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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З початком прояву та подальшого роз�

витку на ринку нецінової конкуренції, коли
щоб утримати або зміцнити наявну конку�
рентну позицію підприємство повинно вда�
ватися до різного роду інновацій, зросла
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METHODICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INNOVATIVE
POTENTIAL OF THE CATERING TRADE' SMALL ENTERPRISES

Систематизовано наявні наукові підходи до визначення поняття "інноваційний потенціал". Виділено три групи дефініцій
за ресурсним, результативним та комбінованим підходом до трактування сутності інноваційного потенціалу підприємF
ства. Запропоновано авторську дефініцію поняття "інноваційний потенціал підприємства". Проведено аналіз різних меF
тодичних підходів до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств. Встановлено те, як на практиці проводиться
оцінювання інноваційного потенціалу на малих підприємствах ресторанного господарства в Україні. Визначено рівні інноF
ваційного потенціалу генеральної сукупності малих та мікропідприємств ресторанного господарства України за джереF
лами покриття витрат протягом 2013—2015 рр. та по вибірці малих підприємств ресторанного господарства з різних регF
іонів країни. Запропоновано авторський підхід до оцінювання інноваційного потенціалу на підприємствах ресторанного
господарства, що передбачає урахування галузевої специфіки найбільш частих інноваційних змін, а також ймовірність
інновацій, що не потребують додаткових витрат. Охарактеризовано чинники, що впливають на інноваційний потенціал
підприємств у сфері ресторанного господарства.

The existing scientific approaches to the definition of "innovative potential" are systematized. Three groups of definitions
that distinguished by approaches (resource, effective and combined) to the interpretation of the essence of enterprise innovative
potantial are highlighted. The author's definition of the concept of "innovative potential of the enterprise" is proposed. The
analysis of various methodical approaches to the evaluation of enterprises innovative potential is conducted. It is established
how in practice the evaluation of innovative potential at small catering enterprises in Ukraine is carried out. The levels of
innovative potential of a general set of Ukrainian catering small and microenterprises by sources of expenses covering during
2013—2015 and a sample of small catering enterprises from different regions of the country are determined. The author's
approach to the assessment of innovative potential at catering enterprises is proposed. It involves taking into account the
industry specificity of the most frequent innovational changes and the probability of innovations that do not require additional
expenses. The factors that impact to the innovative potential of catering trade enterprises are described.
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значущість інноваційного потенціалу. За�
лежно від рівня інноваційного потенціалу
підприємство може впроваджувати ті чи інші
інновації, визначати стратегічну цільову ус�
тановку щодо свого інноваційного розвитку
тощо.
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Зазначене вище свідчить про актуальність
вирішення проблем, пов'язаних з оцінюванням
інноваційного потенціалу різних за розміром
підприємств у різних сферах економічної діяль�
ності (у т.ч. у ресторанному господарстві (РГ),
де переважна більшість підприємств є малими).

Інноваційний потенціал підприємства — не
стала величина. Вона змінюється внаслідок
впливу факторів як зовнішнього, так і внутріш�
нього середовища підприємства. А тому прак�
тикам необхідні чіткі методичні рекомендації
щодо того, як саме доцільно проводити оціню�
вання інноваційного потенціалу підприємства
та відстежувати динаміку його рівня, щоб у
подальшому приймати зважені та науково об�
грунтованні рішення щодо стратегічних перс�
пектив його інноваційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти, пов'язані з визначенням сут�
ності та складових інноваційного потенціалу,
індикаторів для його оцінювання вивчали як
іноземні, так і вітчизняні науковці. Серед них:
П. Десруель, Д. Непельский, Г. Форсман, А. Ма�
заракі, Й. Петрович, І. Яненкова та інші [1; 2;
5—10; 15; 16; 19; 20; 23; 27—33; 39 та ін.]. Деякі
питання щодо оцінювання інноваційного по�
тенціалу сфери готельно�ресторанного бізне�
су, інноваційних ресторанів, а також генераль�
ної сукупності підприємств ресторанного гос�
подарства України у розрізі їх типів та розмірів
були висвітлені як у наших попередніх науко�
вих дослідженнях [24; 25 та ін.], так і дослід�
женнях інших науковців [3; 4; 35 та ін.]. Водно�

Автор(и)  
дефініції / джерело Інноваційний потенціал – це: 

1-а група дефініцій – ресурсний підхід 
А. Гриньов [7] сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних активів підприємства, що використовуються в 

процесі здійснення інноваційної діяльності 
Г. Форсман [33] необхідні можливості, що дозволяють фірмі інновації
В. Гурочкіна [9] 1) здатність до зміни, покращання, прогресу, джерело розвитку;

