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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України у Європейський простір

та його високотехнологічне конкурентне сере�
довище зумовили необхідність формування
інноваційної моделі розвитку підприємств
будь�якої галузі, що грунтується на його кон�
курентоспроможному інноваційному потен�
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FORM THE DEVELOPMENTAL MODEL OF INNOVATIVE POTENTIAL FOR ENTERPRISE

У статті розглядається теоретично�методичний інструментарій формування інноваційного потенціалу підприє�
мства. Досліджено та обгрунтовано теоретичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприєм�
ства з різних наукових позицій, критично оцінено сутність, складові та особливості розвитку інноваційного потен�
ціалу підприємств різних сфер та галузей діяльності. За результатами теоретичних досліджень запропоновано ав�
торський підхід до визначення сутності та складових інноваційного потенціалу підприємства як складової його інно�
ваційного простору у сукупності організаційно�управлінських заходів, стратегічних ресурсів та інноваційної куль�
тури, що за певних внутрішніх чинників і зовнішніх факторів інноваційного клімату можуть спрямовуватися на реа�
лізацію інноваційної діяльності підприємства та задоволення нових потреб суспільства. За результатом проведених
досліджень розроблено механізм управління процесом його розвитку інноваційного потенціалу на підприємстві.
Обгрунтовано, що інноваційна складова є притаманною для всіх структурних елементів стратегічного потенціалу
підприємства, оскільки є забезпечувальним елементом і внутрішнім джерелом створення основних інновацій у про�
цесі управління ним.

The article considers theoretical and methodological tools for making innovative potential of the enterprise.
Researched and grounded theoretical approaches to definition the essence of innovation potential of enterprises from
different scientific perspectives, critically evaluated the nature, components and features of development of innovative
potential in different spheres and sectors of activity. The researcher suggested the approach to determining the nature
and components of innovative potential of an enterprise as a component of its innovative space in the aggregate
organizational and managerial activities, strategic resources and innovative culture that under certain internal factors
and external factors of the innovation climate can be directed for realization of innovative activity of the enterprise and
meet the new needs of society. The author defines mechanism of management of the development process for innovative
potential of the enterprise. Proved that innovation is inherent for all structural elements of the strategic potential of an
enterprise as a security element and an internal source of major innovation in the management process.

Ключові слова: інноваційний потенціал, складові інноваційного потенціалу, механізм роз�
витку інноваційного потенціалу підприємства.

Key words: innovation potential, composition of the innovation potential, the developmental
mechanism of innovative potential of the enterprise.

ціалі. В сучасних умовах роль головного фак�
тора інноваційності як безперервного пошуку
додаткових резервів підвищення ефективності
діяльності у напрямі реалізації стратегії еко�
номічного зростання здебільшого відіграють
комплексні технологічні нововведення, впро�
вадження яких гарантує підвищення соціально�



44
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2015
економічної та інформаційної безпеки держа�
ви та її чільне місце в Європейському Союзі.

Вирішення проблеми якісного оцінювання
та кількісного вимірювання засобів управлін�
ня інноваційним потенціалом підприємств все
далі більше привертає до себе підвищену увагу
як керівників та власників бізнес�структур, так
і науковців у даній сфері. А створення ефектив�
них стимулів для поширення інноваційної мо�
делі економічної поведінки українського бізне�
су стає пріоритетним завданням соціально�еко�
номічної політики держави.

Інноваційна діяльність підприємств є сьо�
годні поєднанням різноманітних процесів залу�
чення ресурсів з метою, насамперед, одержан�
ня позитивного ефекту. Запорукою розв'язан�
ня проблем активізації інноваційної діяльності
підприємств є науково обгрунтовані й розроб�
лені положення щодо спроможності суб'єктів
господарювання здійснювати інноваційну
діяльність, наявність у них необхідних першо�
чергових передумов, тобто інноваційного по�
тенціалу [3, с. 1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

 Сучасна науково�теоретична база дослід�
жень сутності інновацій, інноваційних про�
цесів, інноваційної політики інноваційного по�
тенціалу тощо містить досить велику кількість
публікацій. Серед науковців�дослідників пи�
тань управління інноваційним потенціалом
підприємства можна виділити таких зарубіж�
них учених�економістів, серед яких: Ареф'єва
О., Бесєдіна В., Водочек Л., Волков О., Портер
М., Сааті Т., Фатхутдінов Р., Хакен Г., Шумпе�
тер Й та ін.

