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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF AGRARIAN BUSINESS ENTITIES

У статті розкрито питання розвитку інноваційного потенціалу суб'єктів підприємницької діяльності. ПредB
ставлено структурологічну модель трирівневого механізму формування інноваційного потенціалу суб'єктів
підприємницької діяльності, що об'єднує основні елементи інноваційної системи, функціонує відповідно до
певних принципів, має мету і завдання, які досягаються завдяки використанню притаманних йому методів та
інструментів. Представлено процес таксономічної оцінки рівня інноваційного потенціалу суб'єктів підприємB
ницької діяльності та алгоритм третього рівня механізму формування інноваційного потенціалу суб'єктів
підприємницької діяльності. Таким чином, використання запропонованого трирівневого механізму формуB
вання інноваційного потенціалу надає можливість суб'єктам підприємницької діяльності швидко реагувати й
адекватно відповідати на зміни у мінливому зовнішньому економічному середовищі. Поставлена мета досяB
гається шляхом тісної взаємодії всіх елементів механізму на кожному рівні формування інноваційного потенB
ціалу.

The article deals with the development of innovative potential of business entities. The structural model of
the threeBlevel mechanism of formation of innovative potential of business entities is presented. It is determined
that the internal subsystem of the first level of the mechanism of formation of innovative potential is formed
from such components as: financial, logistical, personnel, market, information, external — systematic,
adaptability, controllability, purposefulness, scientific, integrative, and instruments of managerial influence;
organizational; marketing; staffing; technical; managerial; legal. As methods of formation of innovative potential
of the subjects of business activity it is proposed to use: motivation of innovative work; carrying out scientific
developments; professional development of staff; technological reBequipment of production; activation of
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intellectual capital; venture funding for innovation. The functions that the mechanism should perform: the
organization; planning and forecasting; control and regulation; stimulation. The process of taxonomic assessment
of the level of innovation potential of business entities is presented, as well as the algorithm of the third level of
the mechanism of formation of innovation potential of business entities. Thus, the use of the proposed threeBtier
mechanism of formation of innovative potential enables business entities to react quickly and adequately respond
to changes in the changing external economic environment and increase competitiveness by improving the
innovation level of the enterprise and the production of innovative goods with high quality. It is proved that the
effectiveness of the mechanism of formation of innovative potential depends on many factors that may arise at
the enterprise, in particular, such as: problems of innovative development and unsatisfactory results of the
conducted research and development works; resource scarcity or high cost etc. This goal is achieved through the
close interaction of all elements of the mechanism at each level of innovation potential formation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Економічні реалії сьогодення характеризу!
ються високим рівнем складності та динамізму
і нерозривно пов'язані з науково!технічним
прогресом, що формує нову систему орієнтацій
людини, радикально змінює предметне середо!
вище, якісно іншими стають значення та
співвідношення ефективної інноваційної діяль!
ності. Створюється атмосфера необхідності
новаторських, сміливих рішень, відбувається
пошук принципово нових, таких, які раніше не
використовувались, неординарних шляхів ви!
рішення складних сучасних завдань, що актуа!
лізує тему дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Інноваційна діяльність здійснюється суб'єк!

тами підприємницької діяльності під впливом
зовнішнього і внутрішнього середовища, яке не
завжди сприятливе по відношенню до нього.
Відповідно суб'єкта підприємницької діяль!
ності, що впроваджують інновації, стикаються

Ключові слова: розвиток, інноваційний потенціал, суб'єкт підприємницької діяльності,
структурологічна модель, трирівневий механізм.

Key words: development, innovation potential, business entity, structural model, three�level
mechanism.

з різного роду ризиками, зумовленими фінан!
совими витратами на проведення заходів, тим!
часовим розривом між впровадженням ново!
введень і отриманням корисного результату, а
також ймовірними втратами при впровадженні
нововведень. У зв'язку з цим не виключена
можливість нівелювання позитивного резуль!
тату освоєння інновацій.