2) основні потенційні можливості підприємства щодо здійснення інноваційного розвитку 
І. Яненкова, Н. Бабкова-
Пилипенко [30] 

органічне поєднання наявних і потенційних ресурсів, можливостей і здатностей, що забезпечують 
інноваційний розвиток підприємства 

О. Гук та ін. [8] сукупність інноваційних ресурсів, реалізація яких сприяє покращанню й оптимізації виробництва, дає 
можливість упроваджувати та створювати інновації для досягнення стратегічних конкурентних переваг 
підприємства 

2-а група дефініцій – результативний підхід 
Д. Андріанов [1] міра готовності організації (підприємства) виконувати завдання, які забезпечують досягнення поставленої 

інноваційної цілі 
П. Завлін та ін. [13] міра готовності організації (підприємства) реалізувати інноваційний проект або програму інноваційних 

перетворень, генерувати і впроваджувати інновації 
О. Богма [2] можливості реального використання ресурсів підприємства на практиці з метою реалізації конкретних 

інноваційних проектів 
P. Завіслак,  
А. Алвес та ін. [39] 

здатність поглинати, адаптувати та трансформувати наявну технологію в конкретні управлінські, операційні 
та транзакційні рутини, які можуть привести фірму до досягнення прибутку Шумпетера, тобто інновацій 

О. Шилова, 
Є. Чермошенцева [28] 

сукупність процесів, пов’язаних із здійсненням інноваційної діяльності в поточному й стратегічному 
періодах, що вимагають залучення як традиційних ресурсів, так і інноваційних, які використовуються для 
забезпечення інноваційного шляху розвитку підприємства, у результаті чого створюється система 
нововведень або окремі інновації різного рівня 

3-я група дефініцій – комбінований або ресурсно-результативний підхід 
Т. Янковець [31] те, що з одного боку, інтегрує в собі ресурси, а з іншого – дає поштовх до їх розвитку у подальшому. 
О. Іванілова [12] те, що стоїть на стику реальності, яка його характеризує, і майбутності, яка його визначає і в той самий час 

визначається ним самим 
О. Якименко [29] 1) складна багатокомпонентна динамічна система, яка є важливою умовою економічного розвитку 

підприємства; 
2) ядро всього потенціалу підприємства; 
3) здатність та приховані можливості розвитку інноваційної діяльності підприємства з урахуванням розвитку 
системи факторів та умов, необхідних для їх втілення 

І. Новікова [19] цілеспрямована комбінація інноваційних ресурсів та каталізаторів, які роблять можливим використання цих 
ресурсів для досягнення цілей інноваційної діяльності, підвищення рівня конкурентоспроможності та 
стратегічного успіху підприємства. При цьому інноваційні ресурси підприємства визначаються як 
детермінанти, що визначають здатність системи до інноваційної діяльності та виступають її джерелами 
(кадрові, науково-технічні, виробничо-технологічні, фінансово-економічні). Каталізатори – умови, що 
забезпечують оптимальне використання інноваційних ресурсів для досягнення стратегічних цілей 
підприємства та прискорюють трансформацію інноваційних ідей в інноваційні продукти та процеси 

М. Данько [10] сукупність елементів, необхідних для вирішення певних виробничих проблем, і готовності суб’єкта 
господарювання до їх вирішення 

О. Вікарчук [5] складна система показників, яка характеризується цілеспрямованою активністю. До формування 
інноваційного потенціалу як системи входять такі показники: інноваційні ресурси, інноваційна активність 
менеджменту, інноваційні комунікаційні мережі, зв’язки між складовими системами, результат використання 
інноваційного потенціалу 

Таблиця 1. Систематизація наукових підходів до визначення поняття "інноваційний
потенціал"

Джерело: авторська розробка.
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час варто наголосити, що наукові пошуки
найбільш зручних для застосування на практиці
методичних підходів щодо оцінювання іннова�
ційного потенціалу, які б забезпечували належ�
ну інформаційну базу для прийняття обгрун�
тованих стратегічних рішень щодо інноваційно�
го розвитку підприємств, залишаються актуаль�
ними і нині. При цьому для малих за розміром
підприємств з незначною кількістю персоналу
проблема удосконалення процедури оцінюван�
ня інноваційного потенціалу (особливо для тих
з них, які обрали та прагнуть ефективно реалі�
зувати стратегію інноваційного розвитку, у т.ч.
такі, що розміщуються у сільській місцевості)
стоїть більш гостро, ніж для всіх інших.

