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Стаття присвячена дослідженню основних підходів до визначення сутності інноваційного потенціа-
лу підприємства. Проведено аналіз представлених підходів, узагальнено та доповнено поняття «іннова-
ційний потенціал підприємства». Визначено основні складові частини інноваційного потенціалу. Виділено 
характерні риси, якими має володіти інноваційний потенціал підприємства. Зазначено, що ефективний 
інноваційний потенціал є ключовим фактором успіху діяльності підприємства. Запропоновано низку захо-
дів управління інноваційним потенціалом підприємства. Зазначено, що концепція управління інноваційним 
потенціалом має охоплювати всі заплановані, незаплановані, контрольовані та неконтрольовані зміни у 
стратегії, виробничому процесі, структурі та культурі підприємства. Вона стосується організаційних, 
кадрових, інформаційних аспектів функціонування підприємства. Сутність такого управління полягає в 
тому, що підприємство має стежити за основними економічними, технологічними, політико-правовими, 
соціально-культурними компонентами зовнішнього середовища й коригувати власні програми розвитку у 
відповідь на зміни.

Ключові слова: ефективність, інноваційний потенціал, конкурентоспроможність, конкурентні пере-
ваги, стратегічний розвиток, управління.

Статья посвящена исследованию основных подходов к определению сущности понятия инновацион-
ного потенциала предприятия. Проведен анализ представленных подходов, обобщено и дополнено по-
нятие «инновационный потенциал предприятия». Определены основные составляющие инновационно-
го потенциала. Выделены характерные черты, которыми должен обладать инновационный потенциал 
предприятия. Указано, что эффективный инновационный потенциал является ключевым фактором 
успеха деятельности предприятия. Предложен ряд мер управления инновационным потенциалом пред-
приятия. Указано, что концепция управления инновационным потенциалом должна охватывать все за-
планированные, незапланированные, контролируемые и неконтролируемые изменения в стратегии, про-
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изводственном процессе, структуре и культуре предприятия. Она касается организационных, кадровых, 
информационных аспектов функционирования предприятия. Сущность такого управления заключается 
в том, что предприятие должно следить за основными экономическими, технологическими, политико-
правовыми, социально-культурными компонентами внешней среды и корректировать собственные про-
граммы развития в ответ на изменения.

Ключевые слова: эффективность, инновационный потенциал, конкурентоспособность, конкурент-
ные преимущества, стратегическое развитие, управление.

In modern external conditions, stable growth of an enterprise is possible only on an innovative basis. The in-
novative development of enterprises is the only way to increase competitiveness. The relevance of the research 
topic is determined by the need for knowledge and understanding of the theory and patterns of formation, struc-
ture, assessment methods and directions for the effective use of innovative potential. The article is devoted to the 
study of the main approaches to defining the concept of the innovative potential of an enterprise. The purpose of 
the study is to generalize a systematic approach to the theoretical foundations of managing innovative potential as 
a factor in increasing the efficiency of an enterprise. In the scientific literature, the concept of “innovative potential” 
is considered in different ways: the resource approach and the functional approach. The analysis of the presen- 
ted approaches is carried out. The authors highlight the main features of the innovative potential of the enterprise: 
the innovative potential of the enterprise should take into account its real and hidden innovative capabilities; 
innovative opportunities depend on available resources; the innovative potential of an enterprise is determined 
by the degree of readiness for its use and increase; the relationship between the development strategy of the 
enterprise and the cost of innovative potential is traced; innovative potential depends on the types of activities 
of the enterprise. The article identifies the main components of innovation potential. The characteristic features 
of the innovative potential of the enterprise are highlighted. It is pointed out that effective innovation potential 
is a key factor in the success of an enterprise. Actions are proposed to manage the innovative potential of the 
enterprise. It is noted that the concept of managing innovative potential should cover all planned, unplanned, 
controlled and uncontrolled changes in the company’s strategy. This applies to the organizational, personnel, 
information aspects of the enterprise. The essence of such management lies in the fact that the enterprise must 
monitor the main economic, technological, political, legal, socio-cultural factors of the external environment and 
adjust its own programs in response to changes. It is concluded that the possession of this knowledge will allow 
objectively assessing their capabilities, master new areas of innovation and forming an effective strategy for 
innovative development. The quality of innovation potential is determined by the size of resources, their balance, 
and the presence of optimal proportions between them. Management of innovative potential is an important 
factor in the competitiveness of an enterprise.

