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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Інноваційний розвиток суб’єктів гос-
подарювання є одним із головних чинників 
їхньої успішної діяльності й сталого розвитку 
в умовах жорстокої конкурентної боротьби. 
Тому особливо актуальною стає проблема 
активізації інноваційної діяльності підпри-
ємств, основною детермінантою якої є вико-
ристання наявного інноваційного потенціалу, 
що характеризує здатність підприємства до 
інноваційного розвитку і визначає рівень інно-

ваційних можливостей усіх суб’єктів госпо-
дарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Безпосередньо поняття «іннова-
ційний потенціал» розглядається у дослі-
дженнях В.І. Захарченка, І.В. Раздзівіло, 
В.В. Стадника, М.П Войнаренка, Л.І. Федуло-
вої, А.В. Гриньова. Питаннями, пов’язаними 
з розробленням методів оцінювання іннова-
ційного потенціалу підприємств, займаються 
вітчизняні та зарубіжні вчені: Д.О. Бєлоусов, 
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С.О. Воронков, А.К. Ганієва, С.М. Ілляшенко, 
Н.В. Коваль, Н.В. Краснокутська, О.В. Кужи-
лєва, Г.А. Маслов, В.В. Нагорний, І.В. Нові-
кова, І.А. Фесенко, Ю.С. Шипуліна. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість наукових робіт, які присвячені вирі-
шенню цих питань, існують невизначеності у 
структурі поняття «інноваційний потенціал», 
дієвості методів оцінювання і його комплек-
сній діагностиці, що зумовлює необхідність 
проведення подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є систематизація 
поняття «інноваційний потенціал», аналіз 
наявних методів його оцінювання, виявлення 
їхніх переваг і недоліків, урахування особли-
востей оцінювання інноваційного потенціалу 
науково-дослідних організацій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інноваційний потенціал суб’єкта 
господарювання – це характеристика, яка 
відображає його здатність використовувати 
наявні в розпорядженні наукові, матеріальні, 
технічні, фінансові, кадрові, організаційні, 
управлінські ресурси для досягнення в про-
цесі здійснення інновацій поставлених цілей 
на всіх рівнях управління: оперативному – 
максимізація прибутку; тактичному – поліп-
шення фінансового стану та підвищення при-
вабливості підприємства для потенційних 
інвесторів, акціонерів, кредиторів; стратегіч-
ному – збільшення частки на ринку і максимі-
зація ринкової вартості підприємства. 

Інноваційний потенціал комплексно харак-
теризує можливості будь-якого підприємства 
здійснювати інноваційну діяльність. Саме 
тому управління інноваційним потенціалом є 
одним із найважливіших завдань для будь-
якого підприємства, адже ефективність діяль-
ності на ринку в умовах конкуренції залежить 
передусім від спроможності нарощувати й 
активно використовувати наявні організа-
ційні, технічні, маркетингові, інфраструктурні 
та інші інноваційні можливості, які становлять 
інноваційний потенціал.

Проаналізувавши теоретичне підґрунтя 
змісту поняття «інноваційний потенціал під-
приємства», можна стверджувати, що біль-
шість авторів керується так званим ресурс-
ним підходом, тобто визначає інноваційний 
потенціал підприємства як сукупність ресур-
сів або їх комбінацію. Деякі визначення ґрун-
туються на структурному підході, виділяючи 
найчастіше такі основні елементи, як науково-
дослідний, кадровий, інформаційний, матері-

ально-технічний, фінансовий складники. Інші 
науковці застосовують процесний і результа-
тивний підходи, які враховують цільову харак-
теристику інноваційного потенціалу. 

Систематизовані в табл. 1 наукові підходи 
досліджують лише окремі аспекти інновацій-
ного потенціалу, не розкриваючи повністю 
синергетичну сутність цього поняття. 

До визначення інноваційного потенціалу 
слід підходити як до економічної категорії, яка 
є ієрархічно організованою системою понять, 
що знаходяться на різному рівні вираження 
сутності – від первинних категорій до таких, 
що логічно випливають одна з одної, тобто 
субординованих і координованих між собою. 
Це характеризує багаторівневу сутність інно-
ваційного потенціалу, розкриття якого потре-
бує використання інтегрального підходу. Саме 
інтегральний підхід дає змогу використати 
переваги всіх підходів до визначення іннова-
ційного потенціалу і розкрити діалектику його 
формування й розвитку [7]. 

Отже, найточнішим є визначення І.П. Сидор-
чук [7, с. 98], яка трактує інноваційний потен-
ціал підприємства як інтегральну сукупність 
взаємопов’язаних у певних соціально-еко-
номічних формах ресурсів, яка характеризує 
можливість (здатність) підприємства під дією 
зовнішніх і внутрішніх чинників створювати 
й ефективно впроваджувати інновації для 
досягнення інноваційних стратегічних змін, 
підвищення економічної ефективності та кон-
курентоспроможності підприємства.

Різні підходи до тлумачення категорії «інно-
ваційний потенціал» зумовили розвиток різ-
номанітних підходів до його оцінки, які також 
можна умовно об’єднати у три групи: сис-
темно-структурні, результативні, діагностичні. 

Керівники підприємств не завжди розу-
міють як правильно скористатися інформа-
цією про свою інноваційну діяльність, оцінити 
поточний фінансовий стан та запропонувати 
і розробити результативні стратегії майбут-
нього розвитку, тому постає питання вибору 
методики оцінювання інноваційного потенці-
алу підприємства.

Систематизація методів оцінювання інно-
ваційного потенціалу підприємства дає змогу 
умовно класифікувати їх на кількісні, якісні 
та комбіновані. Розглянемо більш детально 
деякі з них.

Метод оцінювання інноваційного потен-
ціалу, запропонований А.А. Тріфіловою [8], 
базується на припущенні, що нині під час 
розроблення стратегії інноваційного розви-
тку й оцінювання інноваційного потенціалу 
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підприємства доцільно визначати не тільки 
можливості здійснювати інноваційну діяль-
ність, а й аналізувати достатність ресурсів 
для поточного виробництва. Оцінку іннова-
ційного потенціалу автор пропонує прово-
дити на предмет забезпеченості підприєм-
ства фінансово-економічними ресурсами, 
достатніми для ефективного забезпечення не 
тільки стратегічної інноваційної, а й поточної 
виробничої діяльності. Результат оцінки за 
цим методом показує, чи є можливість у під-
приємства одночасно здійснювати поточну 
виробничо-господарську діяльність і вибрані 
напрями інноваційної діяльності накопиче-
ними на даний момент фінансовими ресур-
сами. Іншими словами, за такого підходу до 
оцінки можна проаналізувати інноваційні 
можливості (потенціал) підприємства щодо 
ефективного фінансово-економічного забез-
печення існуючих та інноваційних технологій.

Методи бального оцінювання викорис-
товують у своїх роботах О.В. Пацьора, 
А.П. Головатенко [9], І.В. Родіонова [10], 

І.Л. Назаренко [11]. Основою цих підходів є 
використання методів експертних оцінок під 
час визначення якісних характеристик інно-
ваційного потенціалу.

Метод інтегральної рейтингової оцінки, 
запропонований К.М. Хаустовою [12], дає 
змогу розрахувати показник, у якому узагаль-
нюються значення інших показників, скориго-
ваних відповідно до їх значимості й за іншими 
чинниками. Інтегральна оцінка дає змогу уза-
гальнити в одному показнику низку чинників, 
відмінних за змістом, одиницям вимірювання, 
вагомості та іншими характеристиками. Це 
спрощує процедуру оцінювання конкретної 
інвестиційної пропозиції, а іноді є єдино мож-
ливим варіантом її проведення і формулю-
вання об'єктивних остаточних висновків.

Метод оцінювання інноваційного потенці-
алу на основі аналізу його фінансових показ-
ників пропонує Н.А. Лукашук [1]. Особливістю 
цього методу є визначення зв'язку іннова-
ційного потенціалу з фінансовою стійкістю 
підприємства – його власними джерелами 

Таблиця 1
Систематизація поняття «інноваційний потенціал підприємства»

Автори Визначення поняття «інноваційний потенціал підприємства»
Ресурсний підхід

Н.А. Лукашук [1]
Сукупність різних видів ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, 
інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для здійснення 
інноваційної діяльності

В.А. Верба, 
І.В. Новікова [2]

Сукупність інноваційних ресурсів, які перебувають у взаємозв’язку, 
й умовозабезпечуючих чинників (процедур), які створюють необхідні 
умови для оптимального використання цих ресурсів задля досягнення 
відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства у цілому

Структурний підхід

М.П. Войнаренко, 
Р.В. Скалюк [3]

Деяка критична маса ресурсів господарюючого суб’єкта (інтелектуаль-
них, науково-дослідних, інформаційних і т. д.), необхідна та достатня 
для його оптимального розвитку на основі постійного пошуку і викорис-
тання нових сфер і способів реалізації ринкових можливостей, які від-
криваються перед ним, що пов’язано з модифікацією наявних і форму-
ванням нових ринків збуту 

Результативний підхід

Л.І. Федулова [4]
Ступінь готовності виконати завдання, що забезпечують досягнення 
поставленої інноваційної мети, тобто ступінь готовності до реалізації 
проекту чи програми інноваційних стратегічних інноваційних змін

Процесний підхід

С.А. Єфімова, 
Т.В. Гринько [5]