Мета цього дослідження полягає у розробці
методичних рекомендацій щодо оцінювання
інноваційного потенціалу на малих підприєм�
ствах РГ. Для досягнення мети поставлені такі
завдання: 1) провести аналіз наявних методич�
них підходів та індикаторів для оцінювання
інноваційного потенціалу з апробацією деяких
з них на прикладі діючих в Україні малих
підприємств РГ; 2) визначити переваги та недо�
ліки сучасної практики оцінювання інновацій�
ного потенціалу на підприємствах РГ.

У ході дослідження будуть використані ме�
тоди: системного аналізу, порівняння, експер�
тного оцінювання, статистичної обробки даних
та анкетного опитування. Інформаційною ба�

зою дослідження стануть: наукові публікації
іноземних та вітчизняних науковців з пробле�
матики, що прямо чи опосередковано пов'язані
з оцінюванням інноваційного потенціалу під�
приємств; дані Держаної служби статистики
України; фінансово�господарська звітність
діючих в Україні малих підприємств РГ; дані
експертного оцінювання та анкетного опиту�
вання.

Основні результати дослідження. Загально�
відомо, що вперше у науковому обігу поняття
"інноваційний потенціал" застосував К. Фрімен
[34], який запропонував розуміти під ним своє�
рідний чинник, що забезпечує зростання еко�
номічної системи завдяки різним нововведен�
ням. У наш час є декілька наукових підходів до
визначення суті інноваційного потенціалу
підприємства. Проведена систематизація цих
підходів дозволяє об'єднати їх у три основні
групи (табл. 1).

Показники, що характеризують рівень інно�
ваційного потенціалу підприємства та його
зміну у часі є дуже важливими у процесі стра�
тегічного управління інноваційним розвитком
будь�якого підприємства. Результати проведе�
ного нами аналізу низки наукових публікацій
[1; 5; 6—8; 14—16; 19; 20; 23; 28—33; 36—38 та
ін.] свідчать, що рівень інноваційного потен�
ціалу підприємства достатньо часто оцінюють
або як "низький", або як "високий" залежно від

Таблиця 2. Порівняння високого та низького рівнів інноваційного потенціалу на прикладі
підприємств ресторанного господарства за елементами його структури *

Елементи структури 
інноваційного потенціалу 

Рівень інноваційного потенціалу
Високий Низький 

Організаційна структура Лінійно-функціональна з елементами програмно-цільових 
організаційних утворень (інноваційних проектів), матричні 
та мережеві структури 

Лінійна, лінійно-функціональна 

Технологія виробництва / 
обслуговування 

Гнучкі, автоматизовані, фактороощадні, клієнтоорієнтовані 
та т.п. 

Спеціалізоване обладнання для 
масового виробництва та 
обслуговування ** 

Організація праці З високим рівнем сполучення операцій і професій, 
заохочується творчіть при виконанні завдань, яка сприятиме 
покращанню іміджу підприємства та /або вирішенню 
складних проблем 

Індивідуальна, поопераційна, 
регламентована 

Оплата праці Почасово-преміальна, бригадна з урахуванням особистого 
вкладу кожного працівника 

Індивідуальна, підрядна 

Переміщення персоналу (або 
ротація кадрів) 

Можливість горизонтальних і вертикальних переміщень 
згідно з завданнями, що вирішуються, створення тимчасових 
бригад / груп для реалізації інноваційних проектів 

Мінімальна, в основному за 
ієрархічною градацією 

Психологічний клімат Налаштування на пошук як оперативних, так і стратегічних 
рішень, як у межах свого робочого місця, так і поза ним. 
Стимулювання розвитку інноваційного клімату в колективі, 
заохочення інноваційної активності 

Налаштування на вирішення 
поточних завдань у межах свого 
робочого місця 

Стиль управління Делегування повноважень, що забезпечує високий ступінь 
залучення персоналу до процесу прийняття рішень, розробки 
нових ідей 

Авторитарний, мінімум 
делегування повноважень, 
жорсткий контроль за виконанням 

Система інформування 
персоналу 

Докладне інформування про діяльність підприємства в 
цілому, проблеми та завдання його інноваційного розвитку 

Оперативна інформація про 
виконання планових завдань 
певним підрозділом підприємства 

Примітки: * Авторська розробка за результатами власних досліджень та даними аналізу наукових публікацій інших науковців
[3; 4; 14—16; 20; 35 та ін.].

** Обслуговування без застосування інноваційних підходів та рішень типу впровадження формату "free flow" ("вільного руху"),
інтерактивного електронного меню тощо.
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особливостей елементів його структури. Серед
цих елементів виділяють: оргструктуру підпри�
ємства; технологію виробництва та / або обслу�
говування; стиль управління; організацію та
оплату праці; систему інформування персона�
лу; переміщення персоналу (або ротація кад�
рів); психологічний клімат, що створюється та
регулюється на підприємстві для забезпечення
ефективної роботи (табл. 2).