Key words: efficiency, innovation potential, competitiveness, competitive advantages, strategic development, 
management.

Постановка проблеми. Світовий досвід 
показує, що в сучасних швидкоплинних зовніш-
ніх умовах стабільне економічне зростання й 
збільшення валового внутрішнього продукту 
є можливими тільки на інноваційній основі за 
активного використання сучасних науково-тех-
нічних досягнень та здатності до інноваційної 
діяльності. Інноваційний розвиток підприємств 
розглядається як єдиний спосіб підвищення 
конкурентоспроможності продукції, що виробля-
ється, підтримки високих темпів і забезпечення 
сталого розвитку підприємств.

Це питання є особливо актуальним для 
нашої країни, що перебуває в перехідному пе- 
ріоді до ринкових відносин. Сьогодні для біль-
шості підприємств України здатність адаптува-
тися до мінливої економічної і політичної ситуа-
ції є нагальним завданням. У зв’язку з цим різко 
постає питання про вибір найбільш ефектив-
ного інструментарію управління інноваційною 
діяльністю підприємства, оцінювання іннова-
ційного потенціалу, розроблення шляхів підви-
щення інноваційної активності. Це дасть змогу 
підвищити конкурентоспроможність підприєм-
ства, оперативним чином визначити внутрішні 

можливості інноваційної діяльності, виявити 
приховані резерви розвитку підприємства задля 
підвищення ефективності його комерційної 
діяльності.

Актуальність теми дослідження визначається 
необхідністю у знанні та розумінні теоретичних 
основ і закономірностей формування, струк-
тури, джерел збільшення, методів оцінювання 
й напрямів ефективного використання інно-
ваційного потенціалу. Вільне володіння цими 
знаннями дасть можливість кожному суб’єкту 
господарювання об’єктивно оцінювати свої мож- 
ливості, розробляти нові напрями інновацій-
ної діяльності, формувати ефективну страте-
гію інноваційного розвитку, яка є передумовою 
високої конкурентоспроможності підприємства.

Для здійснення інноваційної діяльності орга-
нізації необхідно сформувати, наростити та роз-
винути свій інноваційний потенціал, а згодом і 
грамотним чином керувати ним. В результаті 
вжиття цих заходів формується інноваційна 
політика, яка дає змогу підприємству спрогнозу-
вати динаміку економічного зростання й рівень 
його конкурентоспроможності в галузі та світо-
вому господарстві.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковий інтерес до проблеми управління інно-
ваційною діяльністю підприємства змушує звер-
нутися до аналізу накопиченого теоретичного 
матеріалу.

Проблеми інноваційної діяльності підпри-
ємств проаналізовані в роботах вітчизняних 
і зарубіжних учених, таких як В. Гурочкіна, 
О. Хмизова, О. Cисан, Л. Федулова, М. Колош.

В Україні також створено певний теоретичний 
фундамент оцінювання інноваційного потенці-
алу, рівня його використання та управління. Так, 
дослідженню поняття інноваційного потенціалу 
присвячені роботи С. Володіна, А. Глушенкової, 
Д. Дячкова, І. Маркіної, М. Сьомича, Є. Чермо-
шенцевої, О. Шилової та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас проблема 
управління інноваційним потенціалом підпри-
ємств поки що не отримала повного відобра- 
ження в літературі. Багато аспектів залиша-
ються фрагментарними, маловивченими, дис-
кусійними та, відповідно, потребують поглибле-
ного дослідження.

Постановка завдання. Необхідність без-
перервного інноваційного розвитку українських 
підприємств постійно висуває нові вимоги до 
змісту, організації, форм та інструментів іннова-
ційної діяльності, одним з яких є інноваційний 
потенціал.

