
Бойко І.М., аспірант,  

Одеський національний політехнічний університет  

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА. 

 

Перехід до нової економічної системи, що відповідає сучасним науково-технічним, технологічним умовам і 

перспективам світової цивілізації, можливий лише за умови розвитку інноваційним шляхом. Однією з основних 

категорій, що відображають стан інноваційної сфери діяльності будь-якого підприємства, є поняття 

інноваційного потенціалу. Інновації, інноваційну діяльність, інноваційний потенціал можна вважати основними 

факторами, які визначають масштаби і інтенсивність здійснення підприємницької діяльності і, в кінцевому 

рахунку, ступінь її успіху чи неуспіху незалежно від форми, напрямки ведення цієї діяльності. У зв'язку з цим 

інноваційна діяльність стає головною умовою виживання підприємства в умовах ринку. Цілеспрямоване 

здійснювання інноваційної діяльності дає підприємству істотні переваги в порівнянні з конкурентами і збільшує, 

в кінцевому рахунку, прибутковість його діяльності. 

Одним з найбільш істотних елементів системи інноваційного процесу є інноваційний потенціал, що 

відображає здатність до самовдосконалення або оновлення системи і визначає технічне лідерство. Величина 

інноваційного потенціалу є параметром, який дозволяє оцінити можливості інноваційної діяльності та визначити 

стратегію інноваційного розвитку. Від стану інноваційного потенціалу залежать управлінські рішення щодо 

вибору та реалізації інноваційної стратегії, тому необхідна його комплексна оцінка. 

Питаннями інноваційного потенціалу займалися такі українські науковці В.П. Александрова, О.В. 

Коцюбинська, М.А. Йохна, С.І. Дорогунцов, О.В. Красовська, І.В. Новікова, М.Т. Пашутенков, А.А. Чухно, В.Г. 

Федоренко, Л.І. Федулова, А.В. Завіновська, (Інновації і підприємство). Аналіз літературних джерел [1,2,3,4,5] 

дозволяє стверджувати, що існують різні підходи до тлумачення поняття інноваційний потенціал.  

Інноваційний потенціал складається із ключових слів: інновація та потенціал.  (англ. innovation — 

нововведення)— ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших 

сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є 

кінцевим результатом інноваційної діяльності. Поняття ―інновація‖ застосовується до нововведень у виробничій, 

організаційній, фінансовій, науково-дослідній, навчальній та інших сферах, до будь-яких удосконалень, що 

забезпечують економію витрат або створюють умови для такої економії. Основна маса інновацій реалізується 

підприємствами як засіб вирішення виробничих, комерційних завдань, як найважливіший чинник забезпечення 

стабільності їхнього функціонування, економічного зростання, конкурентоздатності. 

Слово «потенціал» походить від латинської та означає сила, можливості, наявність сили, запаси та засоби, які 

використані для досягнення результату. Тому поєднуючи ці поняття отримуємо, що це можливість, сила 

здійснювати, реалізовувати ідеї, нові продукти, технології з метою отримання прибутку та розвитку. 

«Інноваційний потенціал підприємства» є поняттям, що нещодавно ввійшло до термінів економічної науки як 

економічна категорія, однак визначення його сутнісного розуміння характеризується з різних аспектів (табл. 1). 

Проаналізувавши теоретичне підґрунтя змісту поняття «інноваційний потенціал підприємства», можна 

стверджувати, що більшість авторів керуються так званим ресурсним підходом, тобто визначають інноваційний 

потенціал підприємства як сукупність ресурсів або їх комбінацію. 

 

Таблиця 1. – Варіанти поняття «інноваційний потенціал підприємства» 

 
Автор Інноваційний потенціал – це 

Закон України 

«Про інноваційну 
діяльність» [1] 

сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, 

соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, 
підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку 

економіки 

Володін С.А., 

Чекамова О.І. [4, с. 
67] 

наявність та готовність до використання системи засобів і ресурсів при 

веденні інноваційної діяльності з метою одержання конкурентних переваг 

Захарченко В.І., 

Корсікова Н.М., 
Меркулов М.М. [5, 

c. 147] 

сукупність ресурсів, які безпосередньо беруть участь в інноваційному 

процесі, перебувають у взаємозв’язку, і факторів, що створюють необхідні 
умови для ефективного використання цих ресурсів з метою досягнення 

відповідних орієнтирів інноваційної діяльності і підвищення 

конкурентоспроможності підприємства в цілому. 