Ефективність здійснення інноваційної
діяльності суб'єктів підприємницької діяль!
ності значною мірою залежить від наявності
адекватного механізму формування інновацій!
ного потенціалу [1, 3, 10]. Водночас основним
методологічним підходом до управління інно!
ваційним розвитком суб'єктів підприємницької
діяльності має бути поєднання заходів з удос!
коналення загального механізму управління,
розробки більш ефективних методів управлін!
ня інноваційною діяльністю, сучасних способів
мотивації інноваційної активності персоналу,
його професійного розвитку та мотивації інно!
ваційної праці. Основним завданням механіз!
му формування інноваційної діяльності є підви!
щення конкурентоспроможності продукції і
сприяння інноваційному розвитку. Крім того,
ефективне використання такого механізму до!
помагає виконувати низку інших завдань, із!
поміж яких: активізація фундаментальних і
прикладних досліджень відповідно до потреб
виробництва; налагодження системи управ!
ління і регулювання інноваційною діяльністю
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суб'єктів підприємницької діяльності [2; 6; 9];
пришвидшення розвитку інноваційної діяль!
ності; створення дієвого мотиваційного меха!
нізму стимулювання інноваційної діяльності,
наукової та інтелектуальної праці; модерніза!
ція системи професійної підготовки праців!
ників.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження розвитку інно!

ваційного потенціалу суб'єктів підприємниць!
кої діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Механізм формування інноваційного по!
тенціалу суб'єктів підприємницької діяльності
об'єднує основні елементи інноваційної систе!
ми, працює функціонує відповідно до певних
принципів, має мету і завдання, які досягають!
ся завдяки використанню притаманних йому
методів та інструментів. Водночас такий ме!
ханізм повинен передбачати аналіз досліджу!
ваного об'єкта, на основі чого здійснюється
прогноз майбутнього рівня інноваційного по!
тенціалу. Завдання, які ставляться перед меха!
нізмом інноваційного потенціалу, повинні фор!
муватися залежно від багатьох чинників, зок!
рема таких: наявність ресурсів, стан ринку, кон!
курентне середовище, технологічний рівень.
Крім того, завдання механізму формування
інноваційного потенціалу суб'єктів підприєм!
ницької діяльності визначаються на довгостро!
кову і короткострокову перспективу, в резуль!
таті чого встановлюються критерії та парамет!
ри управління інноваційними процесами [4; 5;
7; 8]. На багатьох суб'єктах підприємницької
діяльності для конкретизації завдання групу!
ють відповідно до мети, тобто виділяють еко!
номічні, фінансові та організаційні.

Об'єктом управління є складна організа!
ційна система формування інноваційного по!
тенціалу, яка чітко зорієнтована на виконання
завдань інноваційної діяльності з урахуванням
зовнішніх і внутрішніх умов. Під час побудови
механізму формування інноваційного потен!
ціалу суб'єктів підприємницької діяльності слід
дотримуватися системного підходу, який доз!
волить звести в єдину систему умови, факто!
ри, складові, які беруть активну участь у фор!
муванні інноваційних можливостей. Крім того,
з точки зору системного підходу механізм фор!
мування інноваційного потенціалу розгля!
дається не як послідовність певних дій, а як си!

стема взаємозв'язків і зворотних зв'язків між
всім комплексом економічних, соціальних,
організаційних та інших факторів, що визнача!
ють характер інноваційного розвитку.

Перший рівень механізму формування інно!
ваційного потенціалу передбачає формування
завдань і визначення факторів впливу на рівень
інноваційного потенціалу. Визначено, що скла!
довими першого рівня механізму є методи,
принципи, функції, інструменти і важелі, фак!
тори внутрішнього і зовнішнього впливу, а та!
кож внутрішню підсистему інноваційного по!
тенціалу, взаємодія та послідовність викорис!
тання яких забезпечить ефективне ухвалення
рішень у сфері формування інноваційного по!
тенціалу суб'єктів підприємницької діяльності.
Внутрішня підсистема першого рівня механіз!
му формування інноваційного потенціалу фор!
мується з таких складових: фінансова, матері!
ально!технічна, кадрова, ринкова, інформацій!
на. Зазначені складові визначаються сукупні!
стю характерних для них елементів, та перебу!
вають у тісному взаємозв'язку і постійній взає!
модії, під час поєднання яких створюються пе!
редумови для розвитку інноваційного потен!
ціалу.

