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ВСТУП
Сучасна економіка більшості держав світу характери%

зується новими пріоритетами, переходом на інноваційний
шлях розвитку. Серед них важливу роль відіграють такі
види економічної діяльності, які спрямовані на задоволен%
ня зростаючих потреб споживача, запровадження та ви%
користання високих та інформаційних технологій, нової
техніки та матеріалів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Необхідною умовою досягнення малим підприємством

поставлених цілей є здійснення ним господарської діяль%
ності з якомога більш повним використанням його потенц%
ійних можливостей та впровадження інновацій. Таким чи%
ном, успішна діяльність кожного підприємства визначаєть%
ся інноваційним потенціалом підприємства та ефективністю
його використання. Здатність підприємства максимально ви%
користовувати свій інноваційний потенціал у значній мірі
обумовлює його життєдіяльність. Інноваційний потенціал
підприємства формує основу для виробництва продукції пев%
ного обсягу і асортименту, ефективного здійснення цим
підприємством інвестиційної та фінансової діяльностей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням інноваційного потенціалу малого
підприємства займалися різні вчені%економісти, серед них:
Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І., Должанський І.
3., Загорна Т. О., Герасименко І. М., Ращупкіна В. М., Крас%
нокутська Н. С. та ін. Проте в сучасній економічній літера%
турі відсутнє однозначне визначення цього поняття. На
сьогодні ще не сформовано загального підходу до сутності
інноваційного потенціалу малого підприємства та його
складових, розроблення методів та критеріїв його оцінки,
співвідношення з іншими категоріями, а рівень методич%
ної та теоретичної розробки не дає змоги задовольнити
потреби підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах посилення конкуренції одним із приорітет%

них завдань національної економіки є перехід на інновац%
ійний шлях її розвитку, у вирішенні якого чільне місце
відводиться активізації інноваційноїх діяльності в малому
бізнесі. Інноваційна діяльність є на сьогодні найважливі%
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шою умовою створення конкурентоспроможних товарів та
послуг у сфері малого бізнесу як на рівні економіки в ціло%
му, так і в сфері малого бізнесу як складової зростання
національної економіки.

Головними передумовами посилення ролі та значення
малого інноваційного підприємництва в умовах конкурен%
тного середовища є:

— перехід економічних систем в світі на інноваційний
шлях розвитку, виникнення нових пріоритетних напрямів
виробничої діяльності (інформаційні та інтелектуальні си%
стеми тощо);

— загострення внутрішньогалузевої та зовнішньої кон%
куренції;

— насичення ринку стандартизованою продукцією
масового попиту, потреба в задоволенні нових специфічних
потреб;

Комплексною характеристикою спроможності мало%
го підприємства до інноваційної діяльності є його інновац%
ійний потенціал. Існують різні підходи до тлумачення по%
няття "інноваційний потенціал". Одні автори роблять наго%
лос на наявності ресурсів, інші — на можливості їх вико%
ристання. Але більшість керується так званим ресурсним
підходом, тобто уявляє інноваційний потенціал як су%
купність ресурсів, виділяючи найчастіше такі його елемен%
ти, як кадрова, інформаційно%технологічна, організаційна
й матеріально%технічна складові. Окремо можна виділити
фінансові ресурси, які забезпечують умови реалізації
інших елементів і виконують роль їх кількісної оцінки.
Фінансова складова інноваційного потенціалу забезпечує
надходження коштів для виконання інноваційних процесів,
створює стимули і умови для розробки інновацій, впливає
на вибір тематики інноваційних проектів відповідно до по%
треб функціонування і розвитку самої інноваційної сфе%
ри, сприяє ефективному формуванню витрат на інновації,
реалізує необхідну еластичність надходжень фінансових
ресурсів відповідно до протікання інноваційного процесу.

Аналіз джерел фінансування інноваційних заходів
малих підприємств України за останні роки засвідчив, що
із загальної суми використаних на інноваційні цілі фінан%
сових ресурсів майже 60—70% становили власні кошти
підприємств, фінансування з державного бюджету дорів%
нювало приблизно 2—4%, кредитні ресурси 2—3%, кош%
ти інвесторів 1—2% [1, с. 61]. Як видно з наведених да%
них, основним джерелом є власні кошти малих під%
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приємств, і стає очевидним, що у майбутньому слід спира%
тися саме на них.

Матеріально%технічні ресурси є основою інноваційного
потенціалу, визначають його техніко%технологічну базу, впли%
вають на масштаби й темпи інноваційної діяльності. Форму%
вання інноваційного потенціалу може бути ускладнене їх
одержанням. Тому актуально саме для малих підприємств,
орієнтуватися на створення не матеріаломістких нововведень,
що дасть змогу максимально комплексно використовувати
наявну сировинну базу, нові види матеріалів.

