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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційна складова ресурсного потенціалу

переробного підприємства є визначальним фак�
тором, що характеризує рівень захисту еконо�
мічних інтересів переробного підприємства. Ре�
алізація інноваційного потенціалу є однією з
найважливіших умов сталого економічного по�
ступу. Інноваційна діяльність підприємства по�
чинається з оцінки інноваційних пропозицій —
процедури, що має допомогти на основі ключо�
вих критеріїв та наявних обмежень у ранжуванні
та відборі з�поміж багатьох альтернатив певно�
го плану інвестування новацій. При цьому найс�
лабшою ланкою, зазвичай, є управління власне
інноваційним процесом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Захист економічних інтересів на основі ін�
новаційно�ресурсного підходу адаптації має
досить широкий ареал наукового та методич�
ного застосування, який розкрито у наукових пра�
цях Маліка М.Й., Митяй О.В., Гришовой І.Ю.,
Данька Ю.І., Стояновой�Коваль С.С., Караба�
нова О.В. Шабатури Т.C., Маргасовой В.Г., Па�
нюк Т.П., Наумова О.Б., Шестаковськой Т.Л,
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Розглянуто систему показників оцінки інноваційного потенціалу та структура формування джерел інформації
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Язлюка Б.О. [1—6]. Разом з тим, досить гостро
відчувається дефіцит наукових досліджень у
сфері вивчення економічної сутності адаптації
в розрізі управлінського апарату підприємниць�
ких структур різних секторальних належностей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Узагальнити теоретико�методичних аспек�

тів захисту економічних інтересів на основі ін�
новаційно�ресурсного підходу.

Формування методичного підходу до діагно�
стики інноваційно�ресурсного потенціалу пере�
робного підприємства аграрної сфери являє со�
бою складний процес вибору та адаптації відо�
мих методичних прийомів і підходів економіч�
ного аналізу для оцінки ефективності викорис�
тання всіх ресурсів, які складають економічний
потенціал підприємства Механізми прийняття
управлінських рішень в області формування і ви�
користання економічного потенціалу перероб�
ного підприємства базуються на попередній
оцінці стану та перспектив розвитку галузі [3].

Нами пропонується наступна систематиза�
ція показників, що характеризують стан і рівень
інноваційної діяльності на переробному під�
приємстві аграрної сфери (табл. 1).
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сного потенціалу переробного
підприємства є визначальним
фактором, що характеризує рі�
вень захисту економічних інте�
ресів переробного підприємства.
Саме вона дозволяє підприєм�
ствам випускати унікальну,
різнорідну, наукомістку продук�
цію, тим самим якісно диферен�
ціювати виробництво і завойову�
вати конкурентні переваги на
ринках збуту [2].

Ефективність інноваційної
діяльності переробного підприє�
мства аграрної сфери можна
визначити певними економічни�
ми критеріями, які мають засві�
дчити, що результат від реалі�
зації обраних інвестицій у інно�
ваційний продукт або операцію,
має бажаний корисний ефект
(економічну вигоду) та сприяє
захисту економічних інтересів
підприємства.

Інноваційний проект можна вважати ефек�
тивним, якщо поставлені цілі та отримані еко�
номічні показники відповідають або перевер�
шують заявлені на стадії розробки результати.
Через принципові відмінності інвестиційних та
інноваційних проектів економічна наука доте�
пер не виробила єдиного підходу до оцінки
ефективності інноваційної діяльності. В інвес�
тиційному менеджменті для такої оцінки вико�
ристовують прибутковість.

З інноваціями все набагато складніше, оскіль�
ки їх прибутковість як правило має відтермі�
нований характер, а також і через невизна�
ченість зовнішнього середовища, процес роз�
робки та впровадження новації піддається до�
датковому ризику, що врешті заважає адекват�
но провести аналіз та оцінку на початку та на
завершальній стадії реалізації інноваційного
проекту. Зокрема інновації у сфері загального
менеджменту суб'єкта господарювання (злит�
тя, поглинання, зрушення в організаційній
структурі, застосування новацій в процесі уп�
равління персоналом підприємства, тощо) да�
ють результати у довгостроковій перспективі.
Результативність маркетингово�логістичних
інновацій найкраще оцінювати через відповід�
не зростання конкурентних позицій.

Оцінку інноваційного проекту переробного
підприємства можна провести за такими напря�
мами: зміни у конкурентоспроможності під�
приємства, зміни у діловій активності, зміни у

репутації на ринку, зміни у фінансових показ�
никах діяльності. Перші три напрямки мають
більш суб'єктивний характер (їх оцінка різними
експертами може дуже різнитися), то фінансові
показники діяльності носять більш об'єктивний
характер і у своїй сукупності дають справжню
картину. Отже, можна стверджувати, що ефек�
тивність діяльності переробного підприємства
виражається через сукупність економічних по�
казників, до яких висуваються такі вимоги:

1) орієнтація на перспективу з урахуванням
аналізу попередньої діяльності переробного
підприємства;

2) показники мають бути прийнятними для
будь�якої стадії життєвого циклу інновації;

3) спиратися на дані АВС�аналізу у ретрос�
пективі;

4) показники мають бути пов'язані з усіма
розділами інноваційного проекту та відобража�
ти всі ключові аспекти фінансової діяльності
суб'єкта господарювання;

5) результуючі показники мають бути отри�
мані шляхом відповідних розрахунків, що вра�
ховують ризик та фінансову стійкість іннова�
ційного проекту;

6) для оцінки має бути використано відповідну
інформацію у достатньому для аналізу обсязі.

На сьогодні досить поширеною є система по�
казників, які здатні характеризувати економічні
показники суб'єкта господарювання, що в свою
чергу передбачає вплив окремих факторів еконо�
мічного середовища та виявлення на підставі цьо�

Таблиця 1. Система показників оцінки інноваційного
потенціалу
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го резервів економічного зростання. Тому для оп�
тимізації промислового виробництва при реалі�
зації інновацій, перш за все, необхідно оцінити їх

вплив на економічні показники діяльності пере�
робного підприємства. Через це виникає потре�
ба у визначенні відповідних показників ефектив�

Рис. 1. Алгоритм реалізації методичного підходу до оцінки рівня захисту економічних
інтересів на основі інноваційно6ресурсного потенціалу
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ності діяльності господарюючого суб'єкта. Зав�
дання визначення економічної ефективності
діяльності переробного підприємства на основі
інноваційного поступу є неоднозначною та дис�
кусійною. Використання таких показників, як
прибуток, собівартість, фондовіддача, продук�
тивність праці та інші дозволяє певним чином оха�
рактеризувати ефективність цієї діяльності. Про�
те для діагностування ефективності інновацій не
завжди достатньо лише такого підходу. Саме
тому, перш за все необхідно визначитись із чин�
никами, що найбільш вдало розкриють внутрішні
резерви тих чи інших інновацій. Тому доцільним
є використання кореляційно�регресивного ана�
лізу, за результатами якого можна окреслити
критерії, за якими слід проводити дослідження у
тій чи іншій ситуації.

Загальна економічна ефективність інновацій,
як правило, досліджується з використанням
інтегрального ефекту, індексу рентабельності,
норми рентабельності та періоду окупності, що
дають змогу оцінити комерційну привабливість
інноваційного проекту. Досить поширеними по�
казниками при оцінці інноваційної діяльності є
приріст обсягу виробленої (товарної, реалізо�
ваної) продукції, збільшення продуктивності
праці, зростання фондоозброєності та фондов�
іддачі, збільшення рентабельності виробництва,
зміни в коефіцієнтах оновлення технології та
оновлення продукції та ін.

Але не менш важливим є врахування таких
чинників, як цілі учасників інноваційного про�
екту, умови його реалізації, рівень ризику та
інші складові, що можуть бути позбавлені
кількісного вираження. Тому визначення ре�
зультативності інноваційних проектів має спи�
ратись як на формалізовані, так і на експертні
методи аналізу.

Для діагностування рівня захисту еконо�
мічних інтересів підприємств застосовують
різноманітні підходи, які умовно можна по�
ділити на групи:

1) методи зіставлення головних економіч�
них результатів з їх граничними показниками;

2) методи експертного оцінювання з метою
вибудовування ієрархії суб'єктів господарю�
вання за рівнем загроз;

3) методи загального визначення динаміки
економічного розвитку за головними еконо�
мічними критеріями;

4) окремі методи прикладної математики,
в тому числі й багатовимірного статистичного
аналізу [8].

Окрім наведених вище показників, подеку�
ди слід використовувати методи, що застосову�
ються в інвестиційному менеджменті. З огляду
на те, що часовий лаг між науковими пошуками
та розповсюдженням нового продукту стано�
вить від двох до п'яти років, то постає питання
щодо співмірності коштів, що були вкладені на
стадії розробки і реалізації інновацій, та вели�
чиною одержаних прибутків. Такий підхід ба�
зується на тому, що норма прибутку (або ж нор�
ма позичкового відсотку) впливає на вартість
грошей у часі. Для того, щоб нівелювати чинник
часу звівши витрати до одного моменту часу і
таким чином провести достовірний аналіз ефек�
тивності новацій необхідно скористатись таким
фінансовим інструментом, як дисконтування.

Не менш важливим етапом при оцінці впли�
ву інноваційного потенціалу на захист еконо�
мічних інтересів переробних підприємств є
аналіз рівня забезпеченості інноваційного про�
цесу. Дослідження вітчизняного та зарубіжно�
го досвіду дозволили аргументувати, що пере�
важна більшість підприємств, що мають високі
результати роботи, якнайкраще використову�
ють персонал як джерело інноваційних ідей. У
нашій державі структура джерел інформації
при створенні інноваційних ідей зазвичай має
такий вигляд, як подано у таблиці 2 [8].

