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ВСТУП
Головним чинником економічного зростання й за�

безпечення належного місця вітчизняної економіки у
світовій економічній системі є ефективне використання
інновацій, які перетворюються на вирішальний фактор
соціально�економічного розвитку і відіграють провідну
роль у вирішенні економічних, екологічних, соціальних
та культурних завдань. У цьому зв'язку особливої акту�
альності набуває розгляд комплексу питань щодо інно�
ваційної діяльності підприємств і, зокрема, інновацій�
ного потенціалу як системного показника, що характе�
ризує рівень ефективності підприємства у реалізації
стратегії інноваційного розвитку.

Надійним підгрунтям для забезпечення ефектив�
ності інноваційної діяльності є інноваційний потенціал,
який визначає рівень інноваційних можливостей усіх
суб'єктів господарської діяльності. Слід зазначити, що
питанням формування інноваційного потенціалу в еко�
номічній літературі приділяється досить багато уваги,
однак існуюча інформація найчастіше має суперечли�
вий характер. Підтвердженням цього є той факт, що по�
няття "інноваційний потенціал" не має однозначного
трактування. Так, у багатьох дослідженнях автори кон�
центрують свої зусилля на вивченні окремих сторін інно�
ваційного потенціалу. Крім того, це поняття ототож�
нюється з науковим, інтелектуальним, творчим та нау�
ково�технічним потенціалом, що значно спрощує дійс�
ність, а також звужує сферу застосування цієї економі�
чної категорії.

Вивченням та дослідженням питань з даної пробле�
матики займаються такі відомі українські вчені, як Ю. Ба�
жал, В. Бридун, А. Гальчинський, Н. Гончарова, В. Гусєв,
Б. Данилишин, С. Кіреєв, В. Онищенко, В. Семиножен�
ко та інші.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Незважаючи на велику кількість наукових праць і

досліджень з обраної тематики, слід зазначити, що в
літературі не існує однозначного визначення поняття
"інноваційний потенціал", що, в свою чергу, свідчить
про наявність неоднозначності в розумінні сутності
зазначеної категорії. Це значною мірою ускладнює ви�
роблення конкретних практичних рекомендацій з його
формування й ефективного використання й, таким чи�
ном, негативно позначається на кінцевих результатах
інноваційної діяльності. Тому необхідне проведення
подальших досліджень стосовно інноваційного потен�
ціалу.

Мета даної статті полягає у визначенні сутності та
основних складових інноваційного потенціалу підприє�
мства та виявленні основних факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища, які чинять вплив на його фор�
мування.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасних економічних умовах рішучу роль у кон�

курентоспроможності окремих суб'єктів господарюван�
ня, регіонів та національної економіки в цілому відігра�
ють інновації. Оскільки ця тенденція продовжує поглиб�
люватись, то Україна, щоб не відстати назавжди від еко�
номічно розвинених країн, повинна всіляко активізува�
ти і стимулювати інноваційну активність суб'єктів гос�
подарювання, незалежно від їх форм власності. Розви�
ток України як індустріально�аграрної країни залежить
не тільки від чіткого бачення перспектив розвитку ок�
ремих сфер і галузей, але й від визначення пріоритет�
них напрямів діяльності конкретних підприємств. Це, в
свою чергу, говорить про те, що кожне підприємство по�
винно мати свій інноваційний потенціал.
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Спробуємо розглянути визначення цього поняття з
точки зору онтології.

У широкому розумінні поняття "потенціал" (лат.
"роtеncіа" — сила) — це засоби, запаси, джерела, що є
в наявності й можуть бути використані, приведені в дію
для досягнення певної мети, виконання плану, розв'я�
зання завдань, можливості якої�небудь соціальної сис�
теми у певній сфері.

Сучасна економіка запозичила термін "потенціал"
із фізики, де він означає кількість енергії, яку накопи�
чила система і яку вона спроможна реалізувати в ро�
боті. Визначення промислового потенціалу підприєм�
ства можна сформулювати як сукупність засобів і пред�
метів праці, робітників, їхніх навичок, мотивів і стимулів,
виробничих відносин, що склалася за багато років і пе�
ребуває у системній єдності. Потенціал — це прихова�
на можливість використання виробничої сили ресурсу,
він міститься у самому наявному ресурсі.

