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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний розвиток підприємств є складовою час�

тиною інноваційного розвитку економіки кожної країни і

важливим аспектом відтворення виробничих відносин, що

полягає у оновленні складу і побудови основних фондів,

удосконаленні організації їх використовування як на

стадії формування, так і науково�технічної підготовки ви�

робництва тощо.

Саме поштовий зв'язок є тією основою, що забезпе�

чує стійкий розвиток сучасного суспільства шляхом на�

дання послуг традиційної пошти, фінансових та інших ко�

мерційних послуг, необхідних для повноцінного розвит�

ку та формування інноваційного суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Дослідженню і вивченню проблем формування, роз�

витку й управління інноваційним потенціалом підприємств

присвячена достатня кількість наукових робіт.

Так серед науковців, які займаються проблемами

інноваційної діяльності та інноваційного розвитку, зокре�
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ма розвитку інноваційного потенціалу, слід відмітити на�

укові праці І. Балабанова, О. Балацького, М. Войнаренка,

С. Кочеткова, Н. Краснокутської, Є. Лапіна, В. Нижника,

О. Олексюка, Н. Тарнавської, Л. Федулової, Л. Чередні�

кової, Н. Чухрай, В. Шматька та ін.

Зокрема, вагомий внесок у розвиток методології фор�

мування, оцінки та управління інноваційним потенціалом

суб'єктів господарювання зроблено В. Олександровою,

Ю. Бажалом, Б. Буркинським, А. Власовою, Є. Галуш�

кою, І. Галицею, В. Гейцем, С. Глазьєвим, Н. Гончаровою,

С. Ілляшенком, С. Ільєнковою, О. Лапко, Б. Малицьким,

В. Мединським, У. Менсфілдом, Б. Санто, Й. Шумпете�

ром, Ю. Шипуліною, Ю. Яковцем.

Формування наукових засад та прикладного інстру�

ментарію розвитку ринку послуг зв'язку та вирішення про�

блем розвитку галузі зв'язку розглядали в наукових пра�

цях вітчизняні науковці: Л. Беркман, С. Довгий, М. Дуд�

ченко, В. Загорулько, О. Князєва, Л. Кузнєцова, В. Орло�

ва, С. Скляренко.

Однак незважаючи на велику кількість робіт, присвя�

чених теорії потенціалів та інноваційній діяльності, погод�
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женого розуміння категорії "інноваційний потенціал" не

існує. Як правило, у наукових працях цей термін застосо�

вується при розв'язанні інших науково�пізнавальних зав�

дань. У багатьох дослідженнях автори концентрують свої

зусилля на вивченні окремих сторін інноваційного потен�

ціалу, тому в науковій літературі представлені специфічні

визначення, які мало співвідносяться між собою.

Залишаються також недостатньо розробленими про�

блеми розвитку інноваційного потенціалу на мікрорівні,

який представлений підприємствами, зокрема, поштово�

го зв'язку. Реалізація таких завдань підприємств вимагає

забезпечення всіма видами ресурсів і досягнення як най�

кращого їх використання. З цією метою необхідно сфор�

мувати відповідні стратегії управління розвитком іннова�

ційного потенціалу, в яких необхідно передбачити різно�

манітні аспекти вдосконалення всіх видів діяльності, вра�

хувати критерії оцінки щодо менеджменту на підприємстві

[16].

Разом із цим потребують структурування взаємозв'�

язки стратегічних та інноваційних процесів та механізм

їхньої інтеграції, що обгрунтовує оцінку, відбір та аналіз

напрямів розвитку підприємства, зокрема, поштового

зв'язку на основі інновацій.

