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INNOVATION POTENTIAL AS A SUBSYSTEM OF POTENTIAL  
FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT

У роботі розглянуто поняття та підходи до визначення інноваційного потенціалу підприємства. 
Визначено місце та розкрито сутність інноваційного потенціалу як підсистеми потенціалу іннова-
ційного розвитку. Підкреслено важливість компетентного управління інноваційним потенціалом 
та потенціалом інноваційного розвитку. Розглянуто чинники впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовищ функціонування підприємства на рівень інноваційного потенціалу. Деталізовано фак-
тори зовнішнього середовища та представлено їх як інноваційний клімат підприємства. Також 
визначено структуру інноваційного потенціалу, показники оцінки його елементів та інтегральний 
показник, що відображає загальний рівень потенціалу. Водночас розглянуто поняття потенціалу 
інноваційного розвитку. Наведено складники та умови формування визначеного поняття. Виді-
лено етапи управління формуванням потенціалу інноваційного розвитку. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, потенціал інноваційного розвитку, формування потен-
ціалу розвитку, управління потенціалом.

В работе рассмотрены понятия и подходы к определению инновационного потенциала пред-
приятия. Определено место и раскрыта сущность инновационного потенциала как подсистемы 
потенциала инновационного развития. Подчеркнута важность компетентного управления инно-
вационным потенциалом и потенциалом инновационного развития. Рассмотрены факторы вли-
яния внешней и внутренней среды функционирования предприятия на уровень инновационного 
потенциала. Детализированы факторы внешней среды и представлены как инновационный кли-
мат предприятия. Также определена структура инновационного потенциала, показатели оценки 
его элементов и интегральный показатель, отражающий общий уровень потенциала. Рассмотрено 
понятие потенциала инновационного развития. Представлены составляющие и условия форми-
рования определенного понятия. Выделены этапы управления формированием потенциала инно-
вационного развития.

Ключевые слова: инновационный потенциал, потенциал инновационного развития, формиро-
вание потенциала развития, управление потенциалом.

In almost all modern economic theories, innovation is a recognized source of growth. A special 
source of growth that allows both the individual economic entity and the whole system to develop is its 
innovative potential. This category in the economic system is considered, basically, as a separate ele-
ment that is used in solving the tasks of economic entities. The concept of innovation potential is used 
to summarize the resources that an economic entity can attract in the course of an innovation activity. 
Innovation potential is at the heart of the development of innovative development potential, as it con-
tains potential development opportunities on an innovative basis. The article considered the concept 
and approaches to determining the innovation potential of the enterprise. Innovative potential is con-
sidered from the following positions: from the resource position, from the possibility of using resources 
and from the point of view of the goals of the innovation project and/or strategy of the enterprise. The 
place and the essence of innovation potential have been identified as a subsystem of innovation devel-
opment potential. There is emphasized the importance of competent management of innovative poten-
tial and potential of innovative development. There are considered the factors of influence of external 
and internal environments of functioning of the enterprise on the level of innovative potential. All influ-
encing factors should be seen as areas for increasing the level of innovation potential. Environmental 
factors are detailed and presented as an innovative climate of the enterprise. There are considered the 
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structure of the innovation potential is also defined, the indicators of evaluation of its elements and 
the integral indicator that reflects the overall level of potential. Also, there is considered the concept of 
innovative development potential. There are presented the components of a certain concept, such as 
market, production and innovation. At the same time, innovation potential is considered as a subsystem 
of innovation development potential. The stages of managing the development of innovative develop-
ment potential are also highlighted.

Key words: innovative potential, innovative development potential, the formation of development 
potential, management of potential.

