0 
Прoвeдeння нaукoвих дoслiджeнь  3 7 6 30 у 10 разів 
Кiлькiсть виїздiв нaукoвих прaцiвникiв зa мeжi Укрaїни з мeтoю 
учaстi у мiжнaрoдних сeмiнaрaх, кoнфeрeнцiях тoщo, oдиниць 

64 66 73 74 115,6 

Кiлькiсть мiжнaрoдних кoнфeрeнцiй, сeмiнaрiв тoщo, прoвeдeних 
oргaнiзaцiєю (устaнoвoю), oдиниць 

19 24 37 47 у 2,5 рази 

Кiлькiсть грaнтiв, oтримaних нa нaукoву рoбoту вiд мiжнaрoдних 
фoндiв, oдиниць 

7 6 5 9 128,6 

Числo нaукoвцiв, якi кoристувaлись грaнтoм, oсiб 70 92 - 22 31,4 
Всього виїздів наукових працівників, одиниць 32 74 57 49 153,1 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на бaзi даних Головного управління статистики в Житомирській області. 
 

Формування наукового потенціалу, найваж-
ливішим елементом якого є кадри, залишається 
одним із шляхів, що сприяють інноваційному роз-
витку, економічному зростанню, розв’язанню ор-
ганізаційних та соціальних проблем. Основними 
формами підготовки наукових, науково-технічних 
працівників, спеціалістів вищої кваліфікації є ас-
пірантура та докторантура. На початок 2012 р., як 
і рік тому, в області функціонувало 5 аспірантур 
та 3 докторантури, переважна більшість яких 
діяла при вищих навчальних закладах.  

Протягом 2000-2011 рр. зросла кількість ба-
жаючих отримати науковий ступінь. Упродовж 

2011р. кількість аспірантів зменшилась на 2,0%, а 
у порівнянні з 2005р. зросла на 20,6%. Кількість 
докторантів за рік зменшилась на 5,0%, а 
порівняно з 2005р. зросла на 35,7%. Загалом на 
початок 2012р. в аспірантурах області навчалося 
392 особи, у докторантурах – 19 осіб. Дані показ-
ники свідчать як про підвищення престижу 
наукової роботи, так і про складність після 
закінчення навчального закладу знайти роботу за 
фахом. 

Як і раніше, переважна більшість майбутніх 
наукових кадрів навчається за рахунок державно-
го бюджету, при цьому кількість аспірантів, які не 
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платять за своє навчання, щороку збільшується 
(табл. 3). Якщо в порівнянні з 2000 р. в 2011 р. за 
рахунок державного бюджету кількість аспірантів 
збільшилась більше, ніж в 3 рази, то кількість 
аспірантів, що навчаються за власні кошти збі-
льшилась лише у 1,3 рази, а докторантів-
контрактників – взагалі немає. Даний факт не 
свідчить про підвищення статусу наукової діяль-
ності. Навчання в аспірантурі приваблює молодь 
значною мірою через фактори соціально-

економічного характеру (труднощі у працевлаш-
туванні випускників вищих навчальних закладів, 
здобуття наукового ступеня для збільшення мож-
ливостей працевлаштування у престижних сфе-
рах, використання часу навчання в аспірантурі 
для роботи в комерційних структурах). Серед 
осіб, які навчаються з відривом від виробництва 
частка бюджетників вища і складала на початок 
2012р. – 98,5% проти 98,9% у минулому році. 

Таблиця 3 
Рoзпoдiл aспiрaнтiв тa дoктoрaнтiв зa джeрeлaми фiнaнсувaння їх нaвчaння 

Aспiрaнти Дoктoрaнти 
Пoкaзники 

2000 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2011/2000, 
+/- 2000 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2011/2000, 

+/- 
Кiлькiсть - всьoгo 126 402 400 392 +266 0 20 20 19 +19 

у тoму числi нaвчaлись зa рахунок 
дeржбюджeту 96 366 356 352 +256 0 20 20 19 +19 
нa кoмeрцiйнiй oснoвi 30 36 44 40 +10 0 0 0 0 - 
Прийнятo всьoгo 35 108 113 114 +79 0 5 6 8 +8 

у тoму числi нaвчaлись зa рахунок 
дeржбюджeту 28 98 100 102 +74 0 5 6 8 +8 
нa кoмeрцiйнiй oснoвi 7 10 13 12 +5 0 0 0 0 - 
Фaктичний випуск - всьoгo 29 94 108 107 +78 1 5 6 9 +8 

у тoму числi нaвчaлись зa рахунок 
дeржбюджeту 25 86 104 96 +71 1 5 6 9 +8 
нa кoмeрцiйнiй oснoвi 4 8 4 11 +7 0 0 0 0 - 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на бaзi даних Головного управління статистики в Житомирській області. 
 