Багатоскладова динамічна система створення, накопичення й інтерпре-
тування наукових, управлінських ідей та науково-технічних, маркетин-
гових досліджень в інноваційні продукти на основі здійснення безпе-
рервного процесу управління підприємством

Діагностичний підхід

І.В. Радзівіло [6]
Складна динамічна система з одночасним урахуванням та поєднанням 
впливу факторів і чинників середовища, внутрішніх та зовнішніх можли-
востей і здатностей, ефективності їх використання, принципів своєчас-
ності та стратегічної направленості підприємства 
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Таблиця 2 
Переваги і недоліки методів оцінювання інноваційного потенціалу

Автор методики Переваги Недоліки
А.А. Тріфілова [8] – отримані результати об'єктивні, оскільки 

розрахунок показників здійснюється на основі 
конкретних даних за прийнятими в економіч-
ній науці формулами;
– для застосування даного методу не потрібно 
залучення сторонніх фахівців;
– має можливість оцінити правильність 
вибраного напряму стратегії інноваційного 
розвитку з позицій сучасного і подальшого 
фінансового стану підприємства

– оцінювання лише одного 
аспекту інноваційних можливос-
тей підприємства – забезпече-
ність фінансово-економічними 
ресурсами 

Н.А. Лукашук [1] – вказує на зв'язок із фінансовою стійкістю 
підприємства – його власними джерелами 
фінансування витрат; таким чином, від-
бивається їх достатність для фінансування 
інноваційної діяльності; 
– базується на реальних даних фінансової 
звітності 

– вказує на зв'язок інновацій-
ного потенціалу з джерелами 
формування ресурсів та їх 
достатністю, залишаючи без 
уваги зв'язок з іншими показни-
ками фінансового стану;
– не відображає результатив-
ності інноваційної діяльності; 
– немає зв'язку з вартістю під-
приємства 

О.В. Пацьора, 
А.П. Головатенко [9], 
І.В. Родіонова [10], 
І.Л. Назаренко [11]

– дають змогу визначити рівень задоволе-
ності підприємства інноваціями, 
–чутливість підприємства до інновацій, тобто 
здатність швидко й ефективно їх освоювати

– не визначають зв'язок із 
результатами фінансово-гос-
подарської діяльності підпри-
ємства, вплив інноваційного 
потенціалу на вартість підпри-
ємства;
– спираються на думку експер-
тів, отже, мають суб'єктивний 
характер

К.М. Хаустова [12] – об'єднує в собі вплив досить великої кіль-
кості чинників як якісного, так і кількісного 
характеру; 
– дає можливість ранжувати підприємства 
за рівнем інноваційного потенціалу або 
оцінювати динаміку розвитку підприємства 
на основі аналізу динаміки цього показника; 
передбачає використання елементів моделю-
вання, що забезпечує досить високу точність 
і достовірність отриманих результатів 

– складнощі під час установ-
лення питомої ваги різних 
складових елементів, що 
включаються в розрахунок 
інтегрального показника; – 
передбачає розрахунок значної 
кількості показників 

Е. Анх-Ердене, 
Т.Г. Гедіч [13]

Дає змогу:
– адекватно оцінити стан і готовність підпри-
ємства до інноваційних перетворень;
– проаналізувати і спрогнозувати тенденції 
розвитку, виявити основні переваги і «слабкі» 
місця;
– підготувати рекомендації щодо форму-
вання інноваційної стратегії підприємства та 
щодо механізмів її реалізації, яка дозволить 
зміцнити позиції на ринку;
– створювати і розвивати інформаційні 
потоки для прийняття ефективних управлін-
ських рішень

не включає в себе показники, 
які не можуть бути кількісно 
виміряні, але є дуже важливими 
в оцінці здатності підприємства 
до реалізації інновацій

Є. Євтушенко, 
Е. Юсупова [14].

– об'єднує в собі вплив досить великої кіль-
кості чинників (якісні й кількісні характерис-
тики); 
– дає змогу ранжувати підприємства за рів-
нем інноваційного потенціалу або оцінювати 
динаміку розвитку підприємства;
– передбачає використання елементів моде-
лювання, що забезпечує досить високу точ-
ність і достовірність отриманих результатів

– складнощі під час визначення 
питомої ваги різних складових 
елементів, що входять у розра-
хунок інтегрального показника;
– передбачає розрахунок вели-
кої кількості показників 
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фінансування витрат; таким чином, відбива-
ється їх достатність для фінансування іннова-
ційної діяльності.

