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ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах генерація конкурентних переваг неможлива без 

впровадження у діяльність підприємства інноваційних розробок та продуктів. 

У цьому контексті особливо актуальним постає питання забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств, який передбачає безперервний пошук і 

використання нових способів реалізації потенціалу останнього в умовах 

динамічного зовнішнього середовища. 

Інноваційний потенціал підприємств є однією із основних 

характеристик, яка синтезує в собі сукупність фундаментальних властивостей 

інноваційної діяльності та здатність вигідно для себе використовувати вплив 

зовнішнього середовища і потенційні можливості, що існують у внутрішньому 

середовищі. Це дозволяє використовувати інноваційний потенціал 

підприємств як потужний інструмент прийняття зважених управлінських 

рішень в процесі здійснення інноваційної діяльності. Оцінка інноваційного 

потенціалу є фундаментом для формування інноваційної стратегії 

підприємства, яка має бути спрямована на розширення інноваційних 

можливостей підприємства. 

Динаміка формування інноваційного потенціалу залежать від 

інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання в тих випадках, коли 

спостерігається висока капіталомісткість інновацій. Недоступність 

фінансових джерел, недостатність інвестиційних коштів в економіці, 

відсутність довіри у кредиторів знижують можливості використання 

потенціалу навіть за явної ефективності нововведень для виробників. 

Водночас інновації створюють умови для широкого залучення інвестицій, 

оскільки накопичений досвід під час створення та освоєння нововведення стає 

джерелом його вдосконалення, у зв’язку із цим необхідно ставити чіткі 

завдання для управління інноваційним потенціалом підприємства. 

Інноваційний вектор розвитку підприємств обумовлюється реалізацією 



певного рівня інноваційного потенціалу, який відображає здатність суб’єкта 

господарювання до інноваційних трансформацій. Оцінка рівня інноваційного 

потенціалу підприємства дає можливість керівництву визначити вектор 

інноваційного розвитку, а також здійснювати оперативне управління 

інноваційною діяльністю для забезпечення можливості переходу 

підприємства на випуск конкурентоспроможної продукції, істотно підвищити 

стійкість і динамічність підприємства до змін у зовнішньому середовищі. 

Інноваційний потенціал підприємства часто розглядається як 

комплексна категорія, яка характеризує частоту і ефективність впровадження 

на підприємстві інновацій, їх розробку, а також готовність персоналу до змін. 

Оскільки ризик під час фінансування, модернізації та оновлення виробництва 

є досить високим, оцінка інноваційного потенціалу підприємства з 

урахуванням його інтелектуальної складової дасть змогу потенційним 

інвесторам зорієнтуватися в прийнятті рішень щодо виділення коштів з метою 

реалізації інноваційної стратегії розвитку. Таким чином, інноваційний 

потенціал підприємства є важливим інформаційним ресурсом в процесі 

управління його розвитком. 

Планування інноваційної діяльності без попередньої оцінки 

інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання може призвести до 

проблем з розподілом грошових коштів. Тобто, існує така ймовірність, що 

підприємству може не вистачити ресурсів для реалізації інноваційного 

проєкту, що може призвести до призупинення не лише інноваційної, а й 

поточної господарської діяльності. 

Наявність інноваційного потенціалу є життєвонеобхідною умовою для 

досягнення цілей інноваційної діяльності. Інакше кажучи, від рівня 

інноваційного потенціалу залежить рівень інноваційності проєкту, яке 

підприємство в змозі реалізувати, наприклад радикальні, напівридикальні 

(трансформаційні), поліпшуючі (підтримуючі) чи покрокові (поступові) 

інновації. 

У вузькому розумінні, поняття «інноваційний потенціал» трактується як 



наявність ресурсів або здатність для здійснення інноваційної діяльності. 

Розглядаючи дане поняття в широкому сенсі, можна виділити ряд підходів для 

трактування зазначеного поняття. Найбільш часто вживаним вважається 

ресурсний підхід, в рамках якого, інноваційний потенціал розглядають як 

сукупність різних видів ресурсів, що можуть бути використані для 

забезпечення проведення інноваційної діяльності. 

Серед альтернативних підходів, можна виділити такі, згідно яких, 

інноваційний потенціал розглядається як здатність суб’єкта господарювання 

здійснювати інноваційну діяльність або комплекс взаємопов’язаних дій і 

заходів направлених на розробку інновацій. 

