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ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Динамічні зміни у сучасній економіці, 
ускладнені кризовими явищами, суттєво загос-
трюють проблему пошуку та ефективного ви-
користання всіх наявних резервів розвитку. 
Особливої значущості в такій ситуації набуває 
потенціал саме інноваційного розвитку, оскі-
льки суб'єкт господарювання, який в більш 
сприятливих умовах орієнтувався на збере-
ження своїх ринкових позицій, в період кризи 
має шукати нові можливості виготовлення й 
реалізації продукції. Тому сьогодні інновації 
як виробничого, так і організаційного характе-
ру стають запорукою збереження прибутково-
сті, конкурентоспроможності й ринкової пози-
ції. Проте, ситуація з інноваційною діяльністю 
в Україні залишається незадовільною. Так, за 
даними Держкомстату, тільки 13% вітчизняних 
підприємств в 2008 році впроваджували інно-
вації [1]. Для порівняння, найнижчий аналогі-
чний показник в ЄС має Португалія – 26%, а в 
країнах-лідерах – Австрія, Німеччина, Данія – 
до 75% підприємств є інноваційними [2]. 

Проблема формування потенціалу інно-
ваційного розвитку для досягнення цілей під-
приємства на практиці потребує вирішення 
широкого кола методичних і управлінських 
задач, тому на сьогоднішній день в літературі 
вже накопичено значний досвід з цього приво-
ду. Так проблемі управління інноваційним по-
тенціалом присвячені роботи О.С. Іванілов [3], 
В.М. Головатюк [4], І.В. Фєдулова [5] та ін. 

Проте досі існують певні розбіжності в теоре-
тичних аспектах та залишаються недо-
розв’язаними конкретні методичні задачі, що у 
свою чергу значно ускладнює проблему пошу-
ку та ефективного використання всіх наявних 
резервів розвитку на практиці та обумовлює 
потребу в подальших наукових дослідженнях.  

Приймаючи до уваги зазначене, метою 
даної статті є розвиток методичних підходів до 
оцінки достатності наявного інноваційного по-
тенціалу підприємства в умовах конкретного 
стану зовнішньої середи, виходячи з уточнення 
сутності поняття "інноваційний потенціал". 

На сьогодні в літературі існує багато ви-
значень інноваційного потенціалу, вироблених 
у рамках різних підходів до його розуміння: 
інноваційний потенціал – це сукупність науко-
во-технологічних, фінансово-економічних, ви-
робничо-соціальних та культурно-освітніх мо-
жливостей країни (галузі, регіону, підприємст-
ва тощо), необхідних для забезпечення іннова-
ційного розвитку економіки [6]; інноваційний 
потенціал – це не тільки можливість створюва-
ти нововведення, здійснювати інновації, але й 
готовність сприйняти ці нововведення для по-
дальшого ефективного використання на рівні, 
відповідному світовому [7, с. 109]; "... існують 
різні підходи до тлумачення цього поняття. 
Одні автори роблять наголос на наявності  
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pecypciв, інші на можливості ix використання. 
Але більшість керується так званим ресурсним 
підходом, тобто уявляє інноваційний потенціал 
як сукупність ресурсів, виділяючи найчастіше 
такі її елементи, як кадрова, інформаційно-
методологічна, організаційна й матеріально-
технічні складові..." [8, с. 123]; інноваційний 
потенціал – це сукупність виробничих, науко-
вих, фінансових, маркетингових, кадрових, ор-
ганізаційних ресурсів і можливостей, що за-
безпечують готовність і здатність підприємст-
ва здійснювати інноваційну діяльність при по-
стійному удосконалені системи управління 
нею з урахуванням факторів нестабільності 
ринкового середовища [9, с.1]. 