Ґрунтовно досліджують сутність інновацій�
ного потенціалу та управління ним на вітчиз�
няних підприємствах також велика кількість
українських фахівців, серед яких: Верба В.,
Гальчинський А., Ганущак�Єфіменко Л.М.,
Геєць В., Гончарова Н., Гриньов А., Іванілов О.,
Ілляшенко С., Кінах А., Колот А., Краснокут�
ська П., Кузьмін О., Лепейко Т., Новікова І.В.,
Семиноженко В., Тарасенко І.О., Таряник О.,
Федулова Л. та ін.

Грунтовний аналіз численних наукових
праць зазначених авторів показав, що автора�
ми запропоновано у них різноманітні теоре�
тично�методичні підходи до оцінювання
інноваційного потенціалу соціально�економ�
ічних систем під впливом різноманітних фак�
торів та на різних рівнях управління. У цьому
напрямі Тарасенко І.О. та Королько О.М. про�
водять грунтовні дослідження щодо методич�

них аспектів оцінювання інноваційного потен�
ціалу підприємств та акцентують увагу на спе�
цифіці діяльності підприємств легкої промис�
ловості [13, с. 38]. У дисертаційній роботі Га�
нущак�Єфіменко Л.М. запропоновано методи�
ку комплексного оцінювання інноваційного
потенціалу кластерної структури управління
підприємствами у сфері машинобудування [3,
с. 9]. Вишнівська Б. акцентує увагу на підви�
щенні якості інтелектуальної складової як
визначального напряму формування і розвит�
ку інноваційного потенціалу підприємств [2, с.
73].

Ряд інших науковців викладають теоретич�
но�методичні підходи до оцінювання ефектив�
ності використання інноваційного потенціалу
підприємства, що базується на використанні су�
купності показників коефіцієнтів різних видів
ресурсів [10, с. 23].

Хоча концепція "інноваційний потенціал"
або її окремо взяті його елементи досліджува�
лася в сфері економічних наук досить давно та
багатогранно, на період сьогодення механізм
управління інноваційним потенціалом підприє�
мства залишається не зовсім конкретизованим
з позиції його фактичного використання. Про�
ведений аналіз наукових підходів до визначен�
ня сутності інноваційного потенціалу показав,
що наявні теоретичні напрацювання значною
мірою затеоретизовані та не завжди врахову�
ють специфіку управління його формуванням
та розвитком на підприємствах різних галузей,
отже, не можуть бути імплементованими у
практику їх діяльності. У більшості випадків
вони вимагають пошуку нових підходів та ме�
ханізмів, що відповідають світовому рівню інно�
ваційного розвитку — з урахуванням досвіду
розвитку підприємства певної галузі [3, с. 5].
Відсутність одностайності у науковому тракту�
ванні поняття "інноваційний потенціал підприє�
мства", а також чітко сформованої структури
механізму управління інноваційним потенціа�
лом обумовило актуальність та проблематику
даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає у розроб�

ленні моделі управління розвитком іннова�
ційного потенціалу підприємства за резуль�
татами обгрунтування його сутності та зна�
чення у практиці функціонування підпри�
ємств.

Завданнями дослідження визначено: прове�
дення теоретичного аналізу сутності та змісту
поняття "інноваційний потенціал"; визначення
структурних складових, джерел формування та
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чинників впливу на розвиток інноваційного
потенціалу підприємства та формування моделі
управління його розвитком.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перехід України до інноваційної моделі
розвитку привертає до себе дедалі більше ува�
ги науковців, політиків та практиків бізнесу [3,
с. 4]. В свою чергу, про це свідчать задекларо�
вані результати реалізації "Стратегії іннова�
ційного розвитку України на 2010—2020 роки
в умовах глобалізаційних викликів", якими пе�
редбачено утвердження в Україні інноваційної
моделі її економічного і соціального розвитку,
підвищення ефективності використання інте�
лектуального потенціалу країни, всіх її людсь�
ких і природних ресурсів, забезпечення підви�
щення конкурентоспроможності національної
економіки, досягнення стабільного сталого
розвитку і підвищення добробуту громадян, що
створить можливості для успішного просуван�
ня України по шляху розбудови економіки і
суспільства, заснованих на знаннях. Стратегією
зазначено, що інноваційна діяльність охопить
всі сфери економіки і суспільного життя лю�
дей і базуватиметься на органічному поєднанні
та використанні диверсифікованих як техноло�
гічних, так й інших знань та інформації, вклю�
чаючи навички, досвід, професійну компетен�
цію, культуру, специфічність змін яких у знач�
ній кількості галузей економіки призводитиме
до створення нових середньо� і високотехно�
логічних робочих місць [12].