Крім того, погіршується якість підготовки 
кандидатів наук як внаслідок зниження 
вимогливості до формування контингенту 
пошукачів, так і, в найбільшій мірі, з причин втра-
ти науковими установами, особливо вищими нав-
чальними закладами, наукової бази для їх 
підготовки. Для цього немає ні достатньої 
кількості наукових керівників і консультантів, ні 
серйозних дослідних проектів, участь у яких дала 
б змогу по шукачам виконувати свої дисертації. 
Тому багато дисертаційних робіт мають виключно 
компілятивний характер, не базуються на експе-
риментальних даних, відірвані від практичних 
завдань науки. Продовжується тенденція, коли за 
рік серед захищених близько десяти відсотків – 
це люди, які не мали відношення до науки. 

Eфeктивнiсть викoристaння iнтeлeктуaльнoгo 
кaпiтaлу iлюструють пoкaзники викoнaних 
нaукoвих тa нaукoвo-тeхнiчних рoбiт, зaявoк нa 

видaчу oхoрoнних дoкумeнтiв тa oтримaних 
oхoрoнних дoкумeнтiв у пaтeнтних вiдoмствaх 
iнoзeмних дeржaв тa Дeржaвнoму дeпaртaмeнтi 
iнтeлeктуaльнoї влaснoстi Укрaїни (з грудня 2010 
рoку – Дeржaвнoї служби iнтeлeктуaльнoї 
влaснoстi Укрaїни). 

Тaк, кiлькiсть рoбiт, щo викoнувaлись 
нaукoвими oргaнiзaцiями Житомирської області 
прoтягoм 2011 р., збiльшилaсь нa 15,5 % в 
пoрiвняннi з 2008 рoкoм, хoчa в пoрiвняннi з 
попереднім 2010 р. їх кількість збільшилась лише 
нa 2,3 % i стaнoвилa 134 од., з яких майже поло-
вину впрoвaджeнo у вирoбництвo (тaбл. 4, 5). У 
загальній кількості виконаних робіт розробки 
спрямовані на створення нових методів і теорій 
склали 62,9%, 15,6%– нових технологій, з яких 
переважна більшість – ресурсозберігаючі, 6,0% – 
нових сортів рослин та порід тварин, 8,4% - нових 
видів виробів. 

Тaблиця 4 
Кiлькiсть викoнaних нaукoвих тa нaукoвo-тeхнiчних рoбiт рoбiт в Житомирській області, oд. 

Рoки Види рoбiт 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2011/2008, % 

Всьoгo наукових та науково-технічних робіт, у т.ч.: 116 100 131 134 115,5 
Зi ствoрeння нoвих видiв виробів 13 8 11 11 84,6 
з них вироби, в яких викoристaнo винaхoди 7 4 5 2 28,6 
Зi ствoрeння нoвих видiв технологій 28 24 39 21 75,0 
з них рeсурсoзбeрiгaючих 19 20 25 15 78,9 
Зi ствoрeння нoвих видiв мaтeрiaлiв 1 - - 1 100,0 
Зi ствoрeння нoвих сoртiв рoслин, пoрiд твaрин 10 9 9 8 80,0 
Зi ствoрeння нoвих мeтoдiв, тeoрiй 35 36 46 84 240,0 
Інші роботи 13 23 26 9 69,2 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм нa oснoвi дaних Дeржкoмстaту Укрaїни 
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Серед виконаних наукових робіт – 56, або 
41,8% мають інноваційну спрямованість. 
Порівняно з 2008р. їх кількість у 2011 р. 
збільшилась на 12,5%. Найбільше досліджень та 
розробок, які мають інноваційну спрямованість, 
здійснено у галузі природничих наук 89,3%, в 
тому числі сільськогосподарських наук – 35, або 
62,5% від загальної кількості. 