Зміст наведених та інших трактувань ін-
новаційного потенціалу свідчить, що дослід-
ники акцентують увагу, насамперед, на двох 
його елементах: ресурси і можливості їхнього 
використання. Однак, якщо проаналізувати 
запропоновані переліки ресурсів, стає очевид-
ним, що останні є складовими не тільки інно-
ваційного потенціалу, а й можуть бути части-
ною кадрового, фінансового, технологічного, 
виробничого потенціалу підприємства. Тому 
при оцінці достатності потенціалу для здійс-
нення інноваційного розвитку виникає про-
блема відокремлення тих ресурсів, що можуть 
бути задіяні в саме такому розвитку, від тих, 
що з високим ступенем імовірності будуть від-
кликані в інтересах інших видів діяльності. 
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 
уточнення місця інноваційного потенціалу в 
загальноекономічному потенціалі підприємст-
ва, що дозволить виявити пріоритетність різ-
них компонент потенціалу відносно одне одно-
го.  

Дійсно, кожна економічна система хара-
ктеризується певним рівнем господарчого або 
економічного потенціалу. За визначенням Ве-
ликого економічного словника, потенціал як 
економічна категорія – це наявні можливості, 
ресурси, запаси, засоби, що можуть бути вико-
ристані для досягнення, здійснення будь-чого 
[10, с.241]. Загальноекономічний потенціал 
підприємства в літературі розглядається в рам-
ках трьох підходів. Перший – так званий ре-
сурсний – ототожнює потенціал підприємства 
із сукупністю його ресурсів, перелік яких від-
різняється в різних працях ([11]).  Другий під-
хід ([12]) базується на уявленні, що потенціал 
– це система матеріальних і трудових факторів 
виробництва, поєднаних унікальним для кож-
ного підприємства способом. Згідно третього 
підходу – результатного – потенціал – це, перш 

за все, здатність економічної системи вирішу-
вати поставлені перед нею задачі з викорис-
танням доступних їй ресурсів ([13] та ін.).  

В низці робіт (наприклад, [14]) прово-
диться виокремлення частин і окремих видів 
потенціалу на основі груп ресурсів, що досту-
пні підприємству. Такий підхід дозволяє виді-
лити кадровий, фінансовий, виробничий, май-
новий та інші види потенціалу. Проблема по-
лягає в тому, що для налагодження інновацій-
ного розвитку необхідним є залучення всіх 
підсистем підприємства й використання широ-
кого кола ресурсів, тобто – і майнового, і фі-
нансового, і кадрового потенціалу. Окрім того, 
здійснення інноваційного розвитку передбачає 
існування специфічних можливостей, які влас-
тиві саме інноваційному потенціалу і не є еле-
ментами інших його видів. Таким чином, інно-
ваційний потенціал частково включає в себе 
фінансовий, кадровий, майновий і виробничий 
потенціали, але не зводиться до їхньої суми  
(рис.1). 

В розрізі такого підходу інноваційний 
потенціал не може бути остаточно відокремле-
ний від величини загальноекономічного поте-
нціалу (характер співвідношення інноваційно-
го та загальноекономічного потенціалів буде 
розглянуто нижче). Тому задача оцінки доста-
тності ресурсів і можливостей для інноваційної 
діяльності може бути розв’язана на основі ана-
лізу тимчасово вільних ресурсів і наявних у 
даний момент можливостей. Іншими словами, 
інноваційний потенціал доцільно оцінювати у 
прив’язці до конкретного проекту (програми 
проектів), а також конкретних стану підприєм-
ства і ринкової ситуації. 

Не заперечуючи наукової й практичної 
цінності існуючих підходів, зазначимо, що до-
слідження інноваційного потенціалу на основі 
його ресурсів і можливостей є неповним. Ще 
одним визначальним елементом для іннова-
ційного розвитку є потреба ринку в тих ново-
введеннях, що можуть бути генеровані підпри-
ємством, або, іншими словами, відповідність 
інноваційного потенціалу місцю й часу його 
застосування. Проілюструємо зазначений ас-
пект. 