Інноваційний потенціал комплексно харак�
теризує можливості підприємства здійснюва�
ти інноваційну діяльність, а управління ним
стає однією з його найбільш пріоритетних стра�
тегічних завдань підприємств в умовах високо�
конкурентного середовища функціонування.

Дослідження сутності інноваційного потен�
ціалу підприємства демонструє відсутність
його однозначного теоретичного тлумачення
як у вітчизняній, так і закордонній літературі.
Аналіз показав, що науковці переважно кон�
центрують свої зусилля на вивченні лише ок�
ремих сторін інноваційного потенціалу, тому
його специфічні визначення інколи мало коре�
люють між собою. Запропоновані науковцями
підходи до визначення сутності інноваційного
потенціалу та до його складових, особливості
процесу управління інноваційним потенціалом
(в т.ч. формування та розвитку), класифікація
показників та вибір методів його оцінювання в
цілому суттєво різняться. В переважній біль�
шості наукових підходів зміст інноваційного

потенціалу трактується як сукупність дій і ме�
тодів, що характеризуються здатністю управ�
ляючої системи реагувати на зміну зовнішньо�
го середовища [10].

Доцільно відзначити, що в багатьох визна�
ченнях переважно домінує трактування сут�
ності інноваційного потенціалу як економічної
наукової категорії: або як сукупність ресурсів,
або як здатність господарської системи випус�
кати інноваційну продукцію, або як можливість
виробничих сил досягти певного ефекту. Таким
чином, критичний погляд на визначення дано�
го поняття показав, що більшість науковців
переважно використовують ресурсний підхід
до оцінювання інноваційного потенціалу, роз�
глядаючи сукупність ресурсів нарощування
підприємством стратегічного ресурсно�іннова�
ційного потенціалу з метою забезпечення та
підвищення рівня конкурентоспроможності в
обраному ним ринковому сегменті [5, с. 38; 10,
с. 87; 7, с. 22]. Водночас такий підхід обмежує
його теоретично�методичну та практичну зна�
чимість, оскільки не враховує цільової харак�
теристики функціонування підприємств, як то:
їх виживання в довготерміновій перспективі,
збереження ринкової ніші, підвищення рівня
конкурентоспроможності продукції та рента�
бельності тощо.

Більш грунтовний підхід до визначення
інноваційного потенціалу підприємства вико�
ристовують Верба В.А. та Новикова І.В., які
пропонують розуміти під ним сукупність інно�
ваційних ресурсів у їх взаємозв'язку, та умо�
возабезпечуючих чинників (процедур), що
створюють необхідні умови для оптимального
використання цих ресурсів з метою досягнен�
ня відповідних орієнтирів інноваційної діяль�
ності та підвищення конкурентоспроможності
підприємства в цілому [1, с. 23]. За такого підхо�
ду потребує наукового обгрунтування особли�
вості створення необхідних умовах приведен�
ня ресурсів до інноваційного розвитку.

На відміну від зазначених концепцій, Івані�
лов О. та Таряник О. пропонують під іннова�
ційним потенціалом розуміти поняття, що ха�
рактеризує внутрішню можливість самого
інноваційного середовища, у якому перебуває
підприємство, здійснювати цілеспрямовану
діяльність із залучення конкретних господарсь�
ких ресурсів, з їхньої раціональної переробки
для формування інноваційного продукту. При
цьому автори наголошують, що слід врахову�
вати й зовнішні економічні фактори, що впли�
вають на інноваційний потенціал такі, як: дер�
жавна інноваційна політика, політика кредит�
них установ, конкурентні стратегії споживачів,
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постачальників, фінансових посередників тощо
[6, с. 6].

Нетрадиційний підхід до визначення інно�
ваційного потенціалу пропонує Федулова Л.І.,
яка вважає його мірою готовності підприємства
виконати завдання, що забезпечують досягнен�
ня поставленої інноваційної мети, тобто мірою
готовності до реалізації конкретного проекту
чи програми інноваційних стратегічних змін. У
такому визначенні відсутня категорична пози�
ція автора щодо розгляду потенціалу як ре�
сурсів чи можливостей підприємства [14, с. 48].

