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УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
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У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття «інновація» та «інноваційний потен-
ціал». Охарактеризовано основні структурні блоки відповідно до яких визначають складові елементи 
інноваційного потенціалу. Визначено зовнішні та внутрішні бар’єри впливу на інноваційний потен-
ціал підприємства. Також розглянуто основні методологічні підходи до управління інноваційним 
потенціалом. Виявлено, що впровадження і використання інновацій та загальна інноваційна діяль-
ність являється запорукою підвищення конкурентоспроможності як самого підприємства, так і цілої 
країни загалом, і відповідно вагомим чинником для досягнення планових показників виробничо-збу-
тової та фінансової політики.
Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, структура інноваційного потенціалу, зовнішні 
та внутрішні бар’єри впливу, управління інноваційним потенціалом.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасні умови господарювання та жорстка ринкова 
конкуренція постійно змушує керівників підпри-
ємств вдосконалювати організаційно-виробничі 
процеси. Це, в свою чергу, вимагає застосування 
різного роду інновацій та інноваційних рішень. 
Такий підхід дозволяє покращити позиції підпри-
ємства на ринку та посилити свій загальний інно-
ваційний потенціал, що в результаті приводить до 
досягнення планових показників виробничо-збуто-
вої та фінансової політики.

Аналіз останніх досліджень та визначення 
невирішених елементів проблеми. Теоретичним 
та практичним аспектам аналізу сутності та змісту 
інноваційного потенціалу, виявленню його складо-
вих, формуванню механізму управління та оцінки 
ефективності його використання присвячена значна 
кількість робіт учених, зокрема, істотний внесок 
зробили Н.С. Краснокутська [11], І.П. Сидорчук [4], 
Л.І. Федулова [10], В.І. Захарченко [5], В.В. Стадник 
[9], Т. Брайан [1], Й. Шумпетер [23] та ін. Однак, при 
цьому недостатньо уваги приділялося виділенню 
основних структурних блоків, що визначають склад 
інноваційного потенціалу підприємства.

Метою даної статті є аналіз сутності понять 
«інновація» та «інноваційний потенціал», а також 
огляд цього основних складових елементів відповідно 
до структурних блоків інноваційного потенціалу.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Одним із найважливіших способів під-
вищення конкурентоспроможності підприємства 
є його постійне вдосконалення. Зокрема, це може 
відбуватися як за рахунок покращення та модер-
нізації системи виробництва, так і впровадження 
новітніх інноваційних рішень в організаційно-адмі-

ністративну діяльність. Тобто, в основі будь-яких 
покращень лежить поняття інновації.

Науковці використовують різні підходи до визна-
чення терміну «інновація». Наприклад, Т. Брайан [1] 
дає наступне визначення «процес, у якому інтелек-
туальний товар (винахід, ноу-хау або ідея) набуває 
економічного змісту». Ф. Бетс [21] визначає поняття 
як «уведення новацій і нововведень різного ступеня 
новизни і радіусу дії у вигляді продуктів, технологій, 
ринків, галузей господарств, сфер застосування». 
Л. Федулова [2] характеризує як «результати науко-
вих досліджень та розробок, спроможні поліпшити 
технічні, економічні, споживчі характеристики наяв-
ної продукції, процесів, послуг або стати основою 
нової». М. Додгсон [22] дає визначення «наукова, 
технологічна, організаційна та фінансова діяльність, 
що призводить до комерційного введення нового 
(або поліпшеного) продукту або нового (або поліп-
шеного) виробничого процесу або обладнання». 
Відповідно до Закону України «Про інноваційну 
діяльність», інновації – це новостворені (застосо-
вані) і(або) вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукція або послуги, а також організа-
ційно-технічні рішення виробничого, адміністратив-
ного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і соці-
альної сфери [3].

Важливою характеристикою інтенсивності впро-
вадження та використання інновацій, а також ефек-
тивності реалізації інноваційних процесів на підпри-
ємстві є його інноваційний потенціал.

Інноваційний потенціал підприємства характе-
ризується науковцями з різних аспектів [4]: одні 
трактують це поняття з позиції наявності ресурсів 
у процесі господарювання економічних суб’єктів 
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[5; 6], інші – реалізації цілей інноваційної діяль-
ності підприємств [7], можливості використання 
цих ресурсів [8; 9].

Так, Л.І. Федулова дає наступне визначення «міра 
готовності організації виконати завдання, що забез-
печують досягнення поставленої інноваційної мети, 
тобто міра готовності до реалізації проекту чи про-
грами інноваційних стратегічних змін» [10].

Краснокутська Н.І. виділяє прихований і наявний 
потенціал в економічному потенціалі [11].