В загальному вигляді доступні підпри-
ємству ресурси – це усі види ресурсів (матері-
альних, енергетичних, фінансових, інформа-
ційних та інших), що можуть бути відображені 
у формальній звітності підприємства. Позна-
чимо множину доступних суб'єкту господарю-
вання ресурсів як "R" (від англійського 
resources). Щоб ефективно їх використовувати, 
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підприємства потребують відповідних юриди-
чних прав, а також готовності фірми (перш за 
все психологічної готовності керівництва) до 
інноваційного розвитку, що є передумовою 
виникнення можливостей для використання 
ресурсів. Позначимо множину прав і можливо-
стей як "A" (від abilities – можливості). Тре-

тьому факторові формування інноваційного 
потенціалу поставимо у відповідність множину 
"U" (unity – єдність) – сукупність ситуацій, в 
яких здатність підприємства до створення но-
вих товарів і послуг співпадає з потребою в 
цих товарах і послугах, принаймні на даному 
ринку та в даний проміжок часу.   
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Рис. 1. Співвідношення інноваційного потенціалу із загальноекономічним 

 
Для успішного інноваційного розвитку 

підприємство має опинитися у ситуації, коли 
наявні цінності (ресурси) відповідають дійс-
ним можливостям і правам їхнього викорис-

тання та потребам ринку в нововведеннях. 
Схематично така ситуація представлена на рис. 
2.  

 
 

Зона утворення  по-
тенціалу інноваційного 
розвитку  

 
 
     А 

  
          U

 R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Умови виникнення потенціалу інноваційного розвитку 
 

Перетин множин "R", "A" та "U" харак-
теризує ситуацію, в якій інноваційний потенці-
ал підприємства готовий до використання. Са-
ме в разі, коли вдалося досягти втілення такої 
ситуації на практиці, інноваційний потенціал 
доцільно оцінювати, проте з точки зору доста-
тності для здійснення певного інноваційного 
проекту або їхньої сукупності. Однак, найчас-
тіше підприємство потерпає від нестачі певних 
ресурсів, можливостей їхнього використання 
або невідповідності нововведень потребам ри-

нку, тобто перш ніж оцінювати інноваційний 
потенціал, менеджери мають перевести його у 
стан готовності до використання. Розглянемо 
можливі сценарії взаємозв'язку множин "R", 
"A" та "U". 

У випадку, коли перед підприємством 
постає задача мобілізації інноваційного потен-
ціалу, як правило, в першу чергу менеджери 
звертають увагу на наявність необхідних мате-
ріальних, фінансових і технологічних ресурсів. 
Якщо вони підкріплені необхідними юридич-
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ними правами й готовністю персоналу до змін, 
утворюється ситуація, що відображена на рис. 

3. 
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 Зона співпадіння ре-
сурсів, прав та можливо-
стей їхнього використання  

 
 
 

Рис. 3. Неповнота інноваційного потенціалу з точки зору невідповідності поточним потребам 
ринку 

 
 
Поєднання ресурсів і можливостей ще не 

є достатнім для утворення інноваційного поте-
нціалу, оскільки може мати місце невідповід-
ність створюваних нововведень поточним по-
требам ринку. Ця невідповідність може при-
ймати характер невідповідності у часі (ново-
введення здійснюються надто повільно), у 
просторі (у даному регіоні новація випереджає 
рівень техніки, або цільова клієнтська група є 
малочисельною), або ресурсів і можливостей 

підприємства може виявитися недостатньо, 
щоб ознайомити аудиторію з інновацією і сфо-
рмувати активний попит. У будь-якому випад-
ку інноваційний потенціал підприємства не 
буде реалізований. 

Розглянута ситуація є не єдиним джере-
лом виникнення ускладнень. Не менш загроз-
ливою є нестача прав і готовності фірми до 
здійснення інновацій (рис.4). 
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Зона відповідності ре-
сурсів часу і місцю ре-
алізації нововведень 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Неповнота інноваційного потенціалу з точки зору недостатності прав або готовності 
до інновацій 

