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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА

THE INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISE AND ITS EVALUATION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто наукові підходи до структуризації та 

оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Розкрито сут-
ність поняття «інноваційний потенціал підприємства» як дже-
рело розвитку науки і технології. Визначено основні показники 
забезпечення підприємства ресурсами для реалізації інно-
ваційного потенціалу, та його оцінки. Досліджено можливість 
застосування функції бажаності для оцінки інноваційного по-
тенціалу. Прослідковано уніфіковану методику оцінки викорис-
тання інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал підпри-
ємства, показники оцінки інноваційного потенціалу, ресурсний 
підхід, шкала бажаності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены научные подходы к структуризации 

и оценке инновационного потенциала предприятия. Раскрыт 
смысл понятия «инновационный потенциал предприятия» 
как источника развития науки и технологии. Определены 
основные показатели, которые обеспечивают предприятие 
ресурсами для реализации инновационного потенциала и его 
оценки. Исследованы возможности применения функции же-
лательности для оценки инновационного потенциала. Изучена 
унифицированная методика оценки использования инноваци-
онного потенциала.

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал 
предприятия, показатели оценки инновационного потенциала, 
ресурсный подход, шкала желательности.

ANNOTATION
The scientific approaches to the structuring and evaluation 

of the innovative potential of enterprise were considered in the 
article. The essence of the concept of the innovative potential of 
enterprise as a source of development of science and technology 
was disclosed. The main indicators of providing with resources 
of enterprise for realization of the innovative potential and also 
indicators of its evaluation were determined. The possibility of 
using the desirability function for assessment of the innovative 
potential was researched. The unified methodology of evaluation 
of using the innovative potential was observed.

Keywords: innovations, the innovative potential of enterprise, 
indicators of evaluation of the innovative potential, the resource 
approach, the desirability scale.

Постановка проблеми. Спроможність під-
приємства ефективно конкурувати на ринку 
залежить від рівня розвитку його інноваційного 
потенціалу, оскільки саме оцінка інноваційного 
потенціалу дає можливість визначити ключові 
переваги підприємства, рівень інноваційності 
його продукції та використовуваних технологій, 
що закладають основу конкурентних переваг. 
Інноваційний потенціал підприємства є багато-
гранною економічною категорією зі складною 
структурою, що ускладнює завдання аналізу 
та оцінки його реалізації. Саме тому акту-
альними завданнями для економічної науки 
залишаються питання детального дослідження 
та визначення уніфікованої методики оцінки 

використання інновацій та діагностики реаліза-
ції інноваційного потенціалу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До найбільш вагомих розробок у напрямі оці-
нювання інноваційного потенціалу підпри-
ємства належать роботи таких науковців, 
як: Л.І. Федулова [13], С.М. Ілляшенко [6], 
М.К. Бондарчук [1], М.П. Войнаренко [2], 
В.А. Гришко [3], В.І. Захарченко [5], Р.А. Фат-
хутдінов [12] та ін. Проте на сьогоднішній день 
у науковій літературі існують досить різні під-
ходи. Це свідчить про актуальність теми, що і 
зумовило вибір напряму дослідження в науко-
вому та практичному аспектах.

Мета статті полягає у дослідженні та ана-
лізі наукових підходів до визначення поняття 
«інноваційний потенціал підприємства та його 
оцінка». Для досягнення поставленої мети 
необхідно провести аналіз наявних поглядів 
щодо визначення понять «інноваційний потен-
ціал підприємства» та «інноваційні ресурси», а 
також їх оцінку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасне середовище господарювання зумовлює 
необхідність пошуку нових ідей та система-
тичне цілеспрямоване новаторство підприєм-
ницької діяльності. Вдосконалення виробничо-
господарських процесів, визначають напрями 
майбутнього розвитку організації, які ґрунту-
ються на нових підходах до задоволення потреб 
ринку. Нині інновації – це найскладніше та 
водночас найнеобхідніше явище, яке визна-
чає економічне зростання, розвиток і стійкість 
фінансово-господарської діяльності будь-якого 
підприємства.