Аналіз економічних аспектів поняття "інноваційний
потенціал" виявляє широкий спектр підходів до його
вивчення. Розглянемо деякі з них:

1) інноваційний потенціал — це сукупність різних
видів ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, інте�
лектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для
здійснення інноваційної діяльності [2];

2) інноваційний потенціал підприємства являє со�
бою сукупність інноваційних ресурсів, які перебувають
у взаємозв'язку, та умовозабезпечувальних чинників
(процедур), які створюють необхідні умови для опти�
мального використання цих ресурсів з метою досягнен�
ня відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та
підвищення конкурентоспроможності підприємства в
цілому [3];

3) інноваційний потенціал — це
міра готовності виконати завдання,
які забезпечують досягнення по�
ставленої інноваційної цілі, тобто
міра готовності до реалізації інно�
ваційного проекту або програми
інноваційних перетворень і впро�
вадження інновації [4].

Для того, щоб підприємство
вважалося зорієнтованим на інно�
ваційну діяльність, воно має відпо�
відати низці критеріїв інновацій�
ності. Дехто з авторів пропонує
різний набір таких параметрів, але,
на нашу думку, найповніший їх пе�
релік дав О. Длугопольський [5].
Представимо запропоновані ним
параметри у вигляді табл. 1, допов�
нивши її деякими показниками.

Комплексною характеристи�
кою спроможності підприємства
до інноваційної діяльності є його
інноваційний потенціал. Це понят�
тя є концептуальним відображен�
ням феномена інновацій. Зовсім
недавно воно ввійшло до числа
термінів економічної науки як еко�
номічна категорія, але в сучасній
економічній літературі, у тому чис�

лі й українській, відсутнє однозначне його визначення.
У наукових працях цей термін вживається, як правило,
операційно при розв'язанні інших науково�пізнавальних
завдань. У багатьох дослідженнях автори концентрують
свої зусилля на вивченні окремих сторін інноваційного
потенціалу, тому в літературі представлені специфічні
визначення, які мало співвідносяться між собою. Іноді
поняття "інноваційний потенціал" ототожнюється з на�
уковим, інтелектуальним, творчим та науково�технічним
потенціалом.

Д.І. Кокурін відзначає, що до розгляду сутності інно�
ваційного потенціалу слід підходити як до економічної
категорії, котра є ієрархічно організованою системою по�
нять, що знаходяться на різному рівні наближення до сут�
ності потенціалу [6]. При цьому в понятті, яке роз�
глядається, розкривається сукупність не первинних кате�
горій, а таких, що логічно випливають, тобто субордино�
ваних і координованих між собою залежно від економіч�
них відносин, які вони відображають. Саме це і характе�
ризує багаторівневу сутність інноваційного потенціалу.

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне по�
дати таке визначення інноваційного потенціалу підприє�
мства: інноваційний потенціал — це сукупність органі�
зованих у певних соціально�економічних формах ре�
сурсів, що можуть за певних діючих внутрішніх і зов�
нішніх чинників інноваційного середовища бути спря�
мовані на реалізацію інноваційної діяльності, метою якої
є задоволення нових потреб суспільства.

У цьому визначенні сконцентровано сукупність інно�
ваційних ресурсів, їх цільову спрямованість (задоволен�
ня потреб), а також враховано фактор інноваційного
середовища. Тому вважаємо його таким, що повніше
розкриває сутність цієї економічної категорії.
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Таблиця 1. Комплекс параметрів інноваційності підприємства
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Однак, на нашу думку, ресурсний підхід до визна�
чення сутності інноваційного потенціалу підприємства
є дещо обмеженим, тому що наявні в підприємства ре�
сурси є лише факторами, необхідними для здійснення
інноваційної діяльності. Безперечно, наявність ресурсів
є обов'язковою умовою успішної розробки та реалізації
інновацій. Наприклад, однією з головних причин, які
гальмують інноваційну активність вітчизняних суб'єктів
господарювання слід назвати нестачу фінансових ре�
сурсів через відсутність надійних джерел фінансування
(складність залучення фінансових ресурсів із ринкових
джерел, зокрема невигідні умови кредитування).

Проте, якщо розглядати інноваційний потенціал
лише як сукупність ресурсів, цілком логічно буде ствер�
джувати, що чим більше ресурсів є в наявності, тим
більшим буде цей самий потенціал. Але в реальних умо�
вах велике підприємство зі значними ресурсами досить
часто має набагато менший інноваційний потенціал, ніж,
наприклад, невеликий колектив новаторів або малень�
ке венчурне підприємство.