Під час реалізації механізму формування
інноваційного потенціалу суб'єктів підприєм!
ницької діяльності необхідна чітка відповід!
ність певним принципам, які повинні врахову!
вати вплив зовнішнього середовища, глобалі!
зацію економіки та науково!технічної діяль!
ності, основні досягнення науково!технічного
процесу, національні та регіональні пріорите!
ти, а також, безумовно, основні пріоритети та
цілі розвитку. Такими принципами можуть
бути: системність, адаптивність, керованість,
цілеспрямованість, науковість, інтегрованість.
Крім того, фундаментом, на якому повинен бу!
дуватися механізм формування інноваційного
потенціалу суб'єктів підприємницької діяль!
ності, є стратегічна, довгострокова підтримка
процесів його впровадження вищим керівниц!
твом. Для досягнення поставлених інновацій!
них цілей необхідні певні інструменти і важелі.
Інструментами управлінського впливу на ме!
ханізм формування інноваційного потенціалу
суб'єктів підприємницької діяльності повинні
стати: економічні — раціональний вибір дже!
рел фінансування інноваційної діяльності, опти!
мізація витрат на виробництво інноваційної
продукції, зниження терміну окупності інвес!
тицій; організаційні — удосконалення органі!
зації інноваційного процесу, налагодження
взаємозв'язку між структурними підрозділами
інноваційної системи, підвищення гнучкості
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організаційної структури; маркетингові — по!
шук нових ринків збуту, комерціалізація ре!
зультатів інноваційної діяльності, проведення
рекламних кампаній; кадрові — підвищення
професійної кваліфікації працівників, укомп!
лектованість кадрами підрозділів, моральне і
матеріальне заохочення працівників (мотивація
праці), створення атмосфери творчого співро!
бітництва, налагодження психологічного

клімату в колективі; технічні — підвищення
рівня механізації та автоматизації виробницт!
ва, удосконалення технології виробництва,
створення й освоєння нових видів продукції та
підвищення якості інноваційної продукції,
впровадження ресурсозберігаючих технологій;
управлінські — розробка планів і програм інно!
ваційної діяльності, формування та проведен!
ня єдиної інноваційної політики в усіх підроз!

Рис. 1. Структурологічна модель трирівневого механізму формування інноваційного
потенціалу суб'єктів підприємницької діяльності
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ділах, безперебійне забезпечення інноваційно!
го виробництва всіма ресурсами, створення й
ефективне управління інноваційною системою;
правові — дотримання прав споживачів про!
дукції, документальне забезпечення відповід!
ності продукції встановленим стандартам,
відповідність інноваційного виробництва еко!
логічним нормам.

Відповідно до ризиків, що виникають у про!
цесі здійснення інноваційної діяльності суб'єк!
тів підприємницької діяльності запропоновано
механізм формування інноваційного потен!
ціалу на основі трирівневої структури (рис. 1).

Механізм формування інноваційного по!
тенціалу має виконувати низку функцій, зок!
рема:

організації — налаштування роботи всіх
структурних одиниць на виконання завдань
інноваційної діяльності;

планування і прогнозування — розробка
стратегічних планів досягнення цілей іннова!
ційної діяльності, а також прогнозування інно!
ваційного розвитку суб'єктів підприємницької
діяльності;

контролю і регулювання — розробка плану
усунення факторів впливу, що спричинені
відхиленням від запланованого результату;

стимулювання — мотивація інноваційної
активності персоналу.

На другому рівні механізму формування
інноваційного потенціалу суб'єктів підприєм!