Верба В.А. та Новиков І.В визначають інновацій-
ний потенціал як сукупність інноваційних ресурсів, 
що перебувають у взаємозв’язку, і чинників (про-
цедур), які створюють необхідні умови для опти-
мального використання таких ресурсів з метою 
досягнення відповідних орієнтирів інноваційної 
діяльності та підвищення конкурентоспроможності 
підприємства у цілому [12].

Войнаренко М.П., Скалюк Р.В. характеризують 
як «деяка критична маса ресурсів господарюю-
чого суб’єкта (інтелектуальних, науково-дослідних, 
інформаційних і т.д.), необхідна та достатня для 
його оптимального розвитку на основі постійного 
пошуку і використання нових сфер і способів реа-
лізації ринкових можливостей, які відкриваються 
перед ним, що пов’язано з модифікацією існуючих 
і формуванням нових ринків збуту» [13].

Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. 
визначають як «сукупність ресурсів, які безпосеред-
ньо беруть участь в інноваційному процесі, пере-
бувають у взаємозв’язку, і факторів, що створюють 
необхідні умови для ефективного використання цих 
ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів 
інноваційної діяльності і підвищення конкуренто-
спроможності підприємства в цілому» [14].

Чабан В.Г. характеризує інноваційний потенціал 
підприємства як наявні та приховані можливості 
залучення та використання ресурсів, спрямова-
них на сприйняття, впровадження нововведень, які 
можуть бути залучені для досягнення цілей еконо-
мічних суб’єктів [15].

Отже, інноваційний потенціал підприєм-
ства можна трактувати як інтегральну сукупність 
взаємопов’язаних у певних соціально-економічних 
формах ресурсів, яка характеризує можливість (здат-
ність) підприємства під дією зовнішніх і внутрішніх 
факторів створювати й ефективно впроваджувати 
інновації з метою досягнення інноваційних страте-
гічних змін, підвищення економічної ефективності 
та конкурентоспроможності підприємства [4].

Враховуючи той факт, що «інноваційний потен-
ціал підприємства» трактують по різному, то для 
уточнення значення цієї категорії на сучасному 
етапі розвитку світової економіки, узагальнено 
можна виділити наступні елементи, що формують 
його структуру:

– ресурсний блок – комплекс матеріально-техніч-
них, фінансових, інформаційних, трудових ресурсів;

– управлінський блок – система управління 
і стиль управління та загальне керівництво підпри-
ємством;

– функціональний блок – перетворення ресурсів 
і управління в продукти та послуги в процесі трудо-
вої діяльності персоналу підприємства.

– організаційних блок – технологія процесів за 
всіма функціями та проектами, організаційна струк-
тура, організаційна культура;

– внутрішні фактори або можливості, які має під-
приємство для здійснення інноваційної діяльності 
(можливості використання тих чи інших ресурсів 
підприємства в інноваційній діяльності): організа-
ція виробництва, технічний стан обладнання, запо-
чаткування науково-технічних розробок, інформа-
ційне забезпечення інноваційних розробок, випуск 
дослідної партії, участь у виставках, реалізація про-
дукції, пошук можливостей постановки продукції 
на виробництво, сертифікація продукції, вивчення 
ринку (маркетинг), пошук інвесторів, експертиза 
проектів, вирішення питань щодо захисту інте-
лектуальної власності в Україні, патентний пошук 
і патентування за кордоном.

– зовнішні фактори – ті умови, які підприємці, 
як правило, не в змозі змінити, але повинні їх про-
гнозувати та враховувати, бо вони істотно вплива-
ють на стан справ: попит на продукцію внутрішнім 
ринком, податки, фінансування, кредититування, 
стандартизація і сертифікація, відносини з великими 
підприємствами і замовниками, поставки матеріалів 
і комплектуючих, наявність державного замовлення, 
потреба закордонного ринку, авторське супрово-
дження проектів, захист інтелектуальної власності, 
ринок патентів і послуг, страхування ризиків [16].

Розкриття інноваційного потенціалу на кожному 
підприємстві наштовхується на подолання зовніш-
ніх та внутрішніх бар’єрів.

Зовнішні бар’єри можна охарактеризувати як 
інноваційний клімат. Інноваційний клімат можна 
розглядати як всі фактори зовнішнього серед-
овища, що впливають на інноваційний потенціал 
підприємства, а саме [17]: можливості для вироб-
ництва нових або поліпшених видів продукції або 
послуг, для розробки нових методів управління 
(управлінські інновації), для зміни соціальних від-
носин на підприємстві (кадрові інновації), зако-
нодавча база, низька ставка рефінансування, піль-
гове оподатковування, можливості для створення 
нових механізмів просування продукції на ринок 
(ринкові інновації), придбання ноу-хау, патентів; 
практика комерціалізації технологій, взаємодія 
влади й бізнесу тощо.