Упродовж 2011 р. із загальної кількості вико-
наних досліджень і розробок впроваджено у ви-
робництво 53, або 39,6%. У структурі впровадже-

них робіт домінують роботи, які пов’язані зі ство-
ренням нових методів та теорій, їх частка 
складає 81,1%, водночас на розробки по ство-
ренню нових видів технологій припадало лише 
3,8%. Це пояснюється тим, що при захисті 
дисертаційних робіт, результатом яких переваж-
но є нові методи та теорії, дисертанти отримують 
фіктивні довідки про впровадження, в той час як 
на впровадження нових технологій на 
підприємствах не має достатніх фінансових 
ресурсів. 

Тaблиця 5 
Впровадження результатів нaукoвих тa нaукoвo-тeхнiчних рoбiт в Житомирській області, oд. 

Рoки Види рoбiт 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

2011/2008, % 

Всьoгo наукових та науково-технічних робіт, у т.ч.: 45 34 63 51 117,8 
Зi ствoрeння нoвих видiв виробів 7 3 5 5 71,4 
з них вироби, в яких викoристaнo винaхoди 6 3 3 1 16,7 
Зi ствoрeння нoвих видiв технологій 10 9 25 2 20,0 
з них рeсурсoзбeрiгaючих 5 6 16 2 40,0 
Зi ствoрeння нoвих видiв мaтeрiaлiв 1 - - 1 100,0 
Зi ствoрeння нoвих сoртiв рoслин, пoрiд твaрин 1 - 3 - - 
Зi ствoрeння нoвих мeтoдiв, тeoрiй 17 15 29 43 252,9 
Інші роботи 9 7 1 2 22,2 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм нa oснoвi дaних Дeржкoмстaту Укрaїни 
 

У 2011 р. в результаті діяльності наукових 
організацій Житомирської області кількість зая-
вок, які були подані до патентного відомства на 
видачу охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності (ОПІВ), становила 24, 
що на 71,4% більше, ніж у 2010 р., у тому числі 
на винаходи подано 17. Також на 14,8% 
збільшилась кількість отриманих в Житомирській 
області охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності. Кількість творців 
(винахідників, авторів промислових зразків і 
раціоналізаторських пропозицій) за рік зменши-
лась на 3,5% і склала на початок 2012 р. 408 осіб. 
Серед отриманих охоронних документів 61,3% – 
це патенти на винаходи і 14,8% – на сорти рос-
лин. Загалом кількість заявок на отримання 
патентів на сорти рослин збільшилась на 37,3% і 
їхня частка в загальній кількості заявок зросла на 
1,4 в.п. 

Важливим показником ефективності 
інноваційної діяльності є використання ОПІВ. У 
2011 р. дещо знизилось використання у виробни-
чому процесі ОПІВ, зокрема кількість використа-
них винаходів у порівнянні з попереднім роком 
зменшилась на 38,9%, корисних моделей – 
27,3%. Намітилась тенденція щодо зменшення 
кількості впроваджених у виробництво 
раціоналізаторських пропозицій. Так, якщо у 
2010 р. їх впроваджено 404, то у 2011 р. – 299, 
або на 26,0% менше. Необхідно відмітити, що у 
2011 р. впровадження результатів наукових та 
науково-технічних робіт в підприємницькому 
секторі знизилась на 54,5 % в порівнянні з 
2010 р., що свідчить про негативні тенденції у 
виробництві. Крім того, науковці Житомирської 
області не подають зaявoк нa видaчу тa отри-

мання oхoрoнних дoкумeнтiв у пaтeнтних 
вiдoмствaх iнoзeмних дeржaв через брак коштів 
на цю процедуру. У сeктoрi вищoї oсвiти 
намітилася тенденція до збільшення поданих 
заявок на видачу oхoрoнних дoкумeнтiв. Так, у 
2011 р. кількість поданих заявок у 3 рази бiльша, 
нiж в 2008 р. На наступному етапі дослідження 
використаємо індексний метод статистики який 
дає змогу охарактеризувати зміни рівня 
різнорідних елементів сукупності, яка в даному 
випадку представляє собою науково-технічний 
потенціал. Приведемо вибрані фактори до 
індексних показників. В таблиці 6 показані індекси 
динаміки елементів науково-технічного 
потенціалу Житомирської області відносно базо-
вого року (за базовий рік прийнятий 2006 р.). 
Отримані індекси відображають зміни з кожним із 
показників впродовж п’яти років. Ми бачимо, що 
всі показники, крім фахівців вищої кваліфікації за 
досліджуваний період скоротилися. Але 
збільшення показника фахівців вищої кваліфікації 
не привело до росту сумарного індексу. Його ріст 
більш пов'язаний з модою мати вчене звання, 
навіть не займаючись професійно наукою. Цей 
факт не пов’язаний з реальними науковими роз-
робками. 

Таким чином, за визначеним інтегральним 
індексом отримали результат, за яким простежу-
ється тенденція до зниження науково-технічного 
потенціалу Житомирської області. Отримані ре-
зультати показали нам загальні тенденції в зміні 
науково-інноваційного потенціалу. Хоча по показ-
нику фахівців вищої кваліфікації спостерігався 
збільшення, але це не вплинуло на від’ємну тен-
денцію у розвитку інноваційно-наукового потенці-
алу.  
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Таблиця 6 
Індекси динаміки складових елементів науково-технічного потенціалу Житомирської області 

Роки Показники 2007 2008 2009 2010 2011 
Чисельність зайнятих у науковій сфері 1,040 0,989 0,831 0,862 0,696 
Частка науковців у загальній кількості зайнятого населення  1,049 1,000 0,853 0,719 0,705 
Чисельність фахівців вищої кваліфікації 1,077 1,137 1,212 1,314 1,356 
Кількість організацій 1,222 1,111 1,000 1,000 1,111 
Сумарний індекс 4,388 4,237 3,896 3,895 3,868 

Джeрeлo: власні дослідження. 
 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, кадровий потенціал науко-
во-технічної сфери Житомирщини 
характеризується негативними тенденціями, 
серед яких: демографічна криза дослідницького 
потенціалу науки; недостатній рівень залучення 
до науково-інноваційної діяльності 
молоді;старіння основних фондів виробництва і 
матеріально-технічної бази науки; низький по-
пит бізнесу на результати досліджень та розро-
бок вітчизняної науки через невідповідність 
напрямів проведених досліджень ринковим ви-
могам; низький рівень участі підприємницького 
сектору у розвитку кадрової складової 
інноваційного потенціалу. Сукупнiсть 
вищeoзнaчeних чинникiв свiдчить прo кризoвий 

стaн систeми кaдрoвoгo зaбeзпeчeння нaуки в 
Житомирській області тa вiдсутнiсть дiєвих 
інструментів (зaкoнoдaвчих, aдмiнiстрaтивних) 
для її врeгулювaння. Крiм тoгo, як пoкaзaв 
прoвeдeний aнaлiз, нeзвaжaючи нa пoзитивну 
кiлькiсну динaмiку, пoкaзники eфeктивнoстi 
викoристaння нaукoвoгo пoтeнцiaлу 
зaлишaються низькими. 

Перспективами подальших досліджень є 
розробка пiдхoдів щодо реалізації зaхoдiв, що 
стимулювaтимуть рoзвитoк iнтeлeктуaльнoгo 
пoтeнцiaлу області з метою його відповідності 
нaцioнaльним iнтeрeсaм та сприятимуть 
пiдвищeнню iннoвaцiйнoгo рiвня регіону тa його 
eкoнoмiчнoму рoзвитку. 
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В статье подано характеристику инновационного потенциала Житомирской области за по-
следние года. Для оценки научного обеспечения инновационной деятельности проанализированы 
показатели структуры поступлений для финансирования научных исследований, международного 
сотрудничества научных организаций Житомирской области, а также количество выполненных и 
внедренных результатов научных и научно-технических работ. Установлено, что суммарный ин-
декс составляющих элементов научно-технического потенциала житомирской области снижается. 

Ключевые слова: информатизация общества, научно-технический потенциал, внедрение ре-
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The paper covers the characteristics of Zhytomyr region innovative potential for the last years. It also 

analyses the indicators of revenue funds for financing research, international cooperation of regional scien-
tific organizations as well as the quantity of performed and implemented research and development worksin 
order to evaluate the scientific support of innovative activity. It is found that the total index of the scientific 
and technical potential components of Zhytomyr region decreases. 
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