Таким чином, актуальність дослідження і наявність не�

вирішених теоретичних і практичних проблем, принципів

і методів інноваційного розвитку підприємств поштового

зв'язку України обумовили вибір напряму дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд теоретичних аспектів сутності

інноваційного потенціалу як економічної категорії в нау�

ковій літературі, його структури, складових, особливос�

тей. Проаналізувати особливості інноваційної діяльності

підприємств поштового зв'язку України, врахування яких

є важливим фактором при формуванні та управлінні їх

інноваційним потенціалом у сучасних умовах господарю�

вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття інноваційного потенціалу є досить новим в

сучасній економічній науці. Із посиленням уваги до інно�

ваційного розвитку країн, регіонів, галузей,

окремих суб'єктів господарювання зокрема,

із виникненням понять "інновація", "іннова�

ційна діяльність" виникла потреба у викори�

станні поняття "інноваційний потенціал"

[16].

Відповідно до законодавства України

інновації — це новостворені (застосовані) і

(або) вдосконалені конкурентоздатні техно�

логії, продукція або послуги, а також орган�

ізаційно�технічні рішення виробничого, ад�

міністративного, комерційного або іншого

характеру, що істотно поліпшують структу�

ру та якість виробництва і (або) соціальної

сфери [1].

Інноваційну діяльність розуміють як

діяльність, спрямовану на вирішення і ко�

мерціалізацію результатів наукових дослі�

джень та розробок, яка зумовлює випуск на

ринок нових конкурентоспроможних то�

варів і послуг [17].

Зазначимо, що у багатьох дослідженнях

автори концентрують свої зусилля на досл�

ідженні окремих сторін інноваційного по�

тенціалу, тому в науковій літературі пред�

ставлені його специфічні визначення, що слабко

співвідносяться між собою. Так, інноваційний потенціал

— це сукупність різних видів ресурсів, включаючи матер�

іальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ре�

сурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності

[2].

В.А. Верба, І.В. Новікова інноваційний потенціал

підприємства трактують як сукупність інноваційних ре�

сурсів, які перебувають у взаємозв'язку, та чинників, які

створюють необхідні умови для оптимального викорис�

тання цих ресурсів з метою досягнення відповідних оріє�

нтирів інноваційної діяльності та підвищення конкурен�

тоспроможності підприємства в цілому [4].

І.Р. Бузько стверджує, що інноваційний потенціал виз�

начається здатністю підприємства розробляти й реалізо�

вувати інноваційні проекти [3].

Такої ж точки зору дотримується С.Н. Ілляшенко, на�

голошуючи на науково�технічну основу й орієнтацію об�

'єкта дослідження на споживача й характеризуючи інно�

ваційний потенціал підприємства, як здатність до впро�

вадження досягнень науки й техніки в конкретні товари,

які можуть задовольнити потреби й запити споживачів [7].

С.В. Кочетов вважає, що інноваційний потенціал є су�

купною здатністю наявних у підприємства ресурсів дося�

гати поставлених інноваційних цілей [8].

Іноді поняття "інноваційний потенціал" ототожнюєть�

ся з науковим, інтелектуальним, творчим та науково�тех�

нічним потенціалом [6, 12, 13, 18, 20].

Слід зазначити, що різняться підходи не лише до виз�

начення змісту категорії "інноваційний потенціал", але і

до формування його структури. Найбільш розповсюджені

підходи до визначення структури інноваційного потенці�

алу господарюючого суб'єкта та його складові представ�

лені у табл. 1.

Таке різноманіття підходів до визначення структури

інноваційного потенціалу, пояснюється тим, що для кож�

ної конкретної організації необхідний індивідуальний

підхід до методики оцінки складових інноваційного по�

тенціалу, який би враховував специфіку її діяльності.

Деякі дослідники, зокрема І.Т. Балабанов, О.Ф. Ба�

лацький, А.П. Гречан, С. Губенко, В. Гусєв, Н.Г. Яковлєва

представляють структуру інноваційного потенціалу як
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Таблиця 1. Порівняння підходів до визначення структури
інноваційного потенціалу

Джерело: [19].
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єдність трьох його складових: ресурсної, внутрішньої і ре�

зультативної, які співіснують взаємно, обумовлюють одна

одну та виявляються при використанні як його триєдина

сутність [16].