Застосування методики оцінювання іннова�
ційного потенціалу за елементами його струк�
тури, що наведені у таблиці 2, є, на наш погляд,
достатньо простим, але фактично тільки з які�
сної точки зору дозволяє судити про рівень
інноваційного потенціалу. Це, у свою чергу,
може призводити до похибок у прийнятті стра�
тегічних рішень щодо інноваційних змін на під�
приємстві.

Дещо інший (більший комплексний) підхід
до оцінювання інноваційного потенціалу за�
пропонували Л. Мартюшева та В. Калишенко
[17]. Спираючись на дослідження названих
науковців, а також беручи до уваги дані таб�
лиці 1 констатуємо, що досить часто вчені про�
понують визначати рівень інноваційного потен�
ціалу через призму оцінювання його складових,
а саме: матеріально�технічних, кадрових, інте�
лектуальних та інформаційних ресурсів, а та�
кож так званої ринкової складової.

Матеріально�технічні ресурси визначають
техніко�технологічну базу інноваційного по�
тенціалу, впливають на масштаби та темпи інно�
ваційної діяльності на підприємстві. Однак ос�
кільки формування інноваційного потенціалу
може бути ускладнено труднощами, пов'язани�
ми з отриманням певних матеріально�технічних
ресурсів, сучасні підприємства (особливо в
умовах економічної кризи) повинні, передусім,
орієнтуватися на створення нематеріаломіст�
ких нововведень. Така орієнтація дає змогу
максимально комплексно використовувати на�
явну сировинну базу, проводити утилізацію
відходів відповідно до екологічних вимог, що
висуває суспільство до виробників, тощо.

Кадрова складова інноваційного потенціа�
лу може характеризуватися такими показника�
ми, як загальна чисельність працівників, зайня�
тих у науково�дослідних та дослідно�конструк�
торських роботах на підприємстві, структур�
ний розподіл чисельності персоналу за видами
діяльності, за кваліфікаційними групами тощо.
Рівень інтелектуальної складової інноваційно�
го потенціалу варто визначати на основі роз�
рахунку сукупності показників / коефіцієнтів.
Це показники: плинності високо кваліфікова�
них працівників; питомої ваги інженерно�тех�

нічного персоналу і науковців на підприємстві;
освітнього рівня персоналу; винахідницької
(раціоналізаторської) активності, що розрахо�
вується за формулами:

N
КП В

ВА =  (1), або:  
ІТПН
В

ВА N
КП = (2),

де КВ — кількість винаходів (рацпропозицій)
або інноваційних ідей на підприємстві; NІТПН та
N — чисельність інженерно�технічного персо�
налу і науковців на підприємстві та загальна
чисельність працюючих відповідно.

У якості показників рівня інформаційної
складової інноваційного потенціалу підприєм�
ства використовують такі, як, по�перше, ко�
ефіцієнт повноти інформації, що розраховуєть�
ся за формулою:

УР
ПР

ПІ ОІ
ОІk = (3),

де ОІПР та ОІУР — обсяг інформації, що є в
розпорядженні особи (працівника), яка прий�
має рішення щодо інновацій та обсяг інфор�
мації, необхідної для ухвалення обгрунтовано�
го рішення, відповідно; по�друге, коефіцієнт
точності інформації, що розраховується за
формулою:

ПР
Р

ТІ ОІ
ОІk = (4),

де ОІР — обсяг релевантної інформації; по�
третє, коефіцієнт суперечливості інформації,
що розраховується за формулою:

КНС
КНС

k УР
CІ = (5),

де КНСУР та КНС — кількість незалежних
свідчень на користь ухвалення рішення щодо
інновацій і загальна кількість незалежних
свідчень у сумарному обсязі релевантної ін�
формації, відповідно.

