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ОЦІНКА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ У ВИЗНАЧЕННІ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Ринкове середовище, в якому на
сьогодні функціонують суб'єкти
господарювання різних форм власності,
протягом останніх років істотно змінюється:
постійно зростає ступінь його
невизначеності, з'являються невраховані
чинники ризику. Одним із невідкладних
завдань керівництва підприємства стає
формування й оцінювання поточних і
перспективних можливостей підприємства,
тобто його потенціалу.

Головним чинником ефективної
діяльності підприємства й забезпечення
належного місця на вітчизняних та світових
товарних ринках 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 зв’язку
з цим особливої актуальності набуває
розгляд комплексу питань щодо інноваційної
діяльності підприємств і, зокрема,
інноваційного потенціалу як системного
показника, що характеризує рівень
ефективності підприємства у реалізації
стратегії інноваційного розвитку.
Визначення поняття інноваційного
потенціалу набуває певного значення також
у зв'язку з необхідністю розроблення
підходів до оцінювання
конкурентоспроможності підприємства.
Безсумнівно, що підвищення інноваційного
потенціалу підприємства веде до зростання
його позицій як на внутрішніх, так і світових
товарних ринках. Однак вирішення цього
питання неможливе без чіткого визначення
сутності інноваційного потенціалу
підприємства, що і зумовлює актуальність
обраної теми дослідження.

Еволюція різноманітних підходів
вчених та економістів до визначення поняття
“інноваційний потенціал” пройшла значний
етап розвитку, оскільки дослідження
економічної сутності та класифікації

інноваційного потенціалу, особливості
інноваційної діяльності та її ролі в
економічній системі висвітлено у публікаціях
відомих вітчизняних та іноземних вчених-
економістів: Є.М. Сафонова, С.М. Ілляшенка,
І.Т. Балабанова,
Д.І. Кокуріна, С.В. Онишка, П.М. Завліна,
Л.С. Мартюшевої, В.А. Калишенка, О.І.
Олексюка.

Відсутність єдності у поглядах
сучасних авторів щодо тлумачення поняття
“інноваційний потенціал” свідчить про
доцільність продовження досліджень даного
напряму.

Серед невирішених проблем
залишається наявність великої кількості
досліджень в галузі інноваційної активності
та стратегічного розвитку, що не знімає
проблематичності і дискусійності щодо
питань багатоваріантності визначення
поняття “інноваційний потенціал” та
узагальненого трактування цієї категорії.
Відсутність єдності поглядів на розкриття
змісту зазначеного терміна породжує
суперечність щодо його тлумачення. Це
зумовлює актуальність узагальнення
визначення поняття “інноваційний
потенціал”.

У світовій економічній літературі
немає однозначного визначення поняття
“інноваційний потенціал”, оскільки воно
перебуває у постійному розвитку і
доповнюється певними аспектами, які
враховують особливості і вимоги певного
етапу розвитку.

Від мети дослідження значною мірою
залежить визначення категорії “інновація”.
Вважається, що вперше термін “інновація”
було використано австрійським економіс-
том Йозефом Алоїзом Шумпетером, який у
своїй книзі “Теорія економічного розвитку”
(1911 р.) запропонував концепцію інновацій,
основу якої становила ідея про “нові
комбінації”. Згодом термін “нові комбінації”
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було замінено терміном “інновація”, що став
науковою категорією [1, 13].

Серед економістів радянського
періоду не прийнято було використовувати
категорії “інновація” та “інноваційна
діяльність”. Ситуація в цьому напрямі
докорінно змінюється з початком розвитку
ринкової економіки в Україні – з’являються
наукові праці та публікації вітчизняних
вчених щодо проблем інновацій та
інноваційного розвитку.

На сьогодні Закон України “Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні” визначає інноваційний потенціал
як сукупність науково-технологічних,
фінансово-економічних, виробничих,
соціальних та культурно-освітніх
можливостей країни (галузі, регіону,
підприємства тощо), необхідних для
забезпечення інноваційного розвитку
економіки [2].

У цілому щодо змісту цього поняття у
фахівців існують два підходи. Класичним
прикладом широкого підходу вважається
вищевикладена позиція Й. Шумпетера.
Прихильником подібної точки зору є також
Ла Герре, який визначає інновацію як
будь-яку зміну у структурі господарюючого
суб’єкта. Однак більшість економістів стоять
на позиціях вузького підходу, що обмежує
галузь інновації науково-технічними та
технологічними питаннями. Згідно з однією
точкою зору, інновація – це процес
застосування нових технологій чи виробів,
згідно з іншою – результат у вигляді нових
методів, продукції, технологічних процесів.
Наприклад, відомий угорський вчений Б.
Санто характеризує інновації як суспільний,
технічний, економічний процес: практичне
використання ідей, винаходів, що призводить
до створення кращих за своїми
властивостями виробів, технологій,
орієнтований на економічну вигоду,
прибуток, додатковий прибуток; охоплює
весь спектр видів діяльності – від досліджень
і розробок до маркетингу. Приблизно таким
чином це поняття трактується у більшості
сучасних словників та довідників,
наприклад: “Інновація – це процес, під час
якого винахід чи відкриття доводиться до
стадії практичного застосування і починає

давати економічний ефект, новий поштовх
науково-технічних знань, що забезпечують
ринковий успіх” або: “Інновація – це процес,
спрямований на створення, виробництво,
розвиток та якісне удосконалення нових
видів виробів, технологій, організаційних
форм” [3, 78].