 
Економічна інтерпретація такої ситуації 

може бути, наприклад,  наступною: у підпри-
ємства достатньо ресурсів для реалізації інно-
ваційних проектів у просторі й часі, проте від-
сутні відповідні права, кваліфікація та готов-
ність персоналу. Така ситуація може бути ви-
кликана: юридичними складностями із оформ-
ленням прав на інноваційну діяльність у дано-
му місці в даний момент; неможливістю ство-
рити повноцінну команду для використання 
наявних ресурсів матеріального, фінансового 
та інформаційного характеру через психологі-
чні особливості працівників; невідповідністю 
кваліфікації вільних на даний момент праців-
ників задачам, що ставляться. У всіх трьох 
випадках реалізація інноваційного потенціалу 

виявляється неможливою. 
Нарешті, у третій ситуації, в яку може 

потрапити підприємство, відбувається поєд-
нання прав, готовності здійснювати інновацій-
ний розвиток, наявності часу та місця, де дані 
новації будуть потрібні ринку, проте ресурси 
для вирішення поставлених задач виявляються 
недостатніми (рис.5). 

Звичайно, повна відсутність вільних ре-
сурсів є малоймовірною,  частіше з усієї кіль-
кості ресурсів один чи декілька найменувань 
на момент реалізації певного інноваційного 
проекту виявляються недоступними. Зважаючи 
на те, що інноваційний потенціал підприємст-
ва, як правило, використовується для реалізації 
одночасно кількох інноваційних проектів, роз-
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глянута ситуація матиме місце при недостат-
ньо ретельному плануванні ресурсопостачан-
ня, а також при плануванні занадто великої 
кількості інноваційних проектів на короткий 
проміжок часу. Окремо слід зазначити, що де-
фіцит ресурсів для підприємства може бути 
"фіктивним", оскільки недостатність одного 
ресурсу може компенсуватися надлишковою 

кількістю іншого. Проте час, що необхідний 
для трансформації одних ресурсів (наприклад, 
грошових)  в інші (наприклад, енергетичні, 
людські, матеріальні), може викликати зміну 
множини "U", тобто після отримання необхід-
них ресурсів для даного часу й місця раніше 
поставлені задачі з інноваційного розвитку 
можуть виявитися неактуальними.   

 
 

 
А 

          U  
Зона відповідності мож-
ливостей часу і місцю ре-
алізації нововведень 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Неповнота інноваційного потенціалу з точки зору недостатності ресурсів 

 
Зауважимо, що неповнота інноваційного 

потенціалу з точки зору ресурсів є поширеною 
в умовах промислових підприємств Донбасу й 
України в цілому. Типовим проявом такої си-
туації є підприємства, що мають застаріле об-
ладнання, проте надійні господарські зв’язки 
та значний досвід роботи. Очевидно, що такі 
підприємства представляють собою господар-
чу цінність і, за певних умов, можуть бути 
привабливими інвестиційними об’єктами й 
ефективними генераторами інновацій, але реа-
лізація їхнього інноваційного потенціалу, в пе-
ршу чергу, вимагає інвестування в матеріальні, 
енергетичні, людські та фінансові ресурси. 

Узагальнююче вищевикладене, можемо 
стверджувати, що інноваційний потенціал – 
більше, ніж інші види потенціалу, – є чутли-
вим до стану ринку, активного попиту, а також 
до рівня науково-технічного розвитку. Зазна-
чене дозволяє запропонувати ще одне, розши-
рене визначення інноваційного потенціалу як 
здатності економічної системи здійснювати 
інноваційний розвиток на основі поєднання 
доступних їй ресурсів і можливостей унікаль-
ним, властивим саме цій економічній системі 

способом з урахуванням потреб суспільства в 
інноваціях в даний момент часу і на даному 
ринку. Використання такого підходу дозволить 
врахувати специфіку інноваційного потенціалу 
як частини загальноекономічного, яка опира-
ється на те саме коло ресурсів, що й інші види 
діяльності підприємства, проте використовує 
їх для вирішення  специфічних, пов’язаних із 
високим рівнем невизначеності та швидко мін-
ливих задач. При цьому, як було показано на 
рис.2, інноваційний потенціал може виходити 
за межі загальноекономічного, саме через ви-
соку залежність від зовнішньої середи  