Оцінка ринкової складової інноваційного
потенціалу може бути здійснена за допомогою
методу SWOT�аналізу, згідно якого фактори
ринкового середовища і фактори, що визнача�
ють внутрішнє середовище підприємства, по�
діляють на дві групи. Для зовнішнього середови�
ща — ринкові можливості та загрози для інно�
ваційних змін (інноваційного розвитку підприє�
мства); для підприємства — сильні та слабкі
сторони його інноваційної діяльності (у т.ч. у
тій її частині, що пов'язана з впровадженням
менеджерських новацій). Зауважимо, що деякі
науковці [18; 25 та ін.] запропонували вплив
кожного з факторів (як зовнішнього середови�
ща, так і внутрішнього) на інноваційний шлях
розвитку підприємства оцінювати за допомо�
гою так званих коефіцієнтів упевненості, що
виміряються за шкалою від �1 до +1. Кожний з
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факторів розглядається як свідчення "за" чи
"проти" можливості розвитку інноваційним
шляхом: можливості, надані ринком, і сильні
сторони підприємства — це свідчення "за", що
оцінюються від 0 до +1, а ринкові загрози і
слабкі сторони підприємства — це свідчення
"проти", що оцінюються від 0 до �1. Значення
коефіцієнта впевненості відображає ступінь
упевненості в тому, що вплив вимірюваного ним
фактора збільшує (+) чи зменшує (�) можли�
вості розвитку підприємства на основі інно�
вацій (у т.ч. таких, що реалізуються у його сис�
темі менеджменту.

Варто відзначити, що розрахунок вищеназ�
ваних показників, що характеризують іннова�
ційний потенціал підприємства через призму
різних ресурсів та ринкових можливостей і заг�
роз потребує налагодження на підприємстві
збору спеціальних даних. Як показало прове�
дене нами у 2017 р. на 30 малих підприємствах
РГ України опитування керівників / менед�
жерів, подібна методика є занадто часо� та пра�
цемісткою. Крім того, розрахунок частини по�
казників грунтується на експертних оцінках та
в ній чітко не відображені фінансові можли�
вості підприємства щодо реалізації інновацій�
них змін та впровадження інновацій. Зазначені
слабкі місця свідчать про низьку привабливість
застосування цієї методики для оцінювання
інноваційного потенціалу малих підприємств
РГ. Зауважимо, що жодне з малих підприємств
РГ, керівники / менеджери яких брали участь в
опитуванні перманентно не відстежувало до
нині зміни у своєму інноваційному потенціалі,
хоча на 17 (або майже 57 %) з них збирається
та аналізується інформація щодо того, як
змінюються обсяги товарообороту при вне�
сенні змін у меню, як часто купують нововве�
дені до асортименту стратви та / або напої.
Серед основних причин не проведення оціню�

вання інноваційного потенціалу менеджери
підприємств РГ назвали, по�перше, незнання
інструментарію та методик, за допомогою яких
це можна робити швидко та з користю для управ�
ління розвитком підприємства (93 % опитаних);
по�друге, брак часу та / або коштів, щоб зай�
матися цим самостійно без спеціального про�
грамного забезпечення або долучення до цьо�
го фахівців зі сторони (80 % опитаних).

Більш привабливою для малих за розміром
підприємств РГ вважаємо методику, яку роз�
робили О. Маслак та Л. Квятковська [18]. Вони
запропонували розрізняти та оцінювати інно�
ваційний потенціал підприємств і визначати
стратегію їх інноваційного розвитку спираю�
чись на інформацію про джерела покриття ви�
трат. Відповідно до їх методики, якщо підприє�
мство має високу забезпеченість власними ре�
сурсами та може реалізувати стратегію інно�
ваційного розвитку без зовнішніх запозичень,
то воно має високий рівень інноваційного по�
тенціалу; якщо на підприємстві нормальна
фінансова забезпеченість виробництва необ�
хідними ресурсами, але для ефективного залу�
чення нових технологій до господарського обо�
роту необхідне використання деякого обсягу
позикових засобів, то інноваційний потенціал
має середній рівень; за умови задовільної
фінансової підтримки поточних виробничих
запасів і витрат, але коли для реалізації стра�
тегії інноваційного розвитку підприємству по�
трібне залучення значних фінансових коштів із
зовнішніх джерел, рівень інноваційного потен�
ціалу визначається як низький; у випадку де�
фіциту або відсутності джерел формування ви�
трат рівень інноваційного потенціалу є нульо�
вим. Варто відзначити, що хоча методика Мас�
лак — Квятковської фактично відображає вик�
лючно фінансове забезпечення внутрішнього
потенціалу підприємства з точки зору його

Таблиця 3. Оцінювання рівня інноваційного потенціалу малих і мікропідприємств
ресторанного господарства України за джерелами покриття витрат у 2013—2015 рр.

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [11, с. 369—374]. Дані за 2014—2015 рр. без урахуван�
ня АР Крим, м. Севастополь та зони проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях.