Кадрова складова інноваційного потенціалу може ха%
рактеризуватися такими показниками, як загальна чи%
сельність працівників, зайнятих в діяльності, структурний
розподіл чисельності персоналу за видами діяльності, за
кваліфікаційними групами. Важливим фактором є ставлен%
ня робітників до інноваційних процесів, розвиток їх свідо%
мого бажання вкладати свої знання й навички в інновацій%
ну сферу. Дослідження, проведені на вітчизняних малих
підприємствах, виявили, що серед керівників підтримують
і беруть участь в інноваційних процесах у середньому 70%
респондентів, 8% ставляться до них пасивно, 10% опита%
них чинять опір, 12% взагалі не визначилися. Серед інже%
нерно%технічних працівників ці показники становлять відпо%
відно 55%, 17%, 12% та 16%. Такі дані свідчать про се%
редній рівень зацікавленості працівників українських ма%
лих підприємств у розвитку інновацій [1, с. 65].

Усі складові, що мають вплив на розвиток інновацій,
мають бути узгоджені між собою і виконувати певні функції
згідно з механізмом їх використання, який розробляється
у надрах інноваційного менеджменту малого підприємства.
Розгляд потенціалу лише як сукупності ресурсів і можли%
востей їх використання є обмеженим. Таке уявлення про
нього не враховує цільової характеристики цієї категорії.
Використання ресурсів завжди є цілеспрямованим і пев%
ним чином організованим для реалізації потреб суспіль%
ства й суб'єктів господарювання. Цілями інноваційної
діяльності можуть бути виживання підприємства й збере%
ження ніші на ринку, збільшення конкурентоспроможності
продукції, експансії, збільшення прибутку тощо.

До інноваційного потенціалу також має належати по%
няття, яке характеризує внутрішню можливість самого інно%

ваційного середовища, у котрому пе%
ребуває підприємство, здійснювати
цілеспрямовану діяльність із залучен%
ня конкретних господарських ре%
сурсів, з їхньої раціональної перероб%
ки для формування інноваційного про%
дукту. Слід враховувати й зовнішні еко%
номічні фактори, що впливають на
інноваційний потенціал, такі як дер%
жавна інноваційна політика, політика
кредитних установ, конкурентні стра%
тегії споживачів, постачальників,
фінансових посередників, зміни у впо%
добаннях споживачів тощо.

Отже, ресурсний підхід є недо%
статнім для визначення поняття "іннова%
ційний потенціал". Інноваційний потенц%
іал слід розглядати як складну динаміч%
ну систему генерування, накопичення і
трансформування наукових ідей та нау%
ково%технічних результатів в інноваційні
продукти, процеси (рис. 1). Інноваційний
потенціал малого підприємства — це
підсистема цілісної системи, в якій він
взаємодіє з іншими потенціалами
підприємства (кадровим, науково%техн%
ічним, технологічним тощо) [2, с. 6].

Можна вважати, що інноваційний потенціал складає
ядро загального економічного потенціалу малого під%
приємства, органічно входячи до його складових і визна%
чає потенційну можливість малого підприємства щодо
здійснення інноваційного розвитку.

Як свідчить практика, радикальні інновації можна впро%
ваджувати тільки на підприємствах із сучасною матеріаль%
но%технічною базою для проведення наукових досліджень і
висококваліфікованими працівниками. Для оцінки інновац%
ійного потенціалу застосовують такий важливий показник
як вага витрат на наукові дослідження у загальній їх сумі.
Показники питомої ваги витрат на науку у валовому внутрі%
шньому продукті свідчать про те, що у 2006 році вони скла%
ли: в Україні — 1,22%, Німеччині — 2,44%, США — 2,64%,
Японії — 3,04%, Франції — 2,17%, Великобританії —
1,87%, Польщі — 0,75%. Проте у 2007 році частка витрат
на науку в Україні зменшилася до 1,17% [4, с.12].

Витрати на наукові розробки тісно пов'язані з показ%
никами рентабельності, тому слід визначити частку її зро%
стання внаслідок ефективної науково%дослідної та дослі%
дно%конструкторської діяльності, рівень якої встановлю%
ють завдяки ефективному менеджменту.

Ще одним показником ефективного функціонування
та розвитку малих підприємства є кількість інновацій з ура%
хуванням рівня їх новизни. Цей показник можна виміряти
за отримання інформації про нову продукцію чи послуги,
що з ними підприємство виходить на ринок. Причому рівень
новизни інновації можна визначити на засадах детального
аналізу істотних властивостей інноваційної ідеї та порівнян%
ня відносного рівня її новизни з іншими.

Так, оцінку інноваційної діяльності малого підприємства
можна здійснювати, використовуючи такі показники, як впро%
вадження нових технологічних процесів, автоматизація вироб%
ництва за розробки та освоєння нових видів продукції чи по%
слуг. Проте використання кількості інновацій як показника, що
характеризує інноваційну діяльність, ускладнено у зв'язку з не%
можливістю його розрахунку. Саме тому визначення економ%
ічної ефективності інноваційної діяльності доцільно здійс%
нювати з використанням економічних результатів.