Постановка проблеми. Визнаним факто-
ром зростання як окремого підприємства, так 
і країни загалом є інновації, що за класичним 
визначення Й. Шумпетера є комерціалізова-
ною новою комбінацією науки та виробництва. 
Інноваційна основа економічного розвитку 
сприяє підвищенню наукомісткості виробни-
цтва підприємств та промисловості загалом, 
що стимулює структурну перебудову еко-
номіки. Інновації є результатом інноваційної 
діяльності, спроможність до якої визначається 
рівнем інноваційного потенціалу підприємства. 
Перед підприємствами постає необхідність у 
перманентній підтримці та нарощуванні іннова-
ційного потенціалу для забезпечення стабіль-
ності інноваційної діяльності, що забезпечить 
конкурентоспроможність підприємства, його 
гнучкість та стійкість до змін середовища функ-
ціонування. У зв’язку з цим визначення сут-
ності, дослідження особливостей управління 
та оцінки інноваційного потенціалу набувають 
актуальності в сучасних економічних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями розвитку інноваційної діяльності, 
визначенням сутності інноваційного потенці-
алу, факторів впливу та особливостям його 
управління присвятили свою увагу багато 
вітчизняних та зарубіжних учених-еконо-
містів: А. Глущенкова, М. Джаман, В. Захар-
ченко, О. Маслак, М. Пашкевич, І. Ясенкова 
та ін. Незважаючи на велику кількість науко-
вих праць, питання визначення сутності інно-
ваційного потенціалу в контексті потенціалу 
інноваційного розвитку потребують дослі-
джень та уточнень.

Мета статті. Метою статті є дослідження 
сутності інноваційного потенціалу в контексті 
потенціалу інноваційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційний потенціал є частиною потенціалу 
підприємства та одночасно входить до кож-
ного із складників потенціалу: виробничого, 
науково-технічного, кадрового, інфраструк-
турного. Аналіз наукових джерел показав, що 
поняття інноваційного потенціалу формується 
залежно від аспектів дослідження науковців, а 
єдиного визначення цієї категорії немає. Так, 
інноваційний потенціал розглядається з ресурс-

ної позиції, з позиції можливості використання 
ресурсів та з позиції реалізації цілей іннова-
ційного проекту та/або стратегії підприєм-
ства. Щодо ресурсного підходу відмічаємо, що 
інноваційний потенціал не визначається лише 
наявними ресурсами, оскільки ресурси існу-
ють незалежно від економічних суб’єктів гос-
подарювання, а існування потенціалу немож-
ливе без існування господарюючого суб’єкта. 
Можливість використання ресурсів та реаліза-
ція поставлених цілей також не повною мірою 
відображають сутність та потребують уточнень 
категорії. Сучасні науковці формують синте-
тичне (інтегральне) визначення інноваційного 
потенціалу, засноване на класичних підходах 
до його визначення, що враховують одночасно 
ресурси, необхідні для ведення інноваційної 
діяльності, можливість або здатність до вико-
ристання ресурсів та здатність досягати постав-
лених цілей інноваційної діяльності.

У роботі [1] інноваційний потенціал визна-
чають як наявність ресурсів у поєднанні з 
умовами, які забезпечують сукупну можли-
вість підприємства генерувати нові знання 
та впроваджувати інновації [1]. Науковці [2] 
дотримуються схожої думки та визначають 
інноваційний потенціал як сукупність ресурсів 
та їхню комбінацію, які безпосередньо беруть 
участь в інноваційному процесі, перебувають 
у взаємозв’язку, і факторів, що створюють 
необхідні умови для ефективного викорис-
тання цих ресурсів з метою досягнення від-
повідних орієнтирів інноваційної діяльності і 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства загалом [2, c. 147]. 

Автор [3] переконаний, що інноваційний 
потенціал здатний навіть змінювати, покращу-
вати прогрес самого розвитку дифузії іннова-
цій, та розуміє це поняття як сукупність наяв-
них у країні інтелектуальних, технологічних, 
науково-виробничих ресурсів з відповідним їх 
інфраструктурним забезпеченням, які здатні 
створювати нові знання, та ефективний меха-
нізм їх комерційного застосуванням [3, с. 28]. 
У роботі [4] визначають інноваційний потенціал 
підприємства як стратегічну здатність підпри-
ємства до реалізації невикористаних можли-
востей інноваційних ресурсів [4, с. 195].
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Науковці [5] виділяють чотири категорії інно-
ваційного потенціалу:

– базовий потенціал – забезпечує можли-
вість реалізації інноваційної діяльності, досяг-
нення цілей, створення економічних цінностей 
та одержання прибутків від діяльності. Базовий 
потенціал пов’язаний із конкурентними пере-
вагами підприємства. 