Показники Малі підприємства РГ З них мікропідприємства РГ
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Власний капітал, млн грн 1622,0 1375,8 -243,3 692,3 687,5 -462,6 
Необоротні активи, млн грн 2574,0 2699,2 2089,6 1149,4 1325,1 1250,2
Власні обігові кошти (ВОК), млн грн -952,0 -1323,4 -2332,9 -457,1 -637,6 -1712,8
Довгострокові кредити та позикові кошти 
(ДК), млн грн 704,4 869,6 867,1 256,0 287,1 393,5 
Короткострокові кредити та позикові кошти 
(КК), млн грн 1953,9 2398,5 3638,3 1018,2 1124,0 2295,3 

Надлишок (+)  або нестача (-) для покриття витрат, млн грн: 
ВОК -1509,4 -1931,4 -3161,7 -696,5 -893,1 -2019,4
ВОК + ДК -805,0 -1061,8 -2294,6 -440,5 -606,0 -1625,9
ВОК + ДК + КК 1148,9 1336,7 1343,7 577,7 518,0 669,4
Рівень інноваційного потенціалу низький низький низький низький низький низький 
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можливостей впроваджувати інновації, що по�
требують певних витрат, вона достатньо чітко
дає можливість зрозуміти, наскільки фінансо�
во спроможним є підприємство, щоб ефектив�
но реалізувати стратегію інноваційного розвит�
ку. Тому, користуючись саме цією методикою
пропонуємо провести оцінювання інноваційно�
го потенціалу як по всій генеральній сукупності
малих та мікропідприємств РГ України протя�
гом 2013—2015 рр. (табл. 3), так і по вибірці ма�
лих підприємств РГ (табл. 4). Це дозволить, з
одного боку, побачити загальногалузеву си�
туацію з інноваційним потенціалом малих
підприємств РГ, а з іншого з'ясувати наскільки
галузеві тенденції розповсюджуються на діяль�
ність та розвиток кожного окремо взятого
підприємства.

Впродовж 2013—2015 рр., як свідчать дані
табл. 3, переважна більшість малих, у т.ч. мікро�
підприємств РГ України мали низький рівень
інноваційного потенціалу за джерелами по�
криття витрат. Особливо негативною ситуація
була у 2015 р., коли власний капітал по гене�

ральній сукупності цих підприємств взагалі мав
від'ємне значення. Причиною цього стали за�
гальноекономічні складності та геополітичні
проблеми, що дуже негативно впливали на
розвиток підприємств РГ фактично з початку
2014 р. Посилення ринкових загроз призвело
до того, що багато малих підприємств РГ Ук�
раїни стали збитковими, втратили свій власний
капітал та почали жити у борг або взагалі були
змушені піти з ринку. У зв'язку з цим впродовж
2014—2015 рр. на ринку послуг РГ України пе�
реважна більшість малих підприємств навіть і
не намагалася впроваджувати якісь радикальні
інновації, а якщо і вдавалася до інноваційних
змін, то вони стосувалися так званих модифі�
каційних інновацій (наприклад, незначні зміни
в асортименті продукції, технологіях приготу�
вання страв та напоїв, системі управління під�
приємством тощо).

Варто зауважити, що за даними таблиці 4,
не всі малі підприємства РГ протягом 2013—
2015 рр. мали низький інноваційний потенціал
за джерелами покриття витрат. Такі підприєм�

Назва підприємства Роки 
Надлишок (+) або нестача (-) для покриття 

витрат, тис. грн 
Рівень 

інноваційного 
потенціалу ВОК ВОК+ДК ВОК+ДК+КК 

1. ПрАТ «Ресторан 
«Градецький», м. Чернігів 

2013 -6589,5 -6589,5 477,0 низький 
2014 -6343,1 -6343,1 101,4 низький 
2015 -6146,2 -6146,2 295,3 низький 

2. ТОВ «Барсук», м. Київ 2013 -167,7 -167,7 41,5 низький 
2014 -180,2 -180,2 59,5 низький 
2015 -197,4 -197,4 118,4 низький 

3. КП Громадського 
харчування «Автовокзал», 
м. Київ 

2013 60,9 60,9 106,2 високий 
2014 87,1 87,1 139,1 високий 
2015 24,6 24,6 120,2 високий 

4. ТОВ «Гастророк», м. Київ 2013 -517,7 -517,7 146,7 низький 
2014 -869,8 -869,8 753,9 низький 
2015 -902,5 -902,5 121,5 низький 

5. «Підприємство 
громадського харчування 
шкільних їдалень Галицького 
району», м. Львів 

2013 -96,6 -96,6 289,1 низький 
2014 -88,7 -88,7 253,9 низький 
2015 -103,5 -103,5 631,9 низький 

6. ТОВ «КРАБСБУРГЕР», 
м. Київ 

2013 - - - - 
2014 -129,2 -129,2 101,4 низький 
2015 -305,2 -305,2 224,4 низький 

7. «Львівське комунальне 
підприємство громадського 
харчування школярів 
Личаківського району», 
м. Львів 