Комплексною характеристикою спромож-
ності підприємства до інноваційної діяльності 
є його інноваційний потенціал. Це поняття є 
концептуальним відображенням феномену 
інновацій. Зовсім недавно воно ввійшло до 
числа термінів економічної науки як еконо-
мічна категорія, але в сучасній економічній 
літературі, у тому числі й українській, відсутнє 
однозначне його визначення. У наукових пра-
цях цей термін уживається, як правило, опе-
раційно, під час вирішення інших науково-піз-
навальних завдань. У багатьох дослідженнях 
автори концентрують свої зусилля на вивченні 
окремих сторін інноваційного потенціалу, тому 
в літературі представлено специфічні визна-
чення, які недостатньо співвідносяться. Іноді ЕК
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поняття «інноваційний потенціал» ототожню-
ється з науковим, інтелектуальним, творчим та 
науково-технічним потенціалом.

У широкому розумінні поняття «потен-
ціал» – це засоби, запаси, джерела, що є в наяв-
ності й можуть бути використані, приведені в 
дію для досягнення певної мети, виконання 
плану, виконання завдань реалізації можливос-
тей будь-якої соціальної системи у певній сфері.

Ефективна реалізація потенціалу підприєм-
ства характеризує готовність його до стабільної 
виробничої діяльності та сприйняття інновацій 
як таких. Саме інновації в усіх сферах стали 
нормою ХХІ ст. Вважаємо, що саме готовність 
до сприйняття інновацій буде важливішим фак-
тором, адже практика показує, що ті підпри-
ємства, які швидко втілювали нововведення 
і з самого початку наголосили на інноваціях, 
зуміли досягти відмінних результатів. Це такі 
компанії, як Toyota, IBM, Coca-Cola, General 
Electric тощо. Проаналізувавши багатоваріант-
ність поняття «інноваційний потенціал підпри-
ємства», можна стверджувати, що більшість 
авторів керуються так званим ресурсним під-
ходом, тобто визначають інноваційний потен-
ціал підприємства як сукупність ресурсів або їх 
комбінацію. Порівнюючи визначення категорії 
«потенціал» із категорією «ресурси» (від франц. 
ressource – допоміжний засіб), що трактується 
як цінності, запаси, джерела засобів, доходів, 
до яких звертаються за необхідності, можна 

побачити істотну ідентичність цих термінів. 
Оскільки і ресурси, і потенціал одночасно є і 
результатом діяльності суб’єкта, й умовою її 
продовження, деякі дослідники застосовують ці 
терміни як синонімічні.

Слід зазначити, що повне ототожнення кате-
горій «ресурси» і «потенціал» неприпустимо, 
оскільки, незважаючи на близькість досліджу-
ваних понять, між ними існують відмінності з 
позицій їхньої сутності, структури та джерел. 
Такої точки зору дотримується С.В. Онишко, 
яка стверджує, що зв’язок між категоріями 
«ресурси» і «потенціал» полягає в тому, що 
ресурси становлять частину потенціалу, точ-
ніше частку використаної (задіяної) частини 
потенціалу [8, с. 67–74]. Ресурсна забезпече-
ність інноваційного потенціалу є базою для його 
формування, до складу якої входять наступні 
основні компоненти з різним функціональним 
призначенням: матеріально-технічні, інформа-
ційні, фінансові, людські та інші види ресурсів.

Інноваційний потенціал можна охарактери-
зувати як складник економічного потенціалу, 
який містить систему ресурсів, здібностей та 
можливостей, що забезпечують здатність здій-
снювати інноваційну діяльність, упровадження 
досягнень НТП, розроблення та реалізацію 
нововведень та підтримку інноваційного про-
цесу, дають змогу перейти в якісно новий стан 
розвитку для досягнення конкурентоспромож-
ності економіки [15, с. 159–171].

Таблиця 1
Показники ресурсного забезпечення підприємства для цілей реалізації інноваційного 

потенціалу
Показник Розрахунок показника Нормативне значення

1. Коефіцієнт забезпеченості 
інтелектуальною власністю, 
Ків

Права нa комерційні позначення, 
права нa oб’єкти промислової влас-
ності, авторське право тa суміжні з ним 
права / нематеріальні активи

Ків = 0,10-0,15 – стратегія іннова-
ційного лідера 
Ків = 0,05-0,10 – стратегія іннова-
ційного послідовника

2. Коефіцієнт кваліфікації 
персоналу, зайнятого в 
інноваційній сфері, Кпер

Чисельність працівників, зайнятих в 
інноваційній сфері / Середня чисель-
ність працівників підприємства

Кпер = 0,20-0,25 – стратегія інно-
ваційного лідера 
Кпер = 0,15-0,20 – стратегія інно-
ваційного послідовника

3. Середня частка приросту 
продукції за рахунок 
інтенсифікації виробництва, 
∆Q

