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Істотний вплив на інноваційно-інвестиційну діяльність, забезпечення лідируючих 

позицій, конкурентоспроможність підприємств має потужність його інноваційного 

потенціалу. За таких умов особливого значення набуває обґрунтування теоретичних засад 

і практичних заходів щодо формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств. 

Виявлення сутності інноваційного потенціалу, його структури та методів оцінки 

відображено в працях зарубіжних і вітчизняних учених: О. Амоши, В. Андрійчука, В. 

Гейця, С. Ілляшенка, П. Макаренка, М. Маліка, В. Онєгіної, О. Олійника М. Портера, Р. 

Солоу, П. Стецюка, К. Фрімена, Л. Федулової, Й. Шумпетера та ін. В їх працях, 

інноваційний потенціал здебільшого розглядається на рівні держави чи окремих галузей. 

Тому подальшої уваги заслуговують питання формування та оцінки інноваційного 

потенціалу на рівні підприємства в умовах циклічності економічних процесів та 

поширення сучасних інформаційних технологій. 

Незважаючи на достатньо широке коло публікацій за інноваційною 

проблематикою, переконуємось щодо браку єдності в наукових колах стосовно 

змістового наповнення поняття „інноваційний потенціал”. Багатомірність і 

неоднозначність сучасних підходів науковців до поняття „інноваційний потенціал” 

визначається внутрішньою його сутністю, в контурі якого він формується та в інтересах 

якого імплементується, а також його структурою та функціональністю.  

Найбільш поширеним є ресурсний підхід, коли інноваційний потенціал 

розглядається як сукупність ресурсних можливостей. Такий підхід видається дещо 

обмеженим, оскільки ресурси є базисом, але не сутністю потенціалу. Структурний підхід 

вказує, що інноваційний потенціал є сукупністю інших потенціалів, які є його 

складовими, де найбільш вагомими є науковий, інтелектуальний, науково-технічний, 

виробничий потенціали. Результативний підхід визначає інновації як результат 

інноваційної діяльності. За потенційним підходом інноваційний потенціал розглядається 

як рівень готовності до реалізації програми інноваційних стратегічних змін, здійснення 

інноваційних проектів. Усе це спонукає уточнити визначення інноваційного потенціалу 

підприємства, як синтезу трьох складових – ресурсного забезпечення, організаційно-

технологічного механізму та компетенцій для забезпечення економічної стабільності, 

отримання конкурентних переваг, мінімізації витрат, удосконалення управління тощо.  

Таким чином, під інноваційним потенціалом підприємства слід розуміти 

взаємозалежні та когерентні: інноваційні ресурси, які можуть бути активізовані під 

впливом ендогенних та екзогенних чинників, необхідні та достатні у певний період часу 

для створення, комерціалізації та використання новацій, що дозволяють отримати нові 

якості для досягнення стратегічної мети. 

Інноваційний потенціал є цілісною та динамічною соціально-економічною 

системою, яка складається із сукупності елементів різного ступеня складності та 

організації. Зокрема, Д.І. Кокорін [1] уточнює змістове наповнення інноваційного 

потенціалу через сутність його складових, а саме явних і латентних, використаних і 

невикористаних можливостей для досягнення кінцевої інноваційної мети, а також 

структурну характеристику як сукупність науково-технічних, технологічних, 

інфраструктурних, фінансових, правових, соціокультурних та інших можливостей, які 

забезпечують сприйняття та реалізацію новацій.  

Тобто, інноваційний потенціал складається із сукупності ресурсів, включаючи 

матеріальні, фінансові, кадрові, інформаційні, інтелектуальні, науково-технічні та інші. 

Водночас, інноваційний потенціал являє собою сукупність невикористаних, прихованих 



можливостей накопичених ресурсів, які можуть бути задіяні в інноваційній діяльності для 

досягнення цілей підприємства. Тут необхідно розуміти,  що наявність можливості, так 

само, як і ресурсу, зовсім не означає, що ця можливість буде використана. Тобто 

важливою характеристикою інноваційного потенціалу є здатність підприємства на 

визначеному часовому проміжку мобілізувати існуючі ресурси та можливості, а  потім 

ефективно їх використати. Відповідно усі елементи інноваційного потенціалу 

взаємозв’язані між собою, а будь-які кількісні або якісні зміни однієї з його складових 

можуть викликати зміни в інших його складових, що, у свою чергу, впливає на 

можливості реалізації інноваційного потенціалу. 

Цікаво, що низка країн, що мали й мають значно менший інноваційний потенціал 

ніж Україна, розвиваються набагато швидше, причому переважно на основі інновацій. 

Нині на українських підприємствах домінуючими є виробництва третього та четвертого 

технологічних укладів (частка яких становить близько 80 %), а п’ятого (6-8% загального 

обсягу виробництва) та шостого технологічних укладів (1-3%) частки мізерні. 

Створенням і використанням передових технологій та об’єктів права 

інтелектуальної власності, а також використанням раціоналізаторських пропозицій 

займалися лише 7,1 % підприємств. У країнах Великої сімки кількість підприємств, які 

впроваджують інновації становить 70–80 % [2 с. 22]. Нині, „щоб втримати 

конкурентоспроможну позицію, все більше підприємств розробляють нові бізнес-моделі, 

підкріплюючи свої нововведення стратегічним інструментарієм”[3 с. 2]. 

Як критерії оцінки інноваційного потенціалу можна виділити: енергійне, гнучке 

керівництво, здатне йти на ризик; прогресивну організаційну структуру управління, 

орієнтовану на роботу в ринкових умовах; високу репутацію підприємства і його 

продукції в споживачів і партнерів; наявність інформації про тенденції змін потреб і 

запитів споживачів, уміння виявляти і прогнозувати приховані (майбутні) потреби і 

запити; добре знання можливостей і потенціалу конкурентів; наявність досвіду 

розроблення інновацій і їх просування на ринку, у тому числі досвіду формування 

збутової мережі; наявність патентів на технічні рішення і технології в обраній галузі 

діяльності; доступ до останніх досягнень науки і техніки в обраній галузі діяльності та 

суміжних галузях; кадровий потенціал (науковий, інженерний і робітничий); 

конкурентоспроможні технології і прогресивне устаткування; високу якість продукції і 

високу культуру виробництва; резерви виробничих площ і потужностей тощо. 

Однак оцінка достатності інноваційного потенціалу, його гармонійності через 

здатність сприйняти інновації визначеної спрямованості має певну специфіку, вона 

полягає в тому, що розробка інновацій у багатьох випадках пов’язана зі створенням 

товарів, аналогів яким раніше просто не існувало. 

Здійснене дослідження дозволяє окреслити інноваційний потенціал підприємств як 

наукову категорію, що відображає методологічні основи багатьох реальних процесів і 

явищ. Такий підхід дозволяє на новому рівні ідентифікувати та оцінювати інновації, 

формувати якісні практичні рекомендації для розвитку інноваційного потенціалу та 

раціонального його використання. 
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