Якщо розглянуті проблеми інноваційно-
го потенціалу вирішені, і він переведений у 
стан готовності до використання, можливою 
стає оцінка його достатності для досягнення 
цілей підприємства. Як вже зазначалося, ця 
задача має вирішуватися у прив’язці до конк-
ретної сукупності інноваційних проектів (про-
грами). Для (n) попередньо обраних проектів 
матрицю потреби в елементах інноваційного 
потенціалу можна представити наступним чи-
ном (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Матриця елементів інноваційного потенціалу 
 

Розмір елементів, необхідний  
для здійснення окремого проекту 

Елементи інновацій-
ного потенціалу 

Проект 1 Проект 2 … Проект n 
Азаг А1 А2 … А n 
Rзаг R1 R2 … R n 
Uзаг U1 U2 … U n 
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Інноваційний потенціал є достатнім для 
вирішення поставлених перед підприємством 
задач за умов, якщо обсяг елементів, необхід-

них для реалізації інноваційних проектів, рів-
ний або менше їхнього наявного обсягу (n – 
кількість проектів, j – номер проекту): 

 

заг
1

AA
n

j
j ≤∑

=
,       ,    . заг

1
RR

n

j
j ≤∑

=
заг

1
UU

n

j
j ≤∑

=
 
Зазначені умови сформульовані для ста-

тичної ситуації. В умовах ринку, коли еконо-
мічна ситуація змінюватиметься, наявні й не-
обхідні обсяги факторів на момент прийняття 
рішень про здійснення інноваційного проекту 
відрізнятимуться від наявних і необхідних об-
сягів на момент початку кожного окремого 
проекту. Тому в динамічному ринковому сере-
довищі матриця елементів інноваційного поте-
нціалу виглядатиме інакше (табл. 2). 

Як представляється, величини (Δij) мож-
на прогнозувати, виходячи з даних про дина-
міку кожного з елементів в попередні періоди. 

Окрім того, при поєднанні кількох інновацій-
них проектів, цілком вірогідно, матимуть місце 
синергетичні ефекти, що призведе до більш 
ефективного використання ресурсів. Безумов-
но, можливий і інший випадок – коли попере-
дня оцінка необхідних обсягів ресурсів ви-
явиться заниженою, і в певний момент ресур-
сів буде недостатньо для реалізації всіх запла-
нованих проектів. Тому дана матриця може 
бути використана як допоміжний інструмент 
для оцінки інноваційного потенціалу тільки 
після уточнення її вигляду для умов конкрет-
ного підприємства.  

 
Таблиця 2 

Матриця елементів інноваційного потенціалу в динамічному ринковому середовищі 
 

Розмір елементів, необхідний для 
здійснення окремого проекту 

Елементи утворення 
інноваційного поте-

нціалу Проект 1 Проект 2 … Проект n 
Азаг ± Δ Азаг 
 

А1 ± Δ А1 А2 ± Δ А2 … А n ± Δ А n 

Rзаг ± Δ Rзаг 
 

R1 ± Δ R1 R2 ± Δ R2 … R n ± Δ R n 

Uзаг ± Δ Uзаг 
 

U1 ± Δ U1 U2 ± Δ U2 … U n ± Δ U n 

 
Зважаючи на вищевикладене, представ-

ляється доцільним рекомендувати проводити 
аналіз достатності інноваційного потенціалу на 
основі ранжування проектів за ознакою пріо-
ритетності. Тобто спочатку оцінюється достат-
ність елементів потенціалу для найбільш важ-
ливого проекту, далі – достатність залишків 
елементів для інших проектів за спаданням 
пріоритету. Критерієм важливості може висту-
пати, наприклад, вплив проекту на прибутко-
вість, технічний рівень, ринкову позицію під-
приємства тощо. Блок-схема такого аналізу 
запропонована на рис. 6. 