Тому, на нашу думку, більш доцільним є розгляд інно�
ваційного потенціалу підприємства з погляду можливостей
реального використання ресурсів підприємства на практиці,
тобто з метою реалізації конкретних інноваційних проектів.
Ми згодні з дослідниками [1], які стверджують, що інновац�
ійний потенціал організації — це міра її готовності викону�
вати завдання, які забезпечують досягнення поставленої
інноваційної цілі. Інноваційний потенціал підприємства виз�
начає можливості й глибину інноваційних перетворень, за�
лежно від його величини і якісного стану визначається охоп�
лення певних стадій інноваційного циклу.

У цьому випадку при визначенні інноваційного по�
тенціалу акцент робиться, перш за все, не на ресурси, а
на результати інноваційної діяльності, які організація
досягла з використанням наявних ресурсів, враховую�
чи вплив певних факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища. Тому вимірники інноваційного потенціалу
підприємства повинні збігатися з вимірниками кінцевих
результатів інноваційної діяльності.

Ці погляди на поняття "інноваційний потенціал" ок�
реслюють два напрями підходів, які грунтуються на на�
явності ресурсів і на можливостях їх використання. Але,
на нашу думку, такого ресурсного підходу недостатньо
для характеристики інноваційного потенціалу як складо�
вої інноваційного розвитку підприємства. Тому вважає�
мо, що доцільно враховувати також чинники внут�
рішнього й зовнішнього оточення, які впливають на інно�
ваційно�інвестиційну діяльність підприємства. Отже, по�
стійний інноваційний розвиток підприємства зумовлює
необхідність аналізу й оцінювання інноваційного потен�
ціалу як його внутрішнього стану, так і зовнішніх чинників.

Вважаємо за необхідне зазначити, що поряд з про�
веденням оцінювання інноваційного потенціалу важли�
вого значення набуває і визначення його впливу на фун�
кціонування та розвиток підприємства.

В Україні відсутній комплексний підхід до розроб�
лення показників ефективності використання іннова�
ційного потенціалу, ефективності інноваційно�інвести�
ційної діяльності. У процесі активізації інноваційної
діяльності виникають складні економічні проблеми, роз�
в'язування яких неможливо обмежити застосуванням
загальновідомої методології економічного аналізу.

Отже, відсутність чіткої системи показників, їх ба�
гатозначність, різноплановість у практиці розробки по�
казників, а загалом і старі методики ефективності нау�
ково�технічного прогресу не задовольняють вимоги
ринкової економіки. Потрібні нові методики, які дають
змогу не тільки визначити систему показників ефектив�
ності, а й будуть гарантом успішної реалізації вибраної
інноваційної стратегії розвитку підприємства.

Інноваційно�інвестиційна стратегія розвитку є сукуп�
ністю заходів для досягнення мети інноваційного розвит�
ку промислового виробництва в складних умовах зовні�
шнього середовища на основі впровадження нових тех�
нологій, нових способів організації виробництва й управ�
ління. Оцінка інноваційного потенціалу промислового
підприємства, під яким розуміємо сукупність виробничо�
технологічних, матеріально�технічних, організаційно�уп�
равлінських, фінансово�економічних ресурсів, які дають
можливість підприємству розробляти та впроваджувати
нововведення, є підгрунтям ефективного вибору іннова�
ційно�інвестиційної стратегії розвитку виробництва.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах основним засобом підтримки

високих темпів розвитку й досягнення необхідного рівня
прибутковості суб'єктами господарювання стає постійне
впровадження ними інновацій.

Активізація інноваційного розвитку є одним з най�
головніших факторів виживання вітчизняних суб'єктів
господарювання в умовах жорстокої конкурентної бо�
ротьби. При цьому саме інноваційний потенціал є пере�
думовою успішної реалізації інноваційної складової.

Саме тому підприємствам в Україні слід приділяти
більшу увагу вивченню питань сутності та складових
власного інноваційного потенціалу. До того ж успішне
управління інноваційним потенціалом у сучасних умо�
вах слід розглядати як умову забезпечення високого
рівня конкурентоспроможності підприємства, а отже,
власне, його існування.
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