– прихований потенціал – активи, що не 
мають конкретної переваги на сучасному етапі, 
але можуть набути ознак базових;

– збитковий потенціал – виявляється у спо-
живанні ресурсів без прибутку від діяльності;

– пересічний потенціал – активи, що забезпе-
чують використання інших складників потенці-
алу (ефективна система збуту, система управ-
ління фінансами).

Посилення темпу науково-технологічного 
прогресу зумовлює вирішення питань компе-
тентного управління наявним рівнем потен-
ціалу з метою ефективного використання 
ресурсів та управління розробленням і впрова-
дженням заходів щодо нарощення потенціалу. 
У роботі [6] рівень загальної фактичної ефек-
тивності управління зазначеними процесами 
(Е) можна виразити відношенням використа-
ного потенціалу підприємства (ВП) до нароще-
ного (НП) (формула 1):

Е
ВП

НП
= .                                (1)

Якщо показник ефективності управління 
потенціалом підприємства згідно із фор-
мулою 1 менше одиниці, то це свідчить про 
наявність невикористаного потенціалу та про 
необхідність розроблення додаткових управ-
лінських заходів. Якщо значення цього показ-
ника близьке до одиниці, то управління потен-
ціалом на підприємстві ефективне [6].

Для забезпечення ефективності управління 
інноваційним потенціалом необхідно застосо-

вувати комплексний підхід, що враховує фор-
мування та оптимальне використання склад-
ників потенціалу. Науковці не дійшли єдиної 
думки щодо структури інноваційного потенці-
алу. Автор [3] відмічає єдність трьох складни-
ків інноваційного потенціалу, що зумовлюють 
один одного: 

– ресурсний: природні, матеріально-технічні, 
людські, інформаційні, фінансові ресурси;

– внутрішній складник: система організації 
та управління (виробництвом нових видів про-
дукції, впровадженням нових удосконалених 
технологій, дослідницькою та раціоналізатор-
ською діяльністю), система комерціалізації 
(зв’язок з ринком інновацій);

– результативний складник: система мар-
кетингу (дослідження і аналіз попиту), система 
пропозицій (науково-технічних робіт, ліцензій, 
раціоналізаторських пропозицій, патентів).

Науковці [5] виділяють ринкову, інтелекту-
альну, кадрову, техніко-технологічну, інформа-
ційну, фінансову, мотиваційну, комунікаційну 
та науково-дослідницьку складові частини. 

У роботі [7] виділяють такі складові частини 
інноваційного потенціалу: матеріально-тех-
нічні ресурси, кадрову, інтелектуальну, інфор-
маційну та ринкову складові частини. Визна-
чення складників потенціалу дає можливість 
його оцінки для встановлення відповідності 
його рівня необхідним завданням (таблиця 1). 

Оцінку інноваційного потенціалу підпри-
ємства доцільно здійснювати в такій послі-
довності: аналіз структури інноваційного 
потенціалу; виявлення ступеня використання 
внутрішніх інноваційних можливостей підпри-
ємства; оцінка рівня інноваційної активності 
підприємства [4, с. 195].

Для визначення показника інноваційного 
потенціалу підприємства можна застосову-
вати інтегральний індикатор, що, на думку 

Таблиця 1
Показники оцінки складників інноваційного потенціалу

Складники Показники оцінки

Матеріально-технічний техніко-економічні показники використання матеріально-технічної бази

Кадровий – загальна чисельність працівників, зайнятих у НДДКР; – структурний 
розподіл чисельності персоналу за видами діяльності, – за 
кваліфікаційними групами

Інтелектуальний – плинність працівників високої кваліфікації; – питома вага 
інженерно-технічного персоналу і науковців; – показник 
винахідницької (раціоналізаторської) активності; – показник 
освітнього рівня