Існуюча диференціація поглядів науковців щодо трактування поняття 

«інноваційний потенціал» спричинила й появу відповідної кількості методів 

його оцінювання. Однак, як у випадку з підходом до трактування поняття, так 

і у випадку з підходом до оцінки рівня інноваційного потенціалу, більшість 

науковців схиляється до ресурсного підходу. В рамках даного підходу, 

діагностика рівня інноваційного потенціалу підприємства здійснюється на 

предмет наявності вільних фінансово-економічних ресурсів для здійснення 

інноваційної діяльності. 

Отже, інноваційний потенціал підприємства є основою для визначення 

конкурентоспроможності та визначальним параметром для розробки 

інноваційної стратегії розвитку підприємства. В основу ідентифікації стану 

спрямованості підприємства до функціонування в інноваційній площині 

покладені показники, які характеризують його інноваційний потенціал, 

зокрема можливість до фінансування інноваційної діяльності. 

З огляду на вищевикладене, на нашу думку, ідентифікацію рівня 

інноваційного потенціалу аграрних підприємств доцільно здійснювати на 

предмет визначення їхнього типу фінансової стійкості. По своїй суті, 

фінансова стійкість виступає основною характеристикою, яка визначає 

здатність системи зберігати свої якості у динамічно змінюваному середовищі, 

повертатися до початкового стану при виникненні певних порушень 



функціонування та долати можливі негативні впливи. 

Оцінка наявності фінансових ресурсів підприємства дає можливість ще 

на стадії планування інноваційної діяльності прийняти рішення про 

доцільність реалізації інноваційного проєкту чи переглянути цілі 

підприємства. Тобто, мова йде про проблему одночасного забезпечення 

фінансовими ресурсами декількох проектів та розробку, впровадження 

недавно створених інновацій. 

Оцінку рівня інноваційного потенціалу пропонуємо представити у 

вигляді трикомпонентної моделі визначення типу фінансової стійкості, базою 

якої є система абсолютних показників забезпеченості запасів джерелами їх 

формування (1): 

𝐼𝑃∗ = {[𝐼𝑃1(±𝐾1)], [ 𝐼𝑃2(±𝐾2)], [ 𝐼𝑃3(±𝐾3)]}, (1) 

де, 𝐼𝑃∗ – рівень інноваційного потенціалу; ±𝐾1 – надлишок (+) або 

нестача (-) власних джерел фінансування; ±𝐾2 – надлишок (+) або нестача (-) 

власних та довгострокових позикових засобів; ±𝐾3 – надлишок (+) або нестача 

(-) загального обсягу фінансових ресурсів; 𝐾1,2,3 – часткові компоненти моделі. 

Часткові компоненти моделі, в свою чергу, визначаються згідно системи 

умов (2): 

𝐼𝑃𝑖(𝐾𝑖) = {
1, 𝐾𝑖 ≥ 0 
0, 𝐾𝑖 < 0

 (2) 

На першому етапі даного підходу розраховуються показники, які 

характеризують наявність фінансових ресурсів, для забезпечення процесу 

формування запасів, зокрема: 

1) надлишок (+) або нестача (-) власних джерел фінансування 𝐾1 

визначається як різниця між показником наявності власних джерел 

фінансування та обсягом запасів і поточних біологічних активів (3): 

𝐾1 = ВДФ − ЗП (3) 

2) надлишок (+) або нестача (-) власних та довгострокових позикових 

засобів 𝐾2 визначається як різниця між показником наявності власних та 

довгострокових позикових засобів та обсягом запасів і поточних біологічних 

активів (4): 



𝐾2 = ВДЗ − ЗП (4) 

3) надлишок (+) або нестача (-) загального обсягу фінансових ресурсів 

𝐾3 визначається як різниця між показником наявності загального обсягу 

фінансових ресурсів та обсягом запасів і поточних біологічних активів (5): 

𝐾3 = ЗФР − ЗП (5) 

Зазначені показники є компонентами моделі (1) за результатами 

комбінації яких, здійснюється безпосередня оцінка рівня інноваційного 

потенціалу аграрних підприємств. 

За результатами комбінації часткових компонентів, визначається рівень 

інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання (табл. 1). 