Запропонована Е. Анх-Ердене та Т.Г. Гедіч 
[13] методика базується на використанні 
реально обчислених економічних показників, 
спрямована на дослідження й оцінювання 
інноваційних ресурсів підприємства, вклю-
чаючи інтелектуальні, кадрові, майнові, про-
дуктові, технологічні та інвестиційні. Така 
система оцінки інноваційного потенціалу як 
вихідного етапу формування стратегії тех-
нологічного розвитку дає змогу підприєм-
ству проаналізувати свої поточні інфраструк-
турні можливості в інноваційній сфері ще до 
початку здійснення інвестиційних вкладень 
на основі низки економічних критеріїв. Такий 
підхід також дає підприємству змогу реально 
оцінювати свої інноваційні ресурси, відпо-
відно до яких воно спочатку може здійснювати 
адекватний вибір подальшого напряму інно-
ваційного розвитку й уникнути, таким чином, 
вкладень інвестиційних коштів у проекти, що 
економічно не реалізовуються. Виявлення 
певного напряму інноваційного розвитку з 
використанням економіко-математичних кри-
теріїв дає підприємствам змогу економити на 
нераціональних витратах, пов'язаних із гене-
руванням і відбором ідей. 

Переваги і недоліки розглянутих методів 
оцінювання інноваційного потенціалу пред-
ставлено в табл. 2.

Як показник оцінки інноваційного потен-
ціалу підприємства зазвичай пропонується 
використовувати досить різнопланові харак-
теристики, які характеризують кадровий, 
виробничо-технологічний, науково-технічний, 
фінансово-економічний складники діяльності 
підприємства інноваційного типу. Для підви-
щення об’єктивності такої оцінки, що ґрунту-
ється на кількісному врахуванні різнопланових 
показників, пропонується використовувати 
універсальний показник – функцію бажаності 
Харрінгтона. В основі побудови цієї узагаль-
неної функції лежить ідея перетворення нату-
ральних значень окремих відгуків (реакцій) на 
безрозмірну шкалу бажаності (переваги). На 
думку В.М. Хобти та Г.О. Комар [15], шкала 
бажаності базується на фізичних і психофізіо-
логічних параметрах. Останні є суб’єктивними 
оцінками експериментатора бажаності (пере-
ваги) того чи іншого значення відгуку. Роз-
робники вказаного підходу використовують 
функцію бажаності для визначення техніч-
них аспектів, пов’язаних зі створенням нових 
видів продукції, технологій, рецептур тощо. 

Враховуючи можливості функції бажаності 
поєднувати об’єктивні результати історичного 
розвитку із суб’єктивними поглядами експер-
тів, цей підхід може забезпечити об’єктивну 
характеристику інноваційних процесів та 
можливостей підприємств. 

Набір показників залежить від специ-
фіки діяльності підприємства, його досвіду 
роботи на ринку. Вибір показників, з одного 
боку, визначається вагомістю характерис-
тик, які забезпечують об’єктивність оцінки; 
з іншого – можливістю чіткого кількісного їх 
вимірювання. Особливістю цієї методики є те, 
що, на думку авторів, її доцільно використову-
вати під час оцінювання інноваційного потен-
ціалу науково-дослідних організацій. Вибір 
переліку показників відбувався на основі 
анкетного опитування керівництва і провідних 
спеціалістів науково-дослідного і проектного 
інституту, що є базою дослідження [15].

Під час проведення оцінювання іннова-
ційного потенціалу науково-дослідних орга-
нізацій необхідно приділити особливу увагу 
проблемі визначення структури їхнього інно-
ваційного потенціалу (концентруючись на 
наявних інтелектуальних, науково-дослідних, 
інформаційних і кадрових ресурсах), переліку 
показників кількісного й якісного оцінювання, 
врахувати специфіку фінансово-господар-
ської діяльності.

Висновки з цього дослідження. У роботі 
систематизовано поняття «інноваційний 
потенціал суб’єкта господарювання». Його 
доцільно розглядати як інтегральну сукуп-
ність взаємопов’язаних у певних соціально-
економічних формах ресурсів, яка характе-
ризує можливість (здатність) підприємства 
під дією зовнішніх і внутрішніх чинників ство-
рювати й ефективно впроваджувати іннова-
ції для досягнення інноваційних стратегічних 
змін, підвищення економічної ефективності та 
конкурентоспроможності підприємства 

Аналіз робіт, які присвячено розробленню 
методів оцінювання інноваційного потенці-
алу підприємства, дав можливість виявити їх 
переваги і недоліки. Основними недоліками є 
необґрунтованість системи часткових показ-
ників і їх вагових коефіцієнтів, складність 
інтерпретації отриманих результатів оцінки, 
відсутність чинників впливу на формування 
й ефективне використання наявних іннова-
ційних можливостей. Незважаючи на чисель-
ність методів, реальні практичні результати 
від їх використання можна отримати лише на 
основі експертних оцінок або під час застосу-
вання найпростіших кількісних методів. 
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