Інформаційна – повнота інформації; – точність інформації; – суперечливість 
інформації

Ринкова SWOT-аналіз
Джерело: складено на основі [7]
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автора, найбільш точно і достовірно відобра-
жає рівень потенціалу, який розраховується за 
формулою 2 [8]:

I I I In= 1 2 3* * * *... In ,                   (2)

де n – кількість показників у групі розра-
хунку;

In – значення показників групи.
Сукупний інтегральний індикатор визнача-

ється як середнє арифметичне сукупних інди-
каторів складників інноваційного потенціалу 
[8, с. 415].

Автор [9] визначив етапи управління фор-
муванням потенціалу інноваційного розвитку 
та розуміє цей процес як процес перетворення 
(нарощування) наявного потенціалу так, щоб 
властивості кожного з його окремих елементів 
забезпечували максимальне використання усіх 
інших елементів, а їхня сукупність надавала 
нової властивості підприємству як цілісному 
об’єкту в умовах обмежень зовнішнього серед-
овища [9, с. 69]: 

– визначення цілей і завдання формування 
потенціалу розвитку;

– збір та упорядкування інформації щодо 
стану інноваційного потенціалу;

– оцінка стану потенціалу;
– генерування альтернативних варіантів 

бажаного (проектного) потенціалу;
– вибір одного або комбінація варіантів 

потенціалу інноваційного розвитку;
– розроблення заходів щодо втілення вибра-

них варіантів;
– реалізація вибраних варіантів бажаного 

(проектного) рівня потенціалу інноваційного 
розвитку.

Автори [10] пропонують комплекс дина-
мічно взаємоузгоджених процесів щодо управ-
ління інноваційним розвитком, що дає змогу 
гармонізувати цілі та можливості організації та 
формує на їхній основі ключові фактори успіху 
[10]: розроблення стратегічних цілей та визна-
чення ресурсних потреб за участю підрозділів; 
тактичне планування діяльності підприємства 
на конкретний період; удосконалення госпо-
дарсько-технологічного процесу; організація 
участі підрозділів у вдосконаленні системи 
управління; організація участі у вдосконаленні 
комунікацій між підрозділами; організація 
участі підрозділів у вдосконаленні: управління 
транспортними операціями, системи навчання 
персоналу, системи мотивування, системи 
якості, маркетингової політики, системи роз-
поділу прибутків, фінансової та інформаційної 
політики.

Наскільки ефективно буде реалізовуватися 
інноваційний потенціал, залежить не тільки 
від організації управління, але й від чинників 

впливу внутрішнього та зовнішнього серед-
овищ функціонування. 

Науковці [11] поділяють фактори, що визна-
чають рівень інноваційного потенціалу, на такі 
групи:

1) фактори інноваційного процесу як без-
посередньо самостійного об'єкта управління: 
стан системи управління; рівень розвитку 
виробництва; тип і орієнтація організаційної 
структури; тенденції економічної та інновацій-
ної політики підприємства; розуміння потреб у 
змінах і готовність до них персоналу компанії;

2) фактори зовнішнього середовища: сис-
тема регулювання й координації на рівні дер-
жави, галузі та регіону; стан економіки країни; 
законодавчо-нормативна база; науково-техно-
логічний прогрес; політичні демографічні, при-
родні, культурні та інші фактори;

3) фактори внутрішнього середовища: фак-
тори, що впливають на потенційну можливість 
виробничого підприємства встановлювати й 
підтримувати успішне співробітництво з цільо-
вими клієнтами, кооперацію та співпрацю 
тощо [11].

Насамперед автори [12] розглядають сукуп-
ність факторів зовнішнього середовища як 
інноваційний клімат, вплив якого визначається 
такими факторами, як:

– фактори ділового середовища: споживачі, 
партнери, державні регулятори, конкуренти;

– фактори загального середовища: куль-
тура, економіка, соціум, законодавча база;

– фактори глобального середовища: техно-
логічне середовище, міжнародне середовище.

Фактори впливу на інноваційний потен-
ціал можуть як позитивно впливати на нього, 
створюючи можливості до розвитку, так і нега-
тивно, що необхідно розглядати як імовірні 
ризики та розробляти відповідні заходи щодо 
їх нівелювання та перетворення на можли-
вості. Складність середовища функціонування 
визначається різноманітністю факторів впливу 
на інноваційний потенціал. Організація управ-
ління повинна забезпечити гнучкість та адап-
тивність інноваційного потенціалу з метою 
досягнення максимальних фінансових резуль-
татів та стратегічних цілей у наявному серед-
овищі функціонування.

Від ефективності управління формуванням, 
використанням та розвитком інноваційного 
потенціалу з належною оцінкою та врахуван-
ням чинників впливу залежить потенціал інно-
ваційного розвитку.

Так, інноваційний потенціал органічно 
пов’язує в собі основні потенційні можливості 
підприємства щодо здійснення інноваційного 
розвитку. З метою досягнення високого рівня 
інноваційного розвитку підприємству необ-
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хідно мати не лише сукупність усіх матері-
альних і нематеріальних активів, а і необхідні 
ефективні рішення, вміння, навички та інтуї-
ція [13, с. 52]. Інноваційний потенціал лежить 
в основі потенціалу інноваційного розвитку, 
який розуміємо як здатність підприємства до 
формування техніко-технологічних, вироб-
ничих, фінансових та інтелектуальних мож-
ливостей з метою забезпечення безперерв-
ності та ефективності інноваційної діяльності 
підприємства.

E роботі [14] розглядають поняття потенціалу 
інноваційного розвитку як взаємопов’язаний 
комплекс ринкового, виробничо-збутового 
та інноваційного потенціалів підприємства. 
На нашу думку, це досить слушний підхід, 
оскільки розвиток кожної із підсистем (рин-
кової, виробничо-збутової та інноваційної) 
забезпечить можливість отримання ефекту 
синергії від їхнього поєднання та формування 
потужного потенціалу інноваційного розви-
тку (рис. 1). При цьому інноваційний потенціал 
розглядається як підсистема потенціалу інно-
ваційного розвитку.

Тільки підприємство, яке організує свою 
роботу так, щоб постійно накопичувати та реа-
лізовувати інноваційний потенціал згідно зі 
стратегією інноваційного розвитку, буде ста-
більно конкурентоспроможним на сучасному 
ринку та зможе відповідати технологічній тра-
єкторії розвитку промисловості в умовах ста-
новлення економіки знань [15, с. 239].

Висновки. Отже, інноваційний потенціал 
входить до складу та впливає на кожен із еле-
ментів потенціалу підприємства, та водночас 
існує опосередковано в структурі потенціалу. 
Найбільш доцільно розглядати це поняття з 
позиції інтегрального підходу, що враховує 
ресурси, можливості (здатність) та результатив-
ність. Інноваційний потенціал лежить в основі 
потенціалу інноваційного розвитку, прямо 
впливаючи на його рівень, та входить до його 
складу як підсистема поряд із виробничо-збу-
товим та ринковим потенціалами. Подальших 
досліджень потребують шляхи забезпечення 
можливості створення умов формування інно-
ваційного потенціалу в контексті потенціалу 
інноваційного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
Умови: 

 наявний чи в перспективі 
попит, підкріплений купівельною 
спроможністю; 

 формування попиту на нові 
товари для ринку. 

 
 
 
 
 

ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
Умови:  

 економічна доцільність та необхідність 
нововведення; 

 можливість забезпечення інноваційного 
процесу в повному обсязі або придбання 
нововведення; 

 активна робота маркетингової служби. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
Умови: 

 можливість втілення досягнень НТП у власне 
виробництво; 

 спроможність приводити у відповідність до 
існуючих умов внутрішні можливості підприємства; 

 можливість до генерації необхідних ресурсів, що 
відсутні. 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Рис. 1. Складові та умови формування потенціалу інноваційного розвитку
Джерело: складено автором 
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