При побудові блок-схеми були зроблені 
наступні припущення: 

– на момент аналізу достатності потенці-
алу для реалізації даного інноваційного проек-
ту вважається, що проекти з більшим пріори-
тетом повністю забезпечені елементами "A", 
"U" та "R"; 

– для даного проекту аналізується обсяг 

елементів, що залишився; можливе вивільнен-
ня частки елементів в результаті синергетич-
них ефектів при реалізації проектів із більшим 
пріоритетом не враховується; 

– надлишковий для даного проекту інно-
ваційний потенціал може використовуватися 
для проектів із меншим пріоритетом тільки 
після досягнення повної забезпеченості даного 
проекту елементами "A", "U" та "R". 

Таким чином, на основі проведеного до-
слідження можна сформулювати наступні ви-
сновки: 

– інноваційний потенціал можна вважати 
сформованим у разі, коли поєднуються ресур-
си інноваційного розвитку з можливостями 
їхнього використання та з наявністю ринкової 
потреби в новаціях. В цьому полягає його від-
мінність від інших видів потенціалу, які спи-
раються тільки на сукупність ресурсів і мож-
ливостей; 
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Аналіз достатності інноваційного потенціалу  
для реалізації проекту 

Чи забезпечені попередні 
проекти елементами       

"A", "U" та "R"? 

Аналіз обсягу елементів, 
що необхідно передати 
до попередніх проектів 

Передача елементів у попе-
редні проекти та обчислен-
ня обсягу елементів, що 

залишилися 

Визначення необхідних 
обсягів "A", "U" та "R"    
для реалізації проекту 

Чи збігаються не-
обхідні  та наявні 
"A", "U" та "R"? 

так ні 

Фактичні обсяги 
елементів більше 
необхідних? 

Підприємство володіє 
достатнім інноваційним 
потенціалом для ре-
алізації проекту 

так 
ні

Визначення необхідних 
обсягів відсутніх елементів

Чи є можливість за-
лучити додатково 
"A", "U" та "R"? 

Підприємство володіє над-
лишковим інноваційним по-
тенціалом для реалізації про-
екту і може розглядати  на-

ступні проекти 

так ні 

Підприємство не володіє 
достатнім інноваційним 
потенціалом для реалізації 

проекту 

Підприємство володіє схо-
ваним інноваційним по-

тенціалом 

так ні 

Рис. 6. Оцінювання достатності інноваційного потенціалу 
для реалізації проекту з програми інноваційного розвитку 
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– інноваційний потенціал є достатнім 
для реалізації обраних підприємством проек-
тів, якщо загальний обсяг необхідних ресурсів, 
прав і ринкових ситуацій для всіх проектів в 
сумі відповідає загальній величині даних еле-
ментів потенціалу, що доступна підприємству; 

– оцінити необхідні для інноваційного 
розвитку ресурси, права, можливості і ринкові 
ситуації можна тільки приблизно, оскільки 
завжди матиме місце розрив між величиною 
елементів інноваційного потенціалу на момент 
оцінки та на момент, коли вони будуть затре-
бувані конкретним проектом. З урахуванням 
цього припущення інноваційний потенціал 
можна оцінити на достатність для потреб під-
приємства, використовуючи запропоновану 
блок-схему. 

Остаточно підсумовуючи, слід відзначи-
ти, що використання запропонованих методи-
чних підходів дозволить визначити достатність 
інноваційного потенціалу для кожного з окре-
мих інноваційних проектів з урахуванням їх-
ньої важливості (пріоритетності) для підпри-
ємства. Оскільки підходи не враховують поте-
нційні синергетичні ефекти від поєднання 
окремих проектів, на практиці необхідний об-
сяг елементів "A", "U" та "R" може виявитися 
меншим за запланований для даної кількості 
проектів, тобто матиме місце економія ресур-
сів. Тому зазначені методичні підходи можна 
рекомендувати для відбору сукупності проек-
тів, що утворюватимуть план інноваційного 
розвитку підприємства, з песимістичної точки 
зору (із точки зору максимальної ресурсоємно-
сті). При цьому практичні аспекти оцінки до-
статності кожного окремого фактору іннова-
ційного потенціалу залишаються предметом 
подальших досліджень. 
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