Ресурсна складова інноваційного потенціалу виступає

при цьому як "плацдарм" для його формування та вклю�

чає наступні основні компоненти, що мають різне функц�

іональне призначення: матеріально�технічні, інфор�

маційні, фінансові, людські та інші види ресурсів.  Резуль�

тативна складова виступає віддзеркаленням кінцевого

результату реалізації наявних можливостей (у вигляді

нового продукту, отриманого в ході здійснення інновац�

ійного процесу). Важливість цієї складової і доцільність

відособленого виділення підтверджуються тим, що її

збільшення, у свою чергу, сприяє розвитку решти скла�

дових (наприклад, ресурсної).

Внутрішня складова є "важелем", що забезпечує

дієздатність і ефективність функціонування всіх попередніх

елементів. У цілому вказана складова характеризує мож�

ливість цілеспрямованого здійснення інноваційної діяль�

ності, тобто визначає здатність системи на принципах ко�

мерційної результативності привертати ресурси для ініціації,

створення і розовсюдження різного роду нововведень [16].

У сучасних умовах відбувається багато змін, які

впливають на інноваційний потенціал, і які слід вра�

ховувати при управлінні ним: розширення варіантів ви�

користання ресурсів для досягнення цілей інновацій�

ної діяльності; посилення функцій держави з мобілі�

зації й ефективного використання інноваційних ре�

сурсів; підвищення ролі імовірнісних факторів, пов'я�

заних із визначенням напряму інноваційного потенці�

алу; ускладнення змісту, структури й динаміки ресур�

сної  бази інноваційного розвитку економічних

суб'єктів [11].

Детальніше охарактеризувати досліджуваний об'єкт

можна за допомогою класифікації, основні підходи до

якої наведено в табл. 2.

Отже, підбиваючи підсумок, слід відзначити, що інно�

ваційний потенціал має складну та багаторівневу струк�

туру.

При формуванні інноваційного потенціалу підприєм�

ства (далі — ІПП) обов'язковими є процеси планування

та оптимізації набору ресурсів, можливостей щодо їх

ефективного використання в короткостроковому та дов�

гостроковому періодах. Процес формування ІПП перед�

бачає його структуризацію та ідентифікацію потенціало�

утворюючих елементів, визначення обгрунтованих про�

порцій та зв'язків міжскладовими системи з метою забез�

печення стабільної інноваційної діяльності та інновацій�

ного розвитку підприємства.

Таблиця 2. Науково�методичні підходи до класифікації інноваційного потенціалу

Джерело: [11].
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Оскільки інноваційний потенціал є складною еконо�

мічною системою, то і формування його повинно відбу�

ватись відповідно до певних закономірностей, які влас�

тиві цій системі. Разом з тим інноваційний потенціал ха�

рактеризується і особливими властивостями, на основі

яких він і формується. Сукупність системних, структур�

них та якісних характеристик визначає особливості ІПП:

1) інноваційний потенціал є емерджентною поліструк�

турною системою зі складними ієрархічними зв'язками

між його елементами;

2) при формуванні інноваційного потенціалу немож�

ливо ізолювати внутрішні процеси від процесів зовнішнь�

ого середовища з метою їх відособленого спостережен�

ня та дослідження;

3) ІПП має здатність до самовідтворення;

4) інноваційний потенціал як економічна система по�

стійно змінює свої параметри;

5) основою формування ІПП є його структуризація;

6) узгодженість у функціонуванні елементів інновац�

ійного потенціалу дозволяє досягти поставлених цілей;

7) неоднорідні елементи ІПП взаємодіють міжсобою

із синергічним мультиплікативним ефектом;

8) потенціалоутворюючі елементи у своїй взаємодії

здатні досягати на певному етапі розвитку збалансованої

рівноваги;

9) параметри ІПП мають здатність адаптуватись до по�

стійних, динамічних змін зовнішнього та внутрішнього се�

редовища господарювання;

10) ІПП має стратегічну спрямованість;

11) спроможність інноваційного потенціалу до актив�

них непередбачуваних дій залежно від способів та методів

управління, рівня розвитку самої системи;

12) ІПП здатний до розвитку завдяки безпосередньо�

му та систематичному ініціюванню та комерціалізації но�

ваційних ідей;

13) ІПП визначається, в значній мірі, розмірами та мас�

штабами діяльності підприємства, галузевою специфікою

та особливостями господарювання суб'єкта бізнесу, за�

лежить від фактору розміщення та трудозабезпечення

тощо.