% ),1(100int
P
ZQ

∆
∆−⋅=∆

∆Z – приріст застосованих ресурсів за 
період, ∆P – приріст обсягу продукції за 
певний період

Qint = 0,20-0,25 – стратегія іннова-
ційного лідера 
Qint = 0,15-0,20 – стратегія іннова-
ційного послідовника

4. Коефіцієнт забезпеченості 
устаткуванням, необхідним 
для інноваційної сфери, Кзу

Вартість виробничого устаткування, 
пов’язаного з технологічними інноваці-
ями / Вартість устаткування виробни-
чого призначення

Кзу = 0,25-0,30 – стратегія іннова-
ційного послідовника 
Кзу = 0,15-0,25 – стратегія іннова-
ційного лідера

5. Коефіцієнт освоєння нової 
техніки, Кнт

Вартість уведених основних фондів / 
Середньорічна вартість основних вироб-
ничих фондів

Кнт = 0,35-0,40 – стратегія іннова-
ційного лідера 
Кнт = 0,30-0,35 – стратегія іннова-
ційного послідовника

6. Коефіцієнт освоєння нової 
продукції, Кнп

Обсяг реалізації нової продукції / 
Загальний обсяг реалізації

Кнп = 0,45-0,50 – стратегія іннова-
ційного лідера 
Кнп = 0,40-0,45 – стратегія іннова-
ційного послідовника

8. Коефіцієнт інноваційного 
зростання, Кіз

Витрати підприємства на інноваційну 
діяльність / Загальний обсяг витрат 
підприємства

Кіз = 0,55-0,60 – стратегія іннова-
ційного лідера 
Кіз = 0,50-0,55 – стратегія іннова-
ційного послідовника

Джерело: згруповано автором на основі [4; 10; 11]
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Таблиця 2
Показники оцінки реалізації інноваційного потенціалу

Показник
Шкала бажаності D =  di

Дуже добре 
1,00-0,8

Добре
0,8-0,63

Задовільно 
0,63-0,37

Погано
0,37-0,2

Дуже погано
0,2-0

1. Питома вага витрат на виконання 
наукових та науково-технічних робіт у 
загальній сумі витрат підприємства

0,7 0,65 0,6 0,55 0,5

2. Питома вага чисельності інженерно-
технічних працівників і дослідників 
із науковим ступенем, у загальній їх 
кількості

0,08 0,07 0,065 0,06 0,05

3. Середній вік інженерно-технічних 
працівників і дослідників 40 45 55 65 75

4. Коефіцієнт плинності робітників під-
розділів інноваційної сфери, який являє 
собою відношення кількості дослідників, 
які звільнилися за власним бажанням і 
через порушення трудової дисципліни, 
до середньооблікової чисельності дослід-
ників

0,07 0,075 0,08 0,09 0,095

5. Рівень інформатизації робіт, 
пов’язаних із науково-дослідницькими і 
дослідно-конструкторськими роботами, 
який визначає частку робочих місць, 
оснащених комп’ютерами, у загальній 
кількості робочих місць науково-техніч-
них працівників

0,8 0,75 0,7 0,62 0,6

6. Рівень забезпечення інноваційної 
діяльності машинами й устаткуванням, 
що визначає частку вартості обладнання 
для проведення НДДКР у загальній вар-
тості основних виробничих фондів

0,2 0,5 0,7 0,8 0,9

7. Коефіцієнт фінансової залежності 
інноваційної діяльності, що характе-
ризує рівень залежності підприємства 
від кредиторів і показує частку позико-
вого капіталу у фінансуванні розробки 
інноваційних проектів. Цей показник 
свідчить про фінансову стійкість під-
приємства і значною мірою впливає на 
можливості підвищення його інновацій-
ного потенціалу

3 2 1 0,4 0,3

8. Коефіцієнт поточної ліквідності, який 
показує ступінь покриття короткостро-
кових зобов’язань оборотними активами 
під час упровадження інновацій і, таким 
чином, зумовлює платіжні можливості 
підприємства за умови не тільки своє-
часного розрахунку з дебіторами і спри-
ятливої реалізації готової продукції, але 
й реалізації, за необхідності, інших еле-
ментів матеріальних оборотних коштів

1 0,8 0,3 0,3 0,1

9. Коефіцієнт критичної ліквідності, 
який визначає прогнозовані платіжні 
можливості підприємства за умови сво-
єчасного розрахунку з дебіторами. Він 
характеризує очікувану платоспромож-
ність на період, що дорівнює середній 
тривалості одного обороту дебіторської 
заборгованості