Таблиця 1 

Система умов для визначення рівня інноваційного потенціалу аграрних 

підприємств 

Часткові компоненти 
Трикомпонентна модель Рівень інноваційного потенціалу 

𝐾1 𝐾2 𝐾3 

≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 𝐼𝑃ℎ
∗ = {1,1,1} високий 

< 0 ≥ 0 ≥ 0 𝐼𝑃𝑚
∗ = {0,1,1} середній 

< 0 < 0 ≥ 0 𝐼𝑃𝑙
∗ = {0,0,1} низький 

< 0 < 0 < 0 𝐼𝑃𝑛
∗ = {0,0,0} відсутній 

 

З огляду на теоретичний базис щодо розуміння сутності поняття 

«інноваційний потенціал», а також наведеного підходу до його оцінки, можна 

сформувати чотири рівні інноваційного потенціалу аграрних підприємств: 

1) «Високий рівень інноваційного потенціалу» – характеризується 

високим рівнем забезпеченістю власними ресурсами, відповідно, покриття 

витрат, для ведення інноваційної діяльності, може здійснюватися за рахунок 

вільних коштів без позикових засобів. 

2) «Середній рівень інноваційного потенціалу» – характеризується 

нормальним рівнем фінансової стійкості підприємства, що дозволяє повністю 

покривати поточні витрати господарської діяльності, але для забезпечення 

ефективної інноваційної діяльності необхідно залучати додаткові кошти із 

зовнішніх джерел фінансування.  



3) «Низький рівень інноваційного потенціалу» – характеризується 

низьким рівнем фінансового забезпечення поточних виробничих запасів і 

витрат. Питання, про здійснення інноваційної діяльності, може мати місце 

лише при залученні значних фінансових коштів із зовнішніх джерел.  

4) «Інноваційний потенціал відсутній» – характеризується критичним 

рівнем фінансової стійкості. Інноваційна діяльність, за фактом дефіциту або 

відсутністю джерел фінансування витрат, неможлива. 

Доцільно зауважити на тому, що при кризовому стані фінансової 

стійкості, зокрема при відсутньому рівні інноваційного потенціалу, 

підприємство не має змоги ефективно здійснювати господарську діяльність, а 

тим паче, інноваційну.  

Зазвичай в аграрних підприємствах є деяка частина ресурсів і технологій 

необхідних для здійснення інноваційного проекту. Інша частина необхідних 

ресурсів інноваційного проекту купується на фінансові кошти державної 

підтримки та позикові фінансові кошти. Власні фінансові кошти організації (у 

тому числі державні субсидії), що виділяються на освоєння конкретної 

інновації, спрямовуються на придбання певної частини інноваційних ресурсів, 

у тому числі оборотних коштів, що у підсумку підвищує її інноваційний 

потенціал та інноваційно-інвестиційну привабливість. 

Необхідно зауважити, що інноваційна діяльність сільськогосподарських 

підприємств у переважній більшості пов’язана із завершальним етапом 

інноваційного процесу – освоєнням інновацій (агроінновацій). Це передбачає 

як визначення джерел фінансування освоєння інновацій, так і формування 

відповідного організаційно-економічного механізму впровадження інновацій 

товаровиробником. Впровадження розробок у виробництво, або перетворення 

новацій в інновації здійснюється за ініціативою суб’єктів підприємницької 

діяльності з метою досягнення комерційних вигод. Умовою отримання 

прибутку є конкурентна перевага, а для інноваційного підприємства – 

монополія новатора. 

Описаний в роботі підхід до оцінки рівня інноваційного потенціалу 



аграрних підприємств дозволяє проаналізувати суб’єкт господарювання на 

факт наявності фінансово-економічних ресурсів для здійснення інноваційної 

діяльності. При практичній реалізації даної системи оцінки у господарську 

діяльність аграрних підприємств з’являється ефективний інструмент поточної 

оцінки інноваційних можливостей, що дозволить приймати науково 

обґрунтовані рішення щодо впровадження інноваційних технологій та 

правильно обирати момент впровадження. На етапі розробки стратегічних 

планів суб’єкт господарювання може провести порівняльний аналіз інновацій 

та виключити з числа даних альтернатив нездійсненні (з погляду фінансового 

забезпечення) проекти і уникнути надалі проблеми упущеної вигоди, 

обумовленої заморожуванням інноваційних проектів. 

Інформація про рівень інноваційного потенціалу дозволить керівництву 

підприємств діагностувати рівень їх інноваційного розвитку по принципу «до-

після», тобто відслідковувати позиції попереднього і поточного фінансового 

стану підприємства. 

В якості перспектив подальшого розвитку дослідження, на нашу думку, 

вбачається розробка механізму прийняття рішення про планування 

інноваційної діяльності в синтезі з результатами прогнозування ймовірності 

настання банкрутства. 