Формування ІПП — досить складний і трудомісткий

процес, що передбачає дослідження всіх складових сис�

теми у їх взаємозв'язку та динаміці. Неможливо однознач�

но встановити ключові правила формування ефективно�

го інноваційного потенціалу та процедури його оптимі�

зації, адже сучасний ринок та його підприємницькі су�

б'єкти досить різноманітні та багатогранні.

Перш за все, процес формування ІПП визначається

територіальним розміщенням, специфікою діяльності, га�

лузевою специфікою, розмірами підприємств.

Галузеві особливості формування ІПП визначаються

специфічністю кінцевих результатів інноваційної діяль�

ності в тій чи іншій сфері функціонування, особливостя�

ми матеріального, техніко�технологічного, проектно�кон�

структорського забезпечення інноваційної діяльності,

специфікою ринків збуту інновацій тощо [15].

Основа аналізу галузевих особливостей формування

ІПП полягає у специфічності технологічних процесів, особ�

ливості організації виробництва, відміні характеристик

кінцевого продукту й ресурсів для його виробництва,

відміні ринків збуту тощо.

Зазначимо, що поштовий зв'язок є важливою скла�

довою частиною економіки кожної країни, який характе�

ризується специфічними тенденціями у розвитку та фор�

муванні інноваційного суспільства. Поштовий зв'язок є

найбільш значущим та доступним видом зв'язку який сти�

мулює економічний, соціальний, технологічний розвиток

кожної держави. Зв'язок належить до найважливішого

сектора економіки, який забезпечує функціонування і по�

годжену роботу всіх державних і господарських систем.

Це один з прибуткових ринків України, що динамічно роз�

вивається, є найважливішим елементом економічного роз�

витку. В результаті глобальних змін в структурі та масш�

табах виробництва, прискорення науково�технічного про�

гресу, підвищення ділової активності суспільства, зрос�

тання освітнього і культурного рівня населення, розши�

рення зв'язків в національному і міжнародному масштабі

значно зростає роль послуг зв'язку. На постіндустріаль�

ному етапі розвитку суспільства різко зростає роль і зна�

чення послуг зв'язку. Ринку зв'язку належить особлива

роль в економіці країни, оскільки її найважливішою фун�

кцією є забезпечення потреб суспільства в передачі інфор�

мації [14].

Досліджуючи ринок поштового зв'язку України за ос�

танні десять років, видно, що він докорінно змінився. Це,

в першу чергу, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на

розвиток зв'язку. Очевидним є той факт, що підприєм�

ства поштового зв'язку розвиваються як територіально

(тобто їхнє місце знаходження розповсюджується по всій

території України), так і збільшується сфера їхніх послуг

(види послуг) [14].

Особливість потенціалу підприємств поштового зв'яз�

ку полягає у наступному:

— сфера зв'язку пропонує на ринок унікальний про�

дукт, що поєднує у собі матеріальне виробництво, сферу

послуг і технології. Таким чином, підприємства зв'язку

функціонують відразу в декількох сферах економіки, що

породжує новий виток інновацій;

— через технічні характеристики продукції

підприємств зв'язку практично неможливо й недоцільно

діяти тільки в національних рамках [9].

Ці особливості підприємств зв'язку є найбільш універ�

сальними.

Розглянемо особливості за кожною складовою по�

тенціалу підприємства зв'язку.