Матросова В.О., Гончар Ю.В. та Романчук
К.В. пропонують для визначення інноваційно�
го потенціалу використовувати методичний
підхід, що базується на класифікації інновацій.
Автори стверджують, що інноваційна складо�
ва притаманна всім структурним елементам
економічного потенціалу підприємства, оскіль�
ки є забезпечуючим елементом і внутрішнім
джерелом створення основних інновацій (як
кінцевий результат діяльності підприємства). З
позиції зазначених науковців такий підхід дає
можливість комплексно та системно підійти до
аналізу інноваційного потенціалу підприєм�
ства, що є невід'ємною частиною сукупного
потенціалу підприємства і, у свою чергу, є ці�
лісною динамічною соціально�економічною
системою, що складається із сукупності взає�
модіючих елементів різного ступеня складності
й організації. Водночас критичне осмислення
його змісту показує, що економічний та інно�
ваційний потенціал підприємства є взаємообу�
овлюючими у послідовності їх реалізації та ва�
гомості на підприємстві [10, с. 89].

На думку Ганущак�Єфіменко Л., поняття
інноваційного потенціалу також повинне міс�
тити складову, що характеризує внутрішні
можливості інноваційного середовища під�
приємства, в т.ч. здійснювати цілеспрямовану
діяльність із залучення конкретних господарсь�
ких ресурсів із подальшою їх раціональною
переробкою для формування інноваційного
продукту [3, с. 6].

У процесі подальших досліджень сутності
інноваційного потенціалу підприємства з по�
зицій його комплексності та структурної єд�
ності з усіма елементами економічного потен�
ціалу підприємства Чоботар С. пропонує роз�
глядати в його структурі такі основні складові:
інституційну (управлінсько�організаційну),
якісну (ресурсну), цільову, інвестиційно�фінан�
сову та результативну [15], даючи їм детальне
описання.

Узагальнення багатьох наукових підходів
до визначення сутності категорії "інноваційний

потенціал підприємства" дало підстави тракту�
вати його сутність як складову інноваційного
простору у сукупності організаційно�управлі�
нських заходів (особистісні й ділові якості ке�
рівників, їх компетентність та професійні до�
сягнення), стратегічних ресурсів (матеріаль�
них, фінансових, людських, інформаційних,
технічних) та інноваційної культури (цінностей
працівників та рівня інноваційних досліджень
на підприємстві), що за певних внутрішніх чин�
ників і зовнішніх факторів інноваційного кліма�
ту можуть спрямовуватися на реалізацію інно�
ваційної діяльності підприємства та задоволен�
ня нових потреб суспільства.

Зазначені структурні елементи інноваційно�
го потенціалу можуть мати різну оцінку ваго�
мості реалізації — в залежності від розробле�
ного на підприємстві конкретного інноваційно�
го проекту.

На підставі критичного опрацювання та си�
стематизації представлених в економічній літе�
ратурі підходів до оцінювання стану інновац�
ійного потенціалу підприємства, Савицьким Е.
побудовано систему індикаторів для оцінюван�
ня загального рівня інноваційного потенціалу
аграрного сектору в Україні — кадрові, мате�
ріально�технічні, організаційно�управлінські та
узагальнюючі (індекс зростання продуктив�
ності роботи працівників аграрної сфери, зро�
стання ефективності роботи підприємства, зро�
стання прибутку підприємств АПК за рахунок
впровадження нововведень) [11, с. 126].

Ряд науковців для оцінювання і моніторин�
гу інноваційного потенціалу підприємства про�
понують визначати з деякою періодичністю
позиції підприємства в просторі оцінки його
інноваційного потенціалу, починаючи з аналі�
зу його діяльності за рядом чинників, кожен з
яких характеризує в першу чергу матеріально�
технічну, або інтелектуальну складову, або
обидві одночасно. Склад чинників для оціню�
вання кожної складової автори пропонують
визначати експертним методом [10, с. 91—93].

З використанням зазначених методичних
підходів доцільно відзначити, що формуван�
ня інноваційного потенціалу першочергово ус�
кладнюється труднощами одержання матері�
ально�технічних ресурсів, що впливають на
масштаби й темпи інноваційної діяльності
підприємств. У свою чергу, це актуалізує про�
цес створення нематеріаломістких нововве�
день з метою комплексного використання на�
явної сировинної бази, нових видів матеріалів,
утилізації відходів тощо, відповідно до еколо�
гічних вимог, що висуває суспільство до ви�
робників [10, с. 91].
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Також важливою складової інноваційно�
го потенціалу є кадрова компонента, показ�
никами оцінювання якої можуть бути: фак�
тична та середньооблікова чисельність прац�
івників, зайнятих у інноваційній сфері
підприємства, розподіл чисельності персона�
лу за функціональними видами діяльності,
плинність кадрів, стабільність трудового ко�
лективу тощо.