Глушенкова А.А. 

[3, c. 101] 

наявність ресурсів у поєднанні з умовами, які забезпечують сукупну 

можливість підприємства генерувати нові знання та впроваджувати інновації 

Шилова О.Ю., 

Чермошенцева 
Є.С. [2, c. 222] 

результат наявності ресурсів (що характеризують кількість і якість факторів 

виробництва в певних умовах), залучених для досягнення поставлених цілей 
за допомогою існуючих методів регулювання і координації діяльності 

суб’єкта господарювання на засадах соціального менеджменту 

 

До інноваційного потенціалу підприємства входять такі складові: науково-дослідний потенціал (визначається 

чисельність персоналу, зайнятого в НДР і ДКР, витрати на НДР і ДКР, рентабельність власного капіталу), техніко-

технологічний потенціал (оцінюється стан обладнання, визначається рівень механізації та автоматизації 

виробництва), кадровий потенціал, фінансовий потенціал (оцінюється забезпеченість власними фінансовими 

засобами, можливість залучення позикових коштів, бюджетних коштів), організаційно-структурний потенціал 



(оцінюється експериментальна база, наявність досвіду, проведення НДДКР, забезпеченість підприємства 

спеціалізованими підрозділами). Для успішної реалізації інноваційного потенціалу необхідні всі ці складові.  

На сьогодні існує кілька варіантів структури інноваційного потенціалу, які часто суперечать один одному. 

Чітко не встановлено склад інноваційного потенціалу й не виявлено чіткої межі між поняттями ―економічний 

потенціал‖ та ―інноваційний потенціал підприємства‖. Необхідно враховувати, що інноваційний потенціал не 

еквівалентний ні за величиною, ні за масштабом економічному потенціалу підприємства [3]. 

Економічний потенціал уявляє собою сукупність таких потенціалів: виробничо-технологічного, матеріально-

технічного, фінансового, трудового, інформаційного, науково дослідного, маркетингового та організаційно 

управлінського, розвиток яких є безперервним процесом. Структура інноваційного потенціалу ідентична 

економічному, проте інноваційний потенціал утворюють і перераховані потенціали, які задіяні в реалізації 

інноваційного проекту або програми. Слід зазначити, що до інноваційного потенціалу підприємства додається 

частина трудового потенціалу (інтелектуально-креативного). Інноваційний потенціал розглядається як частина 

економічного потенціалу підприємства (рис. 1) і відображає реалізовану й нереалізовану можливість здійснення 

інноваційного проекту або програми інноваційних перетворень і впровадження інновацій з метою підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Результатом інноваційної діяльності може стати або інноваційно новий 

продукт, або інноваційно нова технологія виробництва. 

Отже, можлива декомпозиція структури інноваційного потенціалу на два інноваційних потенціала – 

продуктовий і технологічний. Продуктовий і технологічний інноваційні потенціали мають однакову структуру, 

до якої входять два основні елементи: ресурси (матеріально-технічні, фінансові, інтелектуально-креативні) і 

процеси (виробничо-технологічні, організаційно-управлінські, маркетингові, науково-дослідні, інформаційні). 

Кожна структурна складова має свій приватний інноваційний потенціал [ 6, с. 114]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Модель структури інноваційного потенціалу підприємства 

Інноваційні перетворення вимагають від підприємства швидкої адаптації до зміни характеру впливу чинників 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Подібні зміни передбачають обов’язкове перетворення структурних 

складових підприємства. При цьому одним з важливіших критеріїв ефективності інноваційного розвитку є 

адаптивність та гнучкість структури підприємства до зовнішнього та внутрішнього впливу. 

У підсумку доцільно зазначити, що у процесі інноваційної діяльності підприємство реалізує чітку 

послідовність певних етапів інноваційного циклу. Ефективність інноваційної діяльності підприємства уздовж 

інноваційного циклу залежить від інноваційного потенціалу підприємства, який повинен розглядатись як система 

взаємопов’язаних чинників і ресурсів, які відповідають умові забезпечення постійної ефективної інноваційної 

діяльності підприємства. 
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