Наступним етапом дослідження є огляд
та аналіз різноманітних підходів до
визначення терміна “інноваційний
потенціал”. Подальші дослідження
потенційних можливостей підприємства та
розробка методологічної бази управління
ним мають спиратись на чітке визначення
категорії потенціалу.

Потенціал підприємства – важлива
категорія економічної науки, оскільки
визначає рівень готовності підприємства до
певного виду діяльності, вирішення заданого
кола проблем. Термін “потенціал”
латинського походження та має тлумачення
“міць, сила”. Тлумачний словник української
мови також трактує потенціал як “приховані
здібності, сили для якої-небудь діяльності,
що можуть бути використані за певних умов”
[4, 784]. Більшість вчених-економістів, які
досліджують це питання, основний зміст
терміна розкривають як потужність,
сукупність засобів, необхідних для реалізації
поставленої мети.

Розглядаючи термін “потенціал” на
рівні підприємства, його трактували як одну
із важливіших динамічних характеристик
діяльності підприємства, яка одночасно
відображає стан підприємства щодо вимог
зовнішнього й внутрішнього середовища та
використовується для оцінки його роботи [1,
54].

На думку І. Балабанова, інноваційний
потенціал утворюють матеріальні, фінансові,
інформаційні, науково-технічні ресурси, що
застосовуються в інноваційній діяльності
підприємства [6].

З-поміж вітчизняних вчених більш
конкретно до зазначеного питання підійшов
А.В. Савчук, який пропонує під
інноваційним потенціалом підприємства
розуміти “сукупність усіх його ресурсів, які
можуть бути задіяними у процесі здійснення
інноваційної діяльності” [7].



На думку дослідників Л. Мартюшевої
та В. Калишенка, інноваційний потенціал,
який є “сукупністю організованих в певних
соціально-економічних формах ресурсів, що
можуть при певних діючих внутрішніх і
зовнішніх чинниках інноваційного
середовища бути спрямованими на
реалізацію інноваційної діяльності з метою
задоволення потреб суспільства”, – це
комплексна характеристика спроможності до
інноваційного розвитку [8, 63].

Варто погодитися з тим, що
інноваційний потенціал є сукупністю
необхідних ресурсів для інноваційної
діяльності, і, власне, спроможністю до
впровадження інновацій, а тому І.О. Джаїн
[9] в інноваційному потенціалі вбачає
сукупну здатність науково-практичних знань
і практичного досвіду, які є в розпорядженні
суспільства на сучасному етапі його
розвитку.

Проте досить доцільним є визначення
терміна “потенціал підприємства”, надане
О.І. Олексюк. Він виділяє потенціал
підприємства як максимально можливу
сукупність активних і пасивних, явних і
прихованих альтернатив (можливостей)
якісного розвитку соціально-економічної
системи підприємства у певному середовищі
господарювання (ситуаційно-ринкова
складова) з урахуванням ресурсних,
структурно-функціональних, часових,
соціокультурних та інших обмежень [10].

На сьогодні вчені у своїх дослідженнях
по-різному трактують дане поняття. У
деяких роботах він розглядається як науково-
технічний потенціал [4, 126; 11, 42], науково-
інноваційний потенціал [12, 24], науковий
потенціал [13, 42]. Ототожнення понять
“інноваційний потенціал” і “науково-техніч-
ний потенціал” є помилковим. Безперечно,
це споріднені поняття. Проте між ними є і
істотні відмінності, головна з яких полягає в
тому, що, на відміну від науково-технічного,
інноваційний потенціал включає не тільки
здатність створювати науково-технічні
нововведення, але і успішно упроваджувати і
застосовувати їх у виробництві і реалізації
товарів і послуг. Отже, науково-технічний
потенціал є хоч і дуже важливою, але лише

однією зі складових інноваційного потенці-
алу.

Аналіз наявних підходів, термінів і
визначень у сфері інноваційного потенціалу
показав, що більшість із них можна класифі-
кувати в три важливих групи – комплексний,
ресурсний та результативний підходи. Також
слід зазначити, що стосовно інноваційного
потенціалу застосовуються і інтегральні
визначення, які позначають його місце в
суспільній системі, що не зустрічається при
оцінці інших потенціалів господарюючих
суб'єктів.