Рівень інтелектуальної складової іннова�
ційного потенціалу можуть визначати такі по�
казники (коефіцієнти), як: компетентісний
склад персоналу в розрізі категорій посад,
плинність працівників високої кваліфікації,
частка інженерно�технічного персоналу і нау�
ковців, показник винахідницької (раціоналіза�
торської) активності, рівень освіти та кваліфі�
кації керівників, частка робітників найвищого
кваліфікаційного розряду тощо.

Узагальнюючи дослідження науковців [10,
с. 92] для оцінювання рівня інформаційної скла�
дової можуть бути використані такі коефіціє�
нти: коефіцієнт повноти інформації; коефіцієнт
точності інформації; коефіцієнт суперечли�
вості інформації, коефіцієнт новизни інфор�
мації, рівень ефективності комунікативних
зв'язків на підприємстві.

Доцільно зазначити, що у певному галузе�
вому та регіональному середовищі склалася
модель взаємодії ресурсів підприємства, кон�
курентного середовища ринку та існуючих ін�
новацій, з умовою їх доступності, що дозволяє
обрати і обгрунтувати найбільш раціональний
варіант розвитку інноваційного потенціалу
підприємства.

За результатами аналізу основних функцій
управління запропоновано механізм управлін�
ня розвитком інноваційного потенціалу під�

Рис. 1. Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства
Аавторська розробка.
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приємства, представлену на рисунку 1, що доз�
воляє виявити і формалізувати основні взаємоз�
в'язки між керуючою та керованою підсистема�
ми, що здійснюються в інноваційних процесах.
У наведеному механізмі запропонована ініціа�
тивна складова розвитку інноваційного потен�
ціалу підприємства. Її зміст полягає у тому, що
за умов створення стимулів розвитку інновац�
ійної діяльності на підприємствах у рамках дер�
жавної та регіональної політики, керівники
підприємств, орієнтуючись на інноваційний
шлях розвитку, будуть більш ініціативно брати
участь у всіх інноваційних програмах та заохо�
чувати інноваційну активність їх розробників та
учасників безпосередньо на підприємстві.

Представляється важливою ланкою наведе�
ної на рисунку 1 механізму розвитку іннова�
ційного потенціалу підприємств організування
внутрішньоорганізаційної взаємодії безпосе�
редньо задіяних учасників в інноваційний про�
цес, із зовнішніми інноваційно�активними суб'єк�
тами, зокрема, НДІ і ВНЗ, які переважно є ав�
торами інновацій і зацікавлені в їх комерціона�
лізації та практичному впровадженні на під�
приємстві. Постаючи центрами створення інно�
вацій, підприємства можуть не тільки впрова�
дити їх у власний процес виробництва і управ�
ління, а й використовувати як продукт реалі�
зації для досягнення цілей організаційного роз�
витку, підвищення рівня конкурентоспромож�
ності, галузевої інтеграції та кооперації.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнюючи наукові підходи до сутності
та структури інноваційного потенціалу під�
приємства, можна зазначити, що це складна
динамічна система генерування, накопичення і
трансформування наукових, управлінських
ідей та науково�технічних, маркетингових та
інших результатів діяльності підприємства в
інноваційні продукти на основі здійснення без�
перервного процесу управління; основа ціліс�
ної системи потенціалу підприємства, в якій він
взаємодіє з іншими складовими (кадровим, на�
уково�технічним, технологічним потенціалами
тощо) як їх комплексна характеристика і дже�
рело розвитку. Інноваційний потенціал під�
приємства є певною сукупністю цільових век�
торів сил, направлених в одну точку простору,
взаємообумовленими і взаємодоповнюючими
один одного, що дають поштовх до розроблен�
ня підприємством нових інновацій та, у свою
чергу, розвитку інноваційного потенціалу.

Результатом проведених досліджень етимо�
логії поняття "інноваційний потенціал", його

складових та критеріїв оцінювання стало об�
грунтування значимості управління формуван�
ням інноваційного потенціалу підприємства та
розроблення механізму управління його роз�
витком. Важливою ланкою зазначеного меха�
нізму є введення до його складу ініціативної
складової інноваційного потенціалу. Водночас
його реалізація під впливом різноманітних фак�
торів та ресурсної бази підприємств є перспек�
тиво подальших наукових досліджень розвит�
ку їх інноваційного потенціалу.
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