ницької діяльності повинен здійснюватися
аналіз стану об'єкта дослідження. Із цією ме!
тою запропоновано використовувати метод
таксономії. Процес таксономічної оцінки рівня
інноваційного потенціалу суб'єктів підприєм!
ницької діяльності містить декілька етапів (рис.
2). Запропонована методика оцінки інновацій!
ного потенціалу дозволяє не лише проаналізу!
вати його стан, але й виявити потенційні мож!
ливості активізації інноваційної діяльності су!
б'єкта господарювання і порівняти з іншими
підприємствами. Крім того, використання ме!
тоду таксономії дає змогу визначити, які показ!
ники інноваційного потенціалу стимулюють, а
які дестимулюючий вплив його зростання.

Третім рівнем механізму формування інно!
ваційного потенціалу суб'єктів підприємниць!
кої діяльності має стати оцінювання якості і
розрахунок імовірних ризиків інноваційного
потенціалу. Прогнозування інноваційного по!
тенціалу, а також розрахунок ймовірного ри!
зику для якості складових і окремих показників
здійснено в пропонується здійснювати в три
етапи (рис. 3).

На першому етапі оцінюються якісні харак!
теристики інноваційного потенціалу із викори!
станням експертного методу, суть якого поля!
гає в таких аспектах:

— інноваційний потенціал суб'єктів під!
приємницької діяльності розглядається у
розрізі п'яти складових (фінансова, матеріаль!
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Етапи таксономічного оцінювання інноваційного потенціалу 

ЕТАП І  

ЕТАП ІІ 

ЕТАП ІІІ  

ЕТАП ІV  

ЕТАП V 

ЕТАП VI  

ЕТАП VII  

Формування системи показників для оцінювання рівня 
інноваційного потенціалу  

Стандартизація значень оцінних показників  

Розрахунок оцінних показників  

Виокремлення серед стандартизованих значень показників 
стимуляторів і дестимуляторів  

Побудова вектора еталону на основі розподілу показників на 
стимулятори і дестимулятори  

Визначення відстані між окремими спостереженнями та 
еталонним вектором  

Розрахунок таксономічного показника інноваційного 
потенціалу підприємства  

Рис. 2. Процес таксономічної оцінки рівня інноваційного потенціалу суб'єктів
підприємницької діяльності
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но!технічна, ринкова, інформаційна і кадрова),
в яких виділяються показники, що найповніше
їх характеризують. Проводиться розрахунок
вибраних показників, після чого їхні значення
стандартизуються для надання їм співрозмір!
ного вигляду;

— за допомогою анкетування виокремлю!
ються показники оцінки експертів, в якості
яких виступають фахівці;

— розраховується дисперсія індивідуаль!
них бальних оцінок;

— за кожним показником на підставі ви!
ставлених бальних оцінок експертів визнача!
ються середні значення (оцінки експертів уз!
годжуються за формулами математичної ста!
тистики);

— обчислюється коефіцієнт варіації, який
характеризує якість інноваційного потенціалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень І. Формування завдань і визначення факторів впливу на інноваційний 
потенціал 

Рівень ІІ. Аналіз стану інноваційного потенціалу 

Рівень ІІІ. Оцінювання якості і розрахунок імовірних ризиків інноваційного 
потенціалу 

Оцінювання якості складових інноваційного потенціалу 

Експертне опитування  

Коефіцієнт 
варіації V≤0,32

ТАК 

НІ 

1 етап 

3 етап 

Розрахунок ризику для інноваційного потенціалу та його складових 

Модель Альтмана + модель Чессера 

Шкала оцінювання ймовірного ризику

Дуже низька [0;0,01]  
Низька [0,01;0,05]  
Середня [0,05;0,1]  
Висока [0,1;0,2]  
Дуже висока [0,2;0,5]  
Катастрофічна [0,5;1] 

Очікуваний результат: підвищення рівня інноваційного потенціалу, виробництво 
інноваційних товарів із високим рівнем якості 

Прогнозне оцінювання інноваційного потенціалу 

Коефіцієнт детермінації Критерій значущості Фішера 

Побудова регресійних моделей

Прогнозування рівня інноваційного потенціалу 

2 етап 

Рис. 3. Алгоритм третього рівня механізму формування інноваційного потенціалу суб'єктів
підприємницької діяльності
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суб'єктів підприємницької діяльності та його
складових.