Беручи до уваги комплексний підхід,
на думку С.І. Кравченко та І.С. Кладченко,
категорію “інноваційний потенціал” можна
трактувати як здатність системи до
трансформації фактичного порядку речей в
новий стан з метою задоволення існуючих
або виникаючих потреб. При цьому
ефективне використання інноваційного
потенціалу дозволяє перейти від прихованої
можливості до явної реальності, тобто з
одного стану в інший (а саме від
традиційного до нового). Отже, інноваційний
потенціал – це свого роду характеристика
здатності системи до зміни, поліпшення,
прогресу [14]. У тому ж сенсі трактують
інноваційний потенціал Б.К. Лісін і В.Н.
Фрідлянов – як “сукупність науково-
технічних, технологічних, інфраструктурних,
фінансових, правових, соціокультурних та
інших можливостей забезпечити сприйняття
і реалізацію нововведень, тобто отримання
інновацій” [15]. До визначення інноваційного
потенціалу підійшли з точки зору
комплексного підходу також О.В. Косолапов
і О.А. Гиренко-Коцуба. На їх погляд,
інноваційний потенціал підприємства в
загальному вигляді – “це ступінь готовності
організації виконувати поставлені
інноваційні завдання” [16].

Відповідно до другого (ресурсного)
підходу М.М. Ахметова визначає
інноваційний потенціал як “... cукупність
різних видів ресурсів, включаючи
матеріальні, фінансові, інтелектуальні,
науково-технічні та інші ресурси, необхідні
для здійснення інноваційної діяльності” [17].
У той же час О.П. Коробейніков,
А.А. Тріфілова, І.А. Коршунов відзначають,



що для здійснення інноваційної діяльності
необхідна наявність інноваційного
потенціалу підприємства, який
характеризується як сукупність різних
ресурсів, включаючи: інтелектуальні,
матеріальні, кадрові, інші ресурси, необхідні
для здійснення інноваційної діяльності [5].

Крім того, в різних джерелах можна
знайти такі визначення інноваційного
потенціалу в рамках ресурсного підходу:
“Інноваційний потенціал – сукупність різних
видів ресурсів, необхідних для здійснення
інноваційної діяльності”, “інноваційний
потенціал (у вузькому сенсі) – це сукупність
наявних у підприємства коштів,
можливостей для використання нововведень
у виробничій, фінансовій, управлінській і
комерційній діяльності відповідно до
базових цілей його розвитку” [18] і т.д.

Згідно із третім основним підходом до
визначення інноваційного потенціалу
(результативним) існують такі твердження:
інноваційний потенціал є “накопиченням
певної кількості інформації про результати
науково-технічних робіт, винаходів,
проектно-конструкторських розробок,
зразків нової техніки та продукції” [19];
“здатністю різних галузей національної
економіки виробляти наукоємну продукцію,
що відповідає вимогам світового ринку” [20,
131]; відображає “... завершальну частину
виробничого циклу і його реальні пропускні
можливості, що істотно позначаються на
кінцевому результаті” [21].

Окрім вищевикладених трьох
важливих груп, існує ще четверта, вельми
поширена група підходів до визначення
інноваційного потенціалу, що виражається
через його трактування як сукупність інших
потенціалів, його складових. Зокрема, в
Сучасно-
му економічному словнику Б.А. Райзберга,
Л.Ш. Лозівського і О.Б. Стародубцевої
інноваційний потенціал визначається як
науково-технічний потенціал країни у
вигляді науково-дослідних, проектно-
конструкторських, технологічних
організацій, навчальних закладів, персоналу
та технічних засобів цих організацій [3, 80].

Можна виділити ще п'яту групу –
визначення, які трактують інноваційний

потенціал як інтегральний показник, що
характеризує ступінь інноваційності
економіки. Наприклад: “Під інноваційним
потенціалом (в широкому сенсі) слід
розуміти відносини, які виникають на
мікрорівні між працівниками з приводу
досягнення базових цілей підприємства,
закладених у стратегії його розвитку, за
умови наявності інноваційних можливостей,
які створюються за рахунок інших
компонентів потенціала” [18]; або
“інноваційний потенціал є концептуальним
відображенням феномену інноваційної
діяльності” [11, 108]; або “інноваційний
потенціал – це система факторів і умов,
необхідних для здійснення інноваційного
процесу” [19, 55].

Досить доречним є визначення Д.І.
Кокуріна: “інноваційний потенціал містить
невикористані, приховані можливості
накопичених ресурсів, які можуть бути
приведені в дію для досягнення цілей
економічних суб'єктів” [11, 108].

Такий підхід дозволяє враховувати не
тільки досягнуте, але й приховане,
невикористане, можливе. Він показує,
наскільки потужним є інноваційний
потенціал сам по собі, наскільки широким
може бути поле потенційних можливостей.
Однак цей підхід не дозволяє повною мірою
розкрити зміст інноваційного потенціалу і,
отже, не може бути використаний для
розробки конкретних практичних
рекомендацій щодо його формування та
ефективнго використання.

Отже, як показує аналіз різних підходів
і трактувань інноваційного потенціалу,
більшість з наведених вище визначень має
один і той самий недолік: за характеристики
інноваційного потенціалу іноді видаються
показники, що відносяться до науково-
технічного, виробничо-технологічного,
кадрового або інших компонентів загального
потенціалу економіки держави. У таких
випадках власне інноваційний потенціал
господарюючого суб'єкта цілеспрямовано не
розвивається.

Як наслідок, не досягається результат –
підвищення конкурентоспроможності
національної економіки як на зовнішньому,
так і на внутрішньому ринках.



Таким чином, наявність різноманітних
формулювань свідчить про концептуальну
неоднозначність в розумінні сутності
інноваційного потенціалу, що значною
мірою ускладнює вироблення конкретних
практичних рекомендацій щодо його
формування та ефективного використання і,
таким чином, негативно позначається на
кінцевих результатах інноваційної
діяльності. Зазначене обумовлює
необхідність проведення додаткового
дослідження інноваційного потенціалу як
об'єкта управління, оскільки не можна
керувати тим, сутність чого не розкрита або
розкрита неповною мірою.

Поняття “потенціал” включає джерела,
можливості, засоби, запаси, які можуть бути
використані фізичними та юридичними
особами, у тому числі підприємствами,
організаціями, державою, для вирішення
завдань та досягнення цілей [22]. Це
дозволяє описати інноваційний потенціал
через єдність його різних складових,
наприклад, через сукупність ресурсної,
внутрішньої і результативної складових, які
співіснують взаємно і являють собою єдине
ціле.

Є.М. Сафонов, Г.А. Паламаренко
зазначають, що сильним в інноваційному
сенсі вважається підприємство, яке володіє
кваліфікованими науковими кадрами,
матеріально-технічним, інформаційно-
методичним та організаційним
забезпеченням [23, 92].

Недоліком існуючих підходів до
оцінювання інноваційного потенціалу
підприємства, зокрема наведених у джерелах
[24, 125; 13, 14], є те, що вони ґрунтуються
переважно на розрахунку часткових
показників, які характеризують окремі
аспекти цього потенціалу, а узагальнюючі
показники такого оцінювання, що
будуються, як правило, на підставі опитувань
експертів про вагомість кожного часткового
параметра, характеризуються значним
суб’єктивізмом.

Сутність будь-якого процесу, явища,
об’єкта звичайно розкривається через його
функції. Однак не менш точно зміст поняття
можна розкрити, виділивши його основні
структурні компоненти. Найбільш

обґрунтованим є підхід, який передбачає
виділення трьох складових інноваційного
потенціалу – комплексний, ресурсний та
результативний підходи. Таким чином, вони
співіснують, взаємно передбачають і
обумовлюють одна одну та виявляються у
використанні як його “триєдина сутність”.

Зважаючи на вищевказані підходи
різних авторів щодо сутності інноваційного
потенціалу, даний термін визначено таким
чином: інноваційний потенціал – це
сукупність явних та прихованих
можливостей підприємства забезпечити
реалізацію та отримання інновацій за
допомогою залучення матеріальних,
фінансових, інтелектуальних, науково-
технічних, інформаційних та інших ресурсів,
які на основі накопиченого досвіду про
результати науково-технічних робіт,
винаходів, проектно-конструкторських
розробок, зразків нової техніки та продукції
призводять до зміцнення фінансового
результату підприємства та завоювання ним
конкурентоспроможності як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Необхідно розглядати інноваційний
потенціал як комплексну інтегровану
категорію, яка поєднує внутрішній потенціал
підприємства і його інноваційну активність.

Інноваційну активність потрібно роз-
глядати як категорію, яка характеризує
інтенсивність дій щодо проведення на
підприємстві інноваційної діяльності.
Інноваційний потенціал виражає ступінь
готовності до реалізації інноваційного
проекту або програми інноваційних
перетворювань і впровадження інновацій.

Отже, зважаючи на відсутність єдності
сучасних підходів у науковому тлумаченні
інноваційної термінології, а також
багатоваріантність трактувань поняття
“інноваційний потенціал”, що вносить
суперечливість у розуміння цієї категорії,
запропоновано власний підхід до визначення
терміна “інноваційний потенціал”. Подальші
перспективи даного дослідження стосуються
формування єдиного наукового підходу до
тлумачення зазначеної категорії.
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