Метою дослідження є обґрунтування систем-
ного підходу до теоретичних основ управління 
інноваційним потенціалом як фактору підви-
щення ефективності діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В науковій літературі поняття «іннова-
ційний потенціал» характеризується різнома-
нітністю наявних підходів. Частина дослідників 

дотримується ресурсного підходу до визначення 
цього поняття. Відповідно до цього підходу, 
інноваційний потенціал підприємства тракту-
ється як сукупність необхідних для інноваційної 
діяльності ресурсів (матеріальних, технічних, 
інформаційних, фінансових тощо) У цьому разі 
дослідники представляють інноваційний потен-
ціал як деяку сукупність ресурсів, що надаються 
для розвитку інноваційної діяльності в науково-
виробничій сфері.

Інші автори схиляються до функціонального 
підходу, згідно з яким інноваційний потенціал 
підприємства – це не тільки наявні ресурси, але 
й механізми інноваційної діяльності.

Систематизація підходів до визначення сут-
ності інноваційного потенціалу узагальнена в 
табл. 1.

Провівши аналіз представлених підходів до 
змісту поняття «інноваційний потенціал» під-
приємства, можемо відзначити таке:

1. Особливістю представлених підходів є те, 
що в розглянутих визначеннях досліджуваного 
поняття не знайшла свого відображення специ-
фіка діяльності підприємства. Умови та обме-
ження, які накладає та чи інша сфера діяльності, 
істотно впливають на інноваційний потенціал 
підприємства та його складові частини. Спе-
цифічні особливості діяльності підприємства 
визначають структуру його потенціалу, встанов-
люють характер і тісноту взаємозв’язку між його 
компонентами. Внаслідок цього поняття «інно-
ваційний потенціал» потрібно розглядати тільки 
через призму тісного взаємозв’язку з видами 
діяльності підприємства.

2. Більшість дослідників цікавить використову-
ваний або наявний інноваційний потенціал підпри-
ємства. Йдеться тільки про наявні нині можливості 
підприємства. При цьому потенційні можливості, 

Таблиця 1
Систематизація підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу

Джерело Визначення поняття «інноваційний потенціал»
Ресурсний підхід

А. Глушенкова [1] Наявність ресурсів у поєднанні з умовами, які забезпечують сукупну можливість 
підприємства генерувати нові знання та впроваджувати інновації.

О. Шилова,  
Є. Чермошенцева [2]

Результат наявності ресурсів (що характеризують кількість і якість факторів 
виробництва в певних умовах), залучених для досягнення поставлених цілей 
за допомогою наявних методів регулювання й координації діяльності суб’єкта 
господарювання на засадах соціального менеджменту.

О. Хмизова [3]

Інтегральна сукупність взаємопов’язаних у певних соціально-економічних 
формах ресурсів, яка характеризує можливість (здатність) підприємства під 
дією зовнішніх і внутрішніх факторів створювати та ефективно впроваджувати 
інновації задля досягнення інноваційних стратегічних змін, підвищення 
економічної ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Функціональний підхід
В. Гурочкіна [4] Здатність до змін, покращення, прогресу, джерело розвитку.

Л. Федулова [5]
Міра готовності організації виконати завдання, що забезпечують досягнення 
поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності до реалізації проєкту чи 
програми інноваційних стратегічних змін.

С. Володін,  
О. Чекамова [6]

Наявність та готовність до використання системи засобів і ресурсів під час 
ведення інноваційної діяльності задля одержання конкурентних переваг.
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які підприємство може придбати в процесі ство-
рення та впровадження інноваційного продукту, 
на жаль, не знайшли свого відображення.

3. На нашу думку, в розглянутих визначеннях 
інколи елементами є характеристики, що нале-
жать до науково-технічного, виробничого, кадро-
вого чи інших компонентів сукупного потенціалу 
підприємства. Тоді інноваційний потенціал не 
виділяється із загального поняття, як наслідок, 
його складно правильно ідентифікувати.

4. Наведені визначення не пов’язані зі стра-
тегією розвитку підприємства, хоча саме вона 
визначає діяльність і задає шлях розвитку підпри-
ємства на досить великому часовому інтервалі.

З огляду на проведений аналіз поняття 
«інноваційний потенціал підприємства» нами 
виділено основні характерні риси, якими має 
володіти інноваційний потенціал підприємства:

– інