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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення бажаного рівня захисту еко�

номічних інтересів переробних підприємств аг�
рарної сфери в нестабільному середовищі сьо�
годні важко уявити без відповідного інновацій�
ного менеджменту. Реалізація інноваційного по�
тенціалу є однією з найважливіших умов сталого
економічного поступу. Інноваційна діяльність
підприємства починається з оцінки інноваційних
пропозицій — процедури, що має допомогти на
основі ключових критеріїв та наявних обмежень
у ранжуванні та відборі з�поміж багатьох альтер�
натив певного плану інвестування новацій. При
цьому найслабшою ланкою, зазвичай, є управлі�
ння власне інноваційним процесом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Науково�практичний феномен адаптації має
досить широкий ареал наукового та методичного
застосування, який розкрито у наукових працях
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номічної сутності адаптації в розрізі управлінсь�
кого апарату підприємницьких структур різних
секторальних належностей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є узагальнення теоретико�

методичних аспектів адаптивних моделей уп�
равління суб'єктами аграрної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діагностування інноваційного потенціалу у на�

прямку стабілізації рівня захисту економічних
інтересів досить складний та суперечливий процес,
а для переробних підприємств, як правило, він по�
єднаний з такими особливостями (через наявність
великої кількості альтернативних проектів):

1) вибір пріоритетного напрямку (інновацій�
ну ідею, як правило, можна втілити різними
шляхами і на стадії розробки необхідно з�поміж
можливих варіантів обрати найефективніший);

2) пріоритетність фінансування (інновацій�
них проектів декілька, вони не пов'язані між со�
бою, а кошти обмежені).

Аналіз літературних джерел виявив три ос�
новні підходи до трактування поняття "іннова�
ційний потенціал" (табл. 1), які дозволили акцен�
тувати ряд моментів, що формують концепту�
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альну основу діагностики інноваційного потен�
ціалу діяльності переробних підприємств [3]:

1. Представлення виявлених підходів до
трактування інноваційного потенціалу не як
альтернативних, а як взаємопов'язаних, взає�
мообумовлених, сполучених з різними етапа�
ми розвитку інноваційного потенціалу.

2. Розмежування сукупності ресурсів, що
формують інноваційний потенціал, на два типи:

а) наскрізні — обов'язкові для здійснення
будь�якого виду інноваційної діяльності, що ма�
ють однотипні параметричні характеристики і
єдині оціночні показники, обумовлені сутнісним
аспектом поняття "інноваційна діяльність";

б) специфічні — ресурси, склад, структура,
параметричні характеристики та оціночні по�
казники яких визначаються змістовними аспек�
тами конкретних видів інноваційної діяльності
(інноваційними компонентами видів функціо�
нальної діяльності підприємства — виробничої,
маркетингової, наукової, комерційної і т.д.).

3. Позиціонування в якості домінантної на�
скрізної ресурсної складової інноваційного потен�
ціалу персоналу підприємства, типовими парамет�
ричними характеристиками якого виступають ква�
ліфікація, освіта, стаж роботи за професією і вік.
Оскільки на відміну від специфічних ресурсів, стан
потенційної придатності працівників до інновац�
ійної діяльності не ідентичний стану потенційної
готовності до її здійснення, комплексними оціноч�
ними показниками персоналу виступають:

а) рівень професійної конкурентоспромож�
ності, що відображає ступінь відповідності су�
купних характеристик найманої робочої сили
об'єктивним вимогам виробничого потенціалу
робочих місць і суб'єктивним уподобанням ро�
ботодавців, тобто ступінь принципової придат�
ності персоналу до певного виду діяльності;

б) рівень інноваційної конкурентоспромож�
ності персоналу — інтегральна характеристи�
ка рівня професійної конкурентоспроможності
та рівня мотивації до інноваційної діяльності,
що відображає потенційну готовність персона�
лу до здійснення інноваційної діяльності.

4. Виділення чотирьох етапів діагностики рівня
розвитку інноваційного потенціалу (табл. 2),
структурованих за типами ресурсних складових.

Прагнучи до сталого інноваційного розвит�
ку, підприємство шукає такий набір і поєднання
ресурсів (факторів виробництва), при якому її по�
тенціал буде істотно вище суми потенціалів кож�
ного з вхідних в неї окремо взятих ресурсів. Та�
ким чином, діє принцип синергізму інноваційно�
го розвитку, який передбачає, що захист еконо�
мічних інтересів переробних підприємств зале�
жить від балансу факторів виробництва, що фор�
мують ресурсний потенціал підприємства. Різні
поєднання факторів виробництва, інтенсивності
та інноваційності їх використання дають мож�
ливість формування та прояву синергетичних
ефектів, що визначають потенційні можливості
вибору різних атракторів, що включають варіан�
ти стратегій і альтернатив розвитку.

Отже, управління інноваційним потенціа�
лом переробного підприємства у напрямку за�
хисту його економічних інтересів — це органі�
зована, свідома, цілеспрямована діяльність по
впливу як на процес захисту економічних інте�
ресів, так і на умови об'єднання факторів ви�
робництва, що забезпечує економічну захи�
щеність на основі впровадження інновацій.

Управління розвитком інноваційного по�
тенціалу переробного підприємства у напрямі
захисту його економічних інтересів повинно
базуватися на таких імперативах:

— упроваджені інновації розглядаються як
конкурентні переваги підприємства на ринку;

— рівень сприйнятливості до інновацій су�
спільства і окремого підприємства впливає на
темпи та умови економічного зростання в кра�
їні та регіоні;

— економічний розвиток підприємства за�
безпечується реалізацією системи цільових
інноваційних програм.

У ході впливу інноваційних чинників роз�
витку відбувається взаємодія потенціалів,
з'являються синергетичні ефекти, що дозволя�
ють підприємству вийти на новий якісний,
інноваційний рівень розвитку.

Формалізація даного підходу виражається
моделлю (1):

maxsyn,, (1),

 де ЕІ — захист економічних інтересів підприємства;
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Таблиця 1. Дискусійні трактування поняття "інноваційний потенціал"
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БРП — рівень розвитку базового ресурсно�
го потенціалу;

РРП — рівень інноваційного розвитку ресурсів;
 Syn — сумарний синергетичний ефект взає�

модії ресурсів.
Запропоновані методи розвитку інновацій�

ного потенціалу підприємства, що дозволяє вра�
хувати синергетичну природу взаємодії ресурсів
у напрямі захисту економічних інтересів пере�
робних підприємств, представлені на (рис. 1).

ВИСНОВОК
Захист економічних інтересів переробного

підприємства відзначається амбівалентною
природою, а її особливості зумовлені масшта�
бом загроз фінансовому та економічному ста�
новищу, а також головним фінансовим показ�
никам діяльності суб'єкта господарювання.

Створення системи ефективної економічної
захищеності на вітчизняних підприємствах ви�
магає розробки та впровадження відповідних
організаційних заходів, їх поєднання з дотри�
манням певної послідовності:

— задоволення потреб у достатній для про�
дуктивної діяльності підприємства кількості
виробничих ресурсів;

— планування та прогнозування економіч�
ної захищеності відповідно до реалізації клю�
чових функцій;

— стратегічне планування виробничо�госпо�
дарської діяльності суб'єкта господарювання;

— створення дієвих механізмів менеджмен�
ту господарською діяльністю суб'єкта господа�
рювання;

— дослідження економічних явищ і про�
цесів, пов'язаних з господарською діяльністю
переробного підприємства;

— належний облік наявних ресурсів і вироб�
ничих витрат;

— оцінювання стану захисту економічних
інтересів [5].

Реалізація окреслених заходів щодо забезпе�
чення захисту економічних інтересів переробних
підприємств за своїм функціональним потенціа�
лом зумовлює здатність до комбінування інтегра�
ційних та інноваційних стимулів, а також належ�
ного мотивування процесу формування "особли�
вих" можливостей, зокрема стратегічних, інститу�
ціональних, просторових, системних, ринкових,
процесних, проектних та організаційних, які,
відповідно, спонукають до переходу на якісно но�
вий етап взаємопроникнення, який, у свою чергу,
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Таблиця 2. Етапи діагностики рівня розвитку
інноваційного потенціалу переробних підприємств
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дає поштовх до створення ефективної інтерактив�
ної моделі сучасного інноваційного розвитку, яка
спирається на комунікацію, координацію та об�
'єднання низки суб'єктів міжнародного ринково�
го простору, що визначає подальший розвиток та
рівень взаємодії інноваційних потоків різного
типу: вертикальних, горизонтальних і зворотних.
Відповідно, горизонтальна площина інноваційно�
го розвитку статична за своєю природою репро�
дукування та популяризації одиничних інновацій
до повного задоволення ринкових потреб: верти�
кальна — має тісний зв'язок з економічною повто�

рюваністю, чергуванням певних технологічних
засад, поняттям життєвого циклу нововведень,
розвитком у напрямі від базових новацій до псев�
доінновацій; зворотна площина демонструє
відповідь на управлінський вплив і загальний рівень
продуктивності втілення інноваційного процесу.
Результатом реалізації зазначених заходів стає
формування стабільного середовища економічної
захищеності інноваційного партнерства в різних
галузях (науково�технологічній, фінансово�еко�
номічній, інвестиційній, комунікаційно�інфор�
маційній, екологічній тощо) [7].

Рис. 1. Методи управління розвитком інноваційного потенціалу переробного підприємства
аграрної сфери у напрямі захисту його економічних інтересів
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Таким чином, тільки застосування інноваційних
методів створення системи захисту економічних
інтересів суб'єкта господарювання дозволить про�
дуктивно та повною мірою використовувати різні
форми та способи економічного захисту переро�
бного підприємства в нових конкурентних умовах.
Через це для забезпечення своєчасної ефективної
роботи системи захисту економічних інтересів су�
б'єкта господарювання доцільно використовувати
комплексний інноваційний підхід для:

— інноваційного аналізу фінансового компо�
ненту економічної захищеності підприємства;

— інноваційної системи керування можливи�
ми ризиками у виробничій діяльності підприєм�
ства;

— втілення інноваційних заходів з реалізації
антикризової політики підприємства.
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