Важливо визначити інноваційний потенціал малого
підприємства, під яким у загальному вигляді є сукупність

Рис.1. Місце інноваційного потенціалу в економічному
потенціалі малого підприємства [3, с. 85]
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усіх наявних матеріальних і нематеріальних активів
підприємства, що використовуються в процесі здійснення
інноваційної діяльності. Він містить усі ресурси, що взмозі
забезпечити досягнення конкурентних переваг малого
підприємства з використанням інновацій (рис. 2).

Важливою ознакою інноваційного розвитку малого
підприємства є його здатність адаптуватися до внутрішніх
змін та зовнішнього впливу. Інноваційний розвиток мало%
го підприємства здійснюється на засадах відповідної стра%
тегії, що грунтується на інноваційному потенціалі розроб%
лених і освоєних інновацій з урахуванням впливу зовніш%
нього середовища. Ефективність інноваційної стратегії ма%
лого підприємства залежить від якості інформації, отри%
маної із зовнішнього середовища та від аналізу внутріш%
нього стану.

Таким чином, для поглиблення розвитку малого інно%
ваційного підприємництва необхідно створити відповідний
інноваційний клімат. Для вирішення проблем, що стають на
заваді розвитку інноваційної діяльності малих підприємств
в Україні, можна запропонувати такі кроки:

— пряме державне фінансування інноваційних про%
ектів в малому бізнесі;

— створення спеціалізованої структури виконавчої
влади, яка буде професійно займатися проблема інновац%
ійного розвитку малого бізнесу та розподіляти державні
кошти інноваційного забезпечення;

— майнова підтримка малих інноваційних підприємств
(надання в оренду майна і майнових прав з правом подаль%
шого викупу);

— спільна участь у державних замовленнях, у конкур%
сах інноваційних проектів, що фінансуються за рахунок
держави;

— система пільг для небанківських структур, що фінан%
сують малі інноваційні підприємства, та їх співпраця з бан%
ками по всій території України;

— пільгове оподаткування на продукцію малих
підприємств, які мають інноваційний характер і відповіда%
ють світовому рівню;

— подальший розвиток вже існуючих інноваційних
структур і сприяння до появи нових, особливо в тих регіо%
нах, де занизька інноваційна активність малих підприємств;

— забезпечення доступу до інформаційних ресурсів,
можливість користуватися ними незалежно від місця зна%
ходження, форми власності підприємства та виду діяльності;

— залучення висококваліфікованих спец%
іалістів з інноваційного менеджменту, науковців,
підприємців.

При оцінці інноваційного потенціалу малого
підприємства необхідно враховувати інноваційну
політику, тобто стратегію нововведення, яка оз%
начає спрямованість зусиль, масштабів цих зу%
силь, темпів розвитку, термінів зміни продукції і
оновлення технічної бази, характеру наукових і
проектних досліджень.

Розрізняють два рівні інноваційної політики
малого підприємств.

На глобальному, тобто найвищому, світовому
рівні функціонують надскладні об'єкти. На цьому
рівні управління інноваціями базується на функц%
іональному підході, який припускає розгляд об'єк%
ту не з погляду його внутрішньої будови, а з точки
зору функціонування об'єкту: зародження, зрос%
тання, зрілість, стагнація, старіння, вибуття.

На локальному рівні інноваційної політики, на
рівні малого підприємства стратегія управління
інноваціями розглядається як частина загальної
стратегії розвитку підприємства, оскільки тільки
на базі інноваційної стратегії забезпечується по%

ступальний економічний розвиток.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна узагальнити, що інноваційна сфера

діяльності малих підприємств вимагає нових форм її органі%
зації. Подолання інноваційної стагнації потребує розробки
нових підходів і принципів формування стратегічної політи%
ки. Керівники малих підприємств повинні розуміти, що інно%
ваційний розвиток підприємства робить його більш конкурен%
тоспроможним по відношенню до інших. Більшість ресурсів
вичерпано, і в даних умовах забезпечити процвітання саме
малих підприємств можливо лише за допомогою впроваджен%
ня новітніх технологій та нововведень. Однією з важливих
складових, одночасно спрямовуючим вектором і джерелом
розвитку є інноваційний потенціал. Це поняття увійшло в еко%
номічну науку як складна багаторівнева категорія, що потре%
бує застосування комплексного та системного підходу до її
вивчення. Це порівняно нова категорія, яка має важливе як
теоретичне, так і практичне значення, потребує розробки
нових принципів її дослідження та аналізу. Заміна поняття
"інноваційний потенціал" його складовими (науковим, інте%
лектуальним, науково%технічним, творчим) веде до неповно%
го його розуміння, а значить обмежує можливість його фор%
мування та оцінки. До розгляду сутності інноваційного потен%
ціалу потрібно підходити як до економічної категорії, яка є
системою понять, що знаходиться в різній мірі наближення
до сутності потенціалу. Виявлена структура інноваційного
потенціалу, сформована його класифікація, яка дозволила
ідентифікувати цю категорію та розглянути її з різних боків.
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Рис. 2. Схема послідовності оцінки інноваційного
потенціалу малого підприємства [4, с. 13]
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