В сучасних умовах це можна віднести до нега�
тивних проявів у площині діяльності підприємства,
адже досить високий прояв внутрішньої актив�
ності уможливлює появу бажаних економічних
зрушень для переробного підприємства. Зокрема
значний відсоток впровадження науково�дослід�
них розробок, зроблених співробітниками
підприємства дає можливість сформувати товаро�
виробнику в коротко� чи довгостроковій перспек�
тиві очікуваних переваг у певній царині діяльності.
Усе це пояснює доцільність зазначеного критерію
для діагностування інноваційного захисту еконо�
мічних інтересів переробного підприємства.

Дотепер ефективність впровадження інно�
вацій різними авторами пропонувалося характе�
ризувати за допомогою різних методів, зокрема
використовувалися такі коефіцієнти: коефіцієнт
наукоємності виробництва (Кн), коефіцієнт вико�
ристання власних розробок (Квл.р.), коефіцієнт
використання придбаних розробок (Кпр.р.) і ко�
ефіцієнт співвідношення загальної кількості влас�
них розробок до кількості придбаних (Ксп).

  , %
   -   76,5
 11,5

  8,0
  2,5

  1,0
  0,5

Таблиця 2. Структура формування джерел
інформації при створенні інноваційних ідей

Джерело: складено за матеріалами [399].
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У той же час, щоб мінімізувати похибку оц�
інювання ефективності інноваційного процесу
на підприємстві, доцільним є введення узагаль�
нюючого коефіцієнту ефективності впрова�
дження інновацій як лінійної комбінації вищев�
казаних показників з ваговими коефіцієнтами,
величина яких може змінюватися в різні часові
періоди за такою формулою:

. .= ·  +  · . .+ · . .+ ·        (1),
або
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      (2),

де Вн — обсяг витрат на інноваційну діяль�
ність (науку), тис. грн.;

Вз — загальна сума витрат виробництва, тис.
грн.;

Nв.вл. — кількість упроваджених власних
розробок, од.;

Nзаг.вл. — загальна кількість власних розро�
бок, од.;

Nв.пр. — кількість упроваджених придбаних
розробок, од.;

Nзаг.пр. — загальна кількість придбаних роз�
робок, од.

Як показує практичний досвід, для перероб�
них підприємств величини коефіцієнтів , , ,
 можуть приймати різні значення, але доціль�

но їх брати такими, щоб виконувалась умова:
 +  +  +  = 1        (3),

при цьому найбільш вагомим є коефіцієнт
, а найменше значення приймає величина .

Зокрема для переробних підприємств аграр�
ної сфери доцільно у цих формулах вносити:

=0,5, =0,3, =0,15, =0,05.
Інтегральний показник Кеф.ін. дає змогу су�

дити про темпи здійснення прикладних дослід�
жень на переробному підприємстві.

Ефективність системи захисту економічних
інтересів суб'єкта господарювання значною
мірою зумовлюється врівноваженістю власних
інтересів з відповідними інтересами контра�
гентів зовнішнього оточення, які в силу різних
обставин змушені співпрацювати з промисло�
вим підприємством, як правило, опираючись на
дію певного механізму. Процес формування
захисту економічних інтересів переробних
підприємств може сприйматись як комплекс
організаційно�управлінських, економіко�пра�
вових і мотиваційних засобів узгодження інте�
ресів підприємства з відповідними інтересами
різноманітних зовнішніх суб'єктів, в результаті
чого з урахуванням специфіки виробничої
діяльності підприємства створюються не�
обхідні умови для отримання очікуваного при�
бутку величиною, яка здатна забезпечити еко�

номічну захищеність та стабільність положен�
ня суб'єкта господарювання [5].

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 [4].

ВИСНОВОК
Таким чином, тільки застосування іннова�

ційних методів створення системи захисту еко�
номічних інтересів суб'єкта господарювання
дозволить продуктивно та повною мірою вико�
ристовувати різні форми та способи економіч�
ного захисту переробного підприємства в но�
вих конкурентних умовах. Через це для забез�
печення своєчасної ефективної роботи систе�
ми захисту економічних інтересів суб'єкта гос�
подарювання доцільно використовувати ком�
плексний інноваційний підхід для:

— інноваційного аналізу фінансового ком�
поненту економічної захищеності підприємства;

— інноваційної системи керування можли�
вими ризиками у виробничій діяльності підпри�
ємства;

— втілення інноваційних заходів з реалізації
антикризової політики підприємства.

Обгрунтовано концептуальні підходи до
діагностики інноваційного потенціалу перероб�
них підприємств, що базуються на: розмежу�
ванні сукупності ресурсів, що формують інно�
ваційний потенціал, на два типи (наскрізні й спе�
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цифічні); позиціонуванні персоналу підпри�
ємства в якості домінантної наскрізної ресурс�
ної складової інноваційного потенціалу; виді�
ленні чотирьох етапів діагностики рівня розвит�
ку інноваційного потенціалу, структурованих за
типами ресурсних складових (ревізія ресурсів,
первісна оцінка ресурсів, інкубація ресурсів,
констатація готовності ресурсів). Запропо�
новано методичний підхід до аналізу й рейтин�
гової оцінки рівня розвитку інноваційно�ресур�
сного потенціалу переробних підприємств, зас�
нований на комплексній оцінці його структур�
них елементів та спрямований та захист еконо�
мічних інтересів переробних підприємств.
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