2013 - - - - 
2014 -139,3 -139,3 52,5 низький 
2015 -231,9 -231,9 210,7 низький 

8. ТОВ «Канапе», м. Київ 2013 -385,7 -385,7 120,4 низький 
2014 -213,2 -213,2 304,6 низький 
2015 -416,9 -416,9 189,7 низький 

9. ТОВ «Риболов-2014», 
м. Київ 

2013 - - - - 
2014 469,9 469,9 1141,0 високий 
2015 -174,2 -174,2 358,1 низький 

10. ПрАТ «Комбінат 
громадського харчування 
«Новий Чернігів», м. Чернігів 

2013 -1682,2 88,0 556,7 середній 
2014 694,0 2605,4 2999,3 високий 
2015 880,6 3114,1 3171,2 високий 

Таблиця 4. Динаміка рівнів інноваційного потенціалу по вибірці малих підприємств
ресторанного господарства України за джерелами покриття витрат у 2013—2015 рр.

Джерело: розраховано В. Найдюком за даними звітності підприємств, що знаходяться у вільному доступі різних інформацій�
них джерел [3, с. 230—257; 21; 22]. Символ "�" свідчить про відсутність необхідних даних (або доступу до них) для проведення
відповідних розрахунків.
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ства, як ПрАТ "Комбінат громадського харчу�
вання "Новий Чернігів", КП Громадського хар�
чування "Автовокзал" та до 2015 р. ТОВ "Ри�
болов�2014" цілком були спроможні реалізува�
ти стратегію інноваційного розвитку без будь�
яких зовнішніх запозичень. Водночас всі інші
малі підприємства РГ дослідженої вибірки, що
мали низький рівень інноваційного потенціалу
у 2013—2015 рр. і у деяких з яких він навіть мав
тенденцію до погіршення, для реалізації стра�
тегії інноваційного розвитку потребували знач�
них фінансових коштів із зовнішніх джерел. У
зв'язку з цим вони могли орієнтуватися лише
на реалізацію стратегії послідовників іннова�
ційного розвитку, що передбачає освоєння по�
ліпшуючих технологій.

Віддаючи належне методиці оцінювання
рівня інноваційного потенціалу за джерелами
покриття витрат вважаємо, що в ній ніяким чи�
ном не враховуються потенційні можливості
підприємств до інноваційних змін, що не потре�
бують додаткових витрат, не береться до уваги
специфіка найбільш ймовірних інноваційних
змін залежно від сфери економічної діяльності
підприємства. Так, наприклад, на підприєм�
ствах РГ основні зміни часто пов'язані з про�
дуктовими інноваціями. При цьому зміни у
меню можуть бути кардинальними, але загальні
витрати на сировину для їх виробництва зали�
шаться на тому ж рівні, що були і до продукто�
вих нововведень (або навіть можуть стати мень�
шими). Це саме може стосуватися і процесу
обслуговування, коли, наприклад, завдяки ви�
рішенню проблеми так званих "вузьких" місць
у процесі обслуговування збільшується про�
пускна спроможність роздаткових ліній тощо.
Для виміру потенційних вигід від зазначених
інноваційних змін на підприємствах РГ пропо�
нуємо використовувати коефіцієнт віддачі ви�
трат від запровадження продуктової(их) та /
або процесові(их)ї інновації(й) (RoPDE) за фор�
мулою:

 

PDE
PDEGP

RoPDE i )( −
= (6),

та показник відхилення (англ. deviation)
віддачі витрат до інноваційних змін та після (D)
за формулою:

 
RoPDE

C
CGPD −

−
=

)(
(7),

де GP та GPі (gross profit after innovation) —
валовий прибуток підприємства до та після
інноваційних змін відповідно, тобто різниця
між чистим доходом та собівартістю до та після
продуктових та / або процесових інновацій;

PDE (product or / and process development ex�
pence) — витрати, що включають такі, що були
пов'язані з розвитком продукту та / чи проце�
су (або витрати на продуктові та / або проце�
сові інновації); С — витрати до інноваційних
змін.

Тоді за результатами розрахунків з викори�
станням формул (6) та (7) на підприємствах РГ
можна робити такі висновки щодо рівня їх інно�
ваційного потенціалу:

— якщо RoPDE > 1та D < 0 , то підприєм�
ство має високий рівень інноваційного потен�
ціалу;

— якщо 0 < RoPDE < 1 та D < 0, то підприє�
мство має середній рівень інноваційного потен�
ціалу;

— якщо 0 < RoPDE < 1, але D > 0, то на під�
приємстві низький рівень інноваційного потен�
ціалу;

— якщо RoPDE < 0 та D > 0, то на під�
приємстві нульовий рівень інноваційного по�
тенціалу.