Особливість політико�правової складової потенціалу

підприємства поштового зв'язку полягає у відмінній від

інших галузей економіки законодавчої бази, на підставі

якої галузь функціонує. Також особливість полягає у

відмінній від інших галузей економіки структурі надход�

ження інвестицій, оскільки існують як високо привабливі

(мобільний зв'язок), так практично непривабливі (пошто�

вий зв'язок, сільська стаціонарна телефонія) сфери діяль�

ності.

Особливість управлінської cкладової полягає у конт�

ролі держави за соціально�значущими послугами та та�

рифами на них, за якістю послуг тощо.

Особливість економічної складової потенціалу поля�

гає у наявності доволі складної системи взаєморозра�

хунків між підприємствами зв'язку, що зумовлено тим, що

в наданні послуг задіяне декілька підприємств, а оплата

здійснюється лише одному підприємству на вихідному

етапі. Отримані гроші необхідно розподілити між усіма

учасниками технологічного процесу відповідно до внеску

кожного.

Особливість інформаційної складової полягає у рин�

ку збуту послуг зв'язку, тому що даними послугами кори�

стується майже все населення країни. Також послуги

зв'язку проникають в усі інші сфери економічної діяль�

ності. Підприємства зв'язку є активними учасниками

міжнародного співробітництва, що зумовлено особливо�

стями надання послуг. Така особливість інформаційної

складової значно впливає на всі інші складові потенціалу

підприємств зв'язку.
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Особливість соцільно�екологічної складової потенц�

іалу підприємств зв'язку полягає у специфічності

співвідношень керівництва з персоналом підприємства,

оскільки в галузі існують різні види власності. Підприєм�

ства зв'язку наносять різноспрямований негативний вплив

на довкілля. Наприклад, підприємства поштового зв'язку

забруднюють середовище через численний автотранс�

порт, що застосовуюється для перевезення пошти [9].

Як зазначалось вище, ІПП має стратегічну спрямо�

ваність. Тому і управління ним повинно мати стратегічний

характер. При виборі концепції управління та стратегії її

реалізації особливого значення набуває діагностика ІПП,

що дає можливість виявити сильні та слабкі сторони інно�

ваційної діяльності суб'єкта господарювання, визначити

невикористані резерви інноваційного розвитку, відслідку�

вати напрямки збалансування реально досягнутого інно�

ваційного потенціалу, нарощування потенційних можли�

востей підприємства, оптимізації діючої системи управлі�

ння.

А.К. Ганієва виділяє 3 підходи до оцінювання ІПП:

— прогностичний (для оцінки стану ІПП необхідно по�

рівняти фактичний стан ІП об'єкта, що аналізується, з кон�

цептуальною моделлю ІПП з метою виявлення невикори�

станих можливостей та причин, що зумовлюють не�

відповідність бажаного і фактичного стану інноваційного

потенціалу підприємства);

— діагностичний (головна риса — виявлення зв'язку

"причина — наслідок", "часткове — ціле"; розглядає

об'єкт в статиці і просторово�поелементному розрізі; дос�

ліджується синергетичний ефект від заходів, що реалізу�

ються в системі управління інноваційним потенціалом);

— міжгосподарський порівняльний підхід має вели�

ке значення при оцінці інноваційного потенціалу на по�

рівняних підприємствах, а також при порівнянні інновац�

ійного потенціалу з нормативом [5].

О.А. Князєвою розроблено теоретичні основи діаг�

ностики достатності інноваційного потенціалу, які врахо�

вують специфічні особливості поштового зв'язку і дозво�

ляють прийняти рішення про доцільність інноваційного

розвитку шляхом реалізації таких етапів:

1. На першому етапі відбувається виділення ресурс�

них складових, які найбільш повно характеризують

підприємство поштового зв'язку і формують його іннова�

ційний потенціал.