Вплив внутрішніх факторів на процеси управ-
ління інноваційною діяльністю та інноваційний 
потенціал підприємств значно залежить від іннова-
ційної культури самої організації [18].

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що 
інновацій потенціал підприємства – сукупність про-
цесів, пов’язаних із здійсненням інноваційної діяль-
ності в поточному й стратегічному періодах, що 
вимагають залучення як традиційних ресурсів, так 
і інноваційних, які використовуються для забезпе-
чення інноваційного шляху розвитку підприємства, 
у результаті чого створюється система нововведень 



62

# 4 (17) 2017

або окремі інновації різного рівня. інноваційної 
культури самої організації [19].

Відповідно, така сукупність процесів вимагає 
контролю та управління ними. У сучасних умовах 
набули широкого використання три основних мето-
дологічних підходи до управління: процесний, сис-
темний і ситуаційний [20].

Системний підхід передбачає використання 
принципу системності, тобто дослідження іннова-
ційного потенціалу як сукупності взаємозв’язаних 
елементів, що функціонують як єдине ціле, в умовах 
впливу факторів зовнішнього середовища.

Процесний підхід вказує на те, що необхідно 
акцентувати увагу передусім на послідовності дій, 
спрямованих на досягнення мети й системи цілей 
управління інноваційним потенціалом підприємства. 
При цьому сам процес управління інноваційним 
потенціалом підприємства повинен представлятися 
у вигляді сукупності взаємозв’язаних функцій – 
організації, планування, мотивації та контролю, які 
забезпечуватимуть досягнення мети й системи цілей 
управління інноваційним потенціалом суб’єкта гос-
подарювання за рахунок впливу суб’єкта управління 
на об’єкт наявними методами управління.

Процесний підхід передбачає використання 
функції планування, яка повинна являти собою 
насамперед обґрунтування цілей створення і реалі-
зації інноваційного потенціалу як тактичного, так 

і стратегічного характеру. До стратегічних цілей 
управління інноваційним потенціалом слід перш за 
все віднести забезпечення інноваційного розвитку 
суб’єктів господарювання, оскільки впровадження 
нововведень сприятиме зміцненню положення під-
приємства в умовах конкурентної боротьби. Система 
тактичних цілей повинна повною мірою відповідати 
поставленій меті [19].

Висновки. Впровадження і використання інно-
вацій та загальна інноваційна діяльність являється 
запорукою підвищення конкурентоспроможності 
як окремого підприємства, так і цілої країни зага-
лом. Інноваційно спрямований характер управління 
підприємтвом є одним із найважливіших засобів 
покращення ефективності функціонування госпо-
дарських систем, підвищення продуктивності праці, 
і як результат – поліпшення якості життя населення. 
Відповідно, кожне підприємство повинно ставати 
на такий шлях розвитку. При цьому, важливого зна-
чення набуває ефективне управління інноваційним 
потенціалом, яке забезпечить досягнення постав-
лених цілей підприємства та планових фінансово-
виробничих показників.

Подальші дослідження мають спрямовуватися 
на вдосконалення системи управління інноваційним 
потенціалом підприємства та визначення інтеграль-
ного показника оцінки ефективності використання 
інноваційного потенціалу.
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В статье рассмотрены подходы к определению сущности понятия «инновация» и «инновационный потен-
циал». Охарактеризованы основные структурные блоки в соответствии с которыми определяют составляющие 
элементы инновационного потенциала. Определены внешние и внутренние барьеры влияния на инновацион-
ный потенциал предприятия. Также рассмотрены основные методологические подходы к управлению иннова-
ционным потенциалом. Определено, что внедрение и использование инноваций и общая инновационная дея-
тельность является залогом повышения конкурентоспособности как самого предприятия, так и всей страны 
в целом, и соответственно весомым фактором для достижения плановых показателей производственно-сбы-
товой и финансовой политики.
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, структура инновационного потенциала, внешние 
и внутренние барьеры влияния, управления инновационным потенциалом.
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The article deals with approaches to the definition of the essence of the concept of «innovation» and «innovation 
potential». The main structural blocks according to which the components of the innovation potential are determined. 
The external and internal barriers of influence on the innovative potential of the enterprise are determined. The main 
methodological approaches to management of innovation potential are also considered. It has been found that 
the introduction and use of innovations and general innovation activity is the key to increasing the competitiveness 
of both the company itself and the whole country as a whole and, accordingly, a significant factor for achieving 
the planned indicators of production and marketing and financial policy.
Keywords: innovation, innovative potential, structure of innovation potential, external and internal barriers 
of influence, management of innovative potential.