0,35 0,3 0,2 0,1 0,05

10. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, 
що показує, яку частину короткостро-
кової заборгованості підприємство може 
погасити найближчим часом. Він харак-
теризує платоспроможність підприєм-
ства на дату складання балансу

0,4 0,39 0,37 0,35 0,3

Джерело: згруповано автором на основі [14]
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Інноваційний потенціал доцільно визна-
чати як здатність до зміни, покращання, про-
гресу, це джерело розвитку. При цьому «все 
те, що веде до інноваційного розвитку, має 
інноваційний потенціал. Він як би то стоїть на 
стику реальності, яка його характеризує, і май-
бутності, яка його визначає і в той самий час 
визначається їм» [7, с. 51–57].

Для аналізу використання інновацій та діа-
гностики реалізації інноваційного потенціалу 
підприємства доцільно розглянути основні 
показники, що застосовують сучасні науковці. 
Опрацювавши матеріал, згрупуємо показники 
забезпечення підприємства ресурсами для реа-
лізації інноваційного потенціалу в табл. 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. Перший етап оцінки інновацій-
ного потенціалу – аналіз структури іннова-
ційного потенціалу, що передбачає вивчення 
стану кожного його елементу на основі методу 
експертних оцінок [9, с. 68–75]. Бальну оцінку 
використання підприємством потенціалу кож-
ного з елементів інноваційного потенціалу 
пропонується здійснювати з використанням 
розробленої шкали: 0 балів – зовсім не вико-
ристовується потенціал параметра; 1 бал – 
низький рівень використання потенціалу пара-
метра; 2 бали – середній рівень використання 
потенціалу параметра; 3 бали – високий рівень 
використання потенціалу параметра. За резуль-
татами оцінки складових елементів іннова-
ційного потенціалу визначаються інноваційні 
можливості підприємства. Слід зазначити, що 
чим вищим є рівень використання складових 
елементів інноваційного потенціалу, тим біль-
шими є шанси у підприємства на виявлення 
конкурентних переваг для здійснення ефек-
тивної інноваційної діяльності. Оцінку рівня 
інноваційної активності підприємства доцільно 
здійснювати за такою шкалою: від 0 до 2,0 – 
дуже низький рівень; від 2,1 до 4,0 – низький 
рівень; від 4,1 до 8,0 – середній рівень; від 8,1 
до 11,55 – високий рівень.

Як показник оцінки інноваційного потен-
ціалу підприємства зазвичай пропонується 
використовувати досить різнопланові харак-
теристики, які являють собою 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, В.М. Хобта пропонує викорис-
товувати універсальний показник – функцію 
бажаності Харрінгтона, в основі побудови якої 
знаходиться ідея перетворення натуральних 
значень окремих відгуків (реакцій) на безроз-
мірну шкалу бажаності (переваги) [14].

Для проведення аналітичної оцінки доцільно 
використовувати систему показників, що утво-
рюють динамічний ряд, так, щоб поточні їх 
значення прямо або опосередковано впливали 
на значення інших показників. Обрана система 
оцінює не лише кінцевий результат, а й іден-
тифікує комплекс заходів із поліпшення визна-
чальних показників. Усі показники мають 
нормативне значення і галузеві коефіцієнти та 
можуть варіюватися в максимально можливому 
допустимому діапазоні. Показники представ-
лено в табл. 2.

Наведена методика оцінки інноваційного 
потенціалу підприємства дає можливість дати 
комплексну оцінку інноваційного потенці-
алу, визначити тенденції та динаміку розвитку 
його рівня, намітити шляхи підвищення ефек-
тивності роботи підприємства з урахуванням 
різноспрямованості показників фінансово-еко-
номічної, кадрової та науково-технічної сфер, 
водночас виявити фактори і резерви підвищення 
інноваційного потенціалу підприємства, виді-
лити основні напрями вдосконалення організа-
ційно-економічного механізму його діяльності.

Висновки. Інноваційний потенціал підпри-
ємства – це стратегічна здатність підприємства 
до реалізації невикористаних можливостей 
інноваційних ресурсів. Інноваційні ресурси – 
це виробничі, інтелектуальні та інформаційні 
ресурси, необхідні для здійснення інноваційної 
діяльності підприємства. А обрана система оці-
нює інноваційний потенціал і дає можливість 
водночас виявити фактори і резерви його під-
вищення. 
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