2. На наступному етапі відбувається формування су�

купності індикаторів, що характеризують кожну ресурс�

ну складову інноваційного потенціалу. Для цього розроб�

лено та багатокритеріальну систему індикаторів, які ха�

рактеризують рівень розвитку ресурсних складових, а

також прикладний інструментарій їхнього розрахунку.

3. На третьому етапі визначаються вагові значення

кожного індикатора в рамках ресурсної складової. Виз�

начення вагових значень кожного з виділених індикаторів

здійснюється методом експертних оцінок.

4. Далі відбувається розрахунок кількісних значень

кожного індикатора на підставі застосування розробле�

них підходів і методів їхнього розрахунку.

5. На п'ятому етапі відбувається корекція одержаних

кількісних значень індикаторів з урахуванням їхніх ваго�

вих значень, а також визначається інтегральна оцінка кож�

ної ресурсної складової.

6. Далі визначається рівень загального (сумарного)

інноваційного потенціалу підприємства поштового зв'яз�

ку.

7. Одержана оцінка інноваційного потенціалу по�

рівнюється з критичним (мінімально�припустимим) зна�

ченням, що дорівнює 0,5.

8. Одержана оцінка інноваційного потенціалу вище

мінімально�припустимої свідчить про достатність іннова�

ційного потенціалу і про доцільність та можливість фор�

мування стратегії інноваційного розвитку [10].

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Проведений аналіз показав, що існують різні підхо�

ди до визначення поняття "інноваційний потенціал". Нео�

днозначність щодо трактування цього поняття породжує

труднощі в його дослідженні і інтерпретації отриманих

результатів, збільшує можливість невідповідності отри�

маних результатів поставленим завданням.

2. Формування інноваційного потенціалу є індивідуаль�

ним процесом і відбувається на базі аналізу його систем�

них, структурних та якісних характеристик та залежить від

розміру, масштабів та специфіки діяльності, територіаль�

ного розміщення суб'єкта господарювання, що визначає

рівень доступу до інноваційних ресурсів підприємства.

3. Від величини інноваційного потенціалу залежить

вибір тієї або іншої стратегії інноваційного розвитку. Так,

якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, то воно може

піти шляхом стратегії лідера, розробляючи й впроваджу�

ючи принципово нові або базисні інновації. Якщо інно�

ваційні можливості обмежені, то доцільно їх нарощувати

й обирати стратегію послідовника, тобто реалізовувати

поліпшуючі технології.

4. Поштовий зв'язок є важливою складовою частиною

економіки кожної країни, який характеризується специф�

ічними тенденціями у розвитку та формуванні інновацій�

ного суспільства і є найбільш значущим та доступним ви�

дом зв'язку, який стимулює економічний, соціальний, тех�

нологічний розвиток держави.

5. Для підвищення ефективності управління інновацій�

ним потенціалом підприємства зв'язку необхідно застосо�

вувати сучасні концепції управління, які грунтуються на взає�

модії процесного, ситуаційного та системного підходів.

Перш за все, такий підхід продиктовано тим, що інновацій�

ний потенціал є складною системою (тобто потребує розч�

ленування на окремі елементи), функціонує у тісному взає�

мозв'язку з динамічними компонентами зовнішнього сере�

довища, що вимагає гнучкості та адаптивності інноваційно�

го потенціалу підприємства в різних ситуаціях (ситуаційний

підхід). Це, в свою чергу, висуває відповідні вимоги до меха�

нізму управління інноваційним потенціалом як процесу (про�

цесний підхід), що визначається конкретною ситуацією.

6. Формування та управління ІПП має орієнтуватись

на довгострокову перспективу з врахуванням стратегіч�

них цілей підприємства [15].

7. Подальше дослідження доцільно проводити в на�

прямі визначення нових складових структури інновацій�

ного потенціалу, їх ролі у зазначеній структурі та впливу

на розвиток підприємства поштового зв'язку.

У подальших дослідженнях нами планується практич�

на апробація запропонованих принципів формування

інноваційного потенціалу на підприємствах поштового

зв'язку Одеської області.
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