Якщо коефіцієнт варіації інноваційного по!
тенціалу становить величину, меншу від 0,32 (нор!
мативне значення), то суб'єкти підприємниць!
кої діяльності готові до впровадження іннова!
ційних проектів, якщо це значення більше, слід
повертатися на другий рівень механізму з ме!
тою виключення дестабілізуючих факторів і
зменшення їх впливу на інноваційні можли!
вості. У випадку, якщо якісні характеристики
інноваційного потенціалу дають підприємству
можливість здійснювати інноваційну діяль!
ність, слід переходити до другого етапу — по!
будови регресійних моделей із метою визначен!
ня показників, які найбільше впливають на фор!
мування його інноваційного потенціалу.

На другому етапі пропонується побудова
регресійної моделі, що дасть можливість ви!
значити рівень інноваційного потенціалу. Про!
цес побудови регресійної моделі включає по!
слідовне виконання таких дій: визначення по!
казників, які характеризують основні складові
інноваційного потенціалу; розрахунок визна!
чених показників та стандартизація їх значень,
а також обчислення середніх значень, дисперсії
і параметрів регресії; побудова матриці оцінок
параметрів регресії; розрахунок коефіцієнта
детермінації і критерію значущості Фішера;
побудова прогнозної моделі шляхом включен!
ня найбільш значущих показників. У результаті
формуються регресійні моделі, які дають мож!
ливість спрогнозувати майбутнє значення рівня
інноваційного потенціалу, а також визначити,
які показники і складові спричиняють найбільш
відчутний вплив на його величину.

Третім етапом є розрахунок імовірного ри!
зику якості складових інноваційного потен!
ціалу і окремих його показників. Визначення
ризиків запропоновано проводити за допомо!
гою об'єднання таких моделей: Z — модель Альт!
мана і модель нагляду за кредитами Чессера
шляхом адаптації їх відповідно до специфіки
інноваційної діяльності. Після отримання чис!
лових значень імовірного ризику слід скорис!
татися відповідною шкалою, яка дасть змогу
охарактеризувати рівень ризику. Шкала оціню!
вання ймовірного ризику поділяється на шість
рівнів ризику: дуже низький (0—0,2), низький
(0,2—0,4), середній (0,4—0,6), високий (0,6—
0,8), дуже високий (0,8—1). Якщо рівень ризи!
ку за шкалою становить "катастрофічний",
"дуже високий", "високий", слід повертатися до
першого рівня механізму з метою визначення
факторів, які спричиняють негативний вплив на
ці показники і стимулюють високий рівень ри!

зику. Якщо ж рівень ризику за шкалою є "се!
реднім", "низьким" чи "дуже низьким", то до!
сить велика ймовірність того, що інноваційна
діяльність буде здійснюватися вдало і призве!
де до підвищення рівня інноваційного потен!
ціалу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, використання запропонова!
ного трирівневого механізму формування інно!
ваційного потенціалу надає можливість суб'єк!
там підприємницької діяльності швидко реагу!
вати й адекватно відповідати на зміни у мін!
ливому зовнішньому економічному середовищі.

Ефективність механізму формування інно!
ваційного потенціалу залежить від багатьох
інших факторів, які можуть виникати на під!
приємстві, зокрема таких:

проблеми інноваційного розвитку і неза!
довільні результати проведених науково!до!
слідних і дослідно!конструкторських робіт;

обмеженість ресурсів або висока їх вар!
тість;

тривалість процесу комерціалізації іннова!
ційної діяльності;

неефективно налагоджені інформаційні ко!
мунікації тощо.

Запропонований механізм формування
інноваційного потенціалу суб'єктів підприєм!
ницької діяльності дозволить підвищити кон!
курентоспроможність за рахунок покращення
інноваційного рівня та виробництва інновацій!
них товарів із високим рівнем якості. Постав!
лена мета досягається шляхом тісної взаємодії
всіх елементів механізму на кожному рівні фор!
мування інноваційного потенціалу.
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