На сам кінець наголосимо, що на іннова�
ційний потенціал підприємств РГ (передусім,
малих за розміром) суттєво може вплинути
фактор подорожчання або неможливості прид�
бання (через неврожай і т.п.) сільськогоспо�
дарської сировини та продукції харчової про�
мисловості, з якої виготовляються страви та /
або напої. Це обмежує ресурсні можливості
підприємств РГ, стаючи на заваді впроваджен�
ню тих чи інших продуктових інновацій, що
могли б привабити нових споживачів та / або
збільшити частоту користування послугами РГ
серед вже наявних. З одного боку, негативно, а
з іншого — позитивно може вплинути на роз�
виток інноваційного потенціалу підприємств РГ
фактор загальноекономічного спаду, що у т.ч.
спричиняє зменшення реальних доходів насе�
лення. Негатив полягає у тому, що зростає ри�
зик втрат від "дорогих" (тобто витратомістких)
інновацій, що можуть не сподобатися у першу
чергу постійним відвідувачам підприємства РГ,
а позитив полягає у тому, що за наявності на
підприємстві РГ належного інтелектуального
капіталу активізується генерування інновацій�
них ідей, спрямованих на утримання або навіть
збільшення доходів за рахунок інновацій, що
сприяють зменшенню загального обсягу вит�
рат на підприємстві. Негативно позначається
на інноваційному потенціалі підприємств РГ і
низька кваліфікація персоналу, нездатність
працівників до саморозвитку, погане ставлен�
ня до будь�яких інноваційних змін (прямий та
прихований супротив інноваційному розвит�
ку).
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Підводячи підсумки проведеного дослід�

ження констатуємо, що нині є декілька основ�
них підходів до визначення сутності поняття
"інноваційний потенціал підприємства": ресур�
сний; результативний та комбінований або ре�
сурсно�результативний. На наш погляд, під
інноваційним потенціалом підприємства варто
розуміти сукупність його ресурсів та можли�
востей, що дозволяють впроваджувати різні
інновації, реалізувати стратегію інноваційного
розвитку та / або займатися інноваційною
діяльністю, досягаючи поставлених цільових
установок щодо інноваційних змін на підпри�
ємстві. Проведений аналіз наукових підходів до
оцінювання інноваційного потенціалу дозволив
встановити, що деякі з них важко застосовува�
ти на малих підприємствах РГ через брак
людських та часових ресурсів. Крім того, деякі
з них не дозволяють судити про фінансову
спроможність підприємств РГ щодо реалізації
тих чи інших інноваційних змін (наприклад,
щодо впровадження затратних радикальних
інновацій). Проведене опитування керівників /
менеджерів малих підприємств РГ України по�
казало, що до нині на них перманентно не
відстежуються зміни у інноваційному потен�
ціалі. Водночас виявлено, що за джерелами по�
криття витрат малі, у т.ч. мікропідприємства РГ
Украхни мали низький рівень інноваційного
потенціалу протягом 2013—2015 рр. Встанов�
лено також, що у генеральній сукупності ма�
лих підприємств РГ були і такі, рівень іннова�
ційного потенціалу яких був високим, а отже,
вони цілком були спроможні реалізувати стра�
тегію інноваційного розвитку без будь�яких
зовнішніх запозичень. Запропонована авторсь�
ка методика оцінювання інноваційного потен�
ціалу на підприємствах РГ за віддачею витрат
від запровадження продуктової(их) та / або
процесової(их) інновації(й) та відхиленням
віддачі витрат до та після інноваційних змін. Ця
методика дозволить при оцінюванні інновацій�
ного потенціалу зважати на те, що його реалі�
зація може не вимагати від підприємства додат�
кового фінансового забезпечення, а, навпаки,
навіть сприятиме економії на витратах. Об�
грунтовано, що ряд чинників можуть негатив�
но впливати на інноваційний потенціал
підприємств РГ. Це, зокрема, обмежений дос�
туп і / або подорожчання сільськогосподарсь�
кої сировини та продукції харчової промисло�
вості, низька кваліфікація працівників та опір
інноваційним змінам.

Вважаємо, що отримані дані можуть бути у
подальшому використані для проведення до�

сліджень, присвячених проблематиці управлі�
ння формуванням та розвитком інноваційного
потенціалу підприємств різних сфер економіч�
ної діяльності, а також генеруванню стратегій
інноваційного розвитку, передусім, для підпри�
ємств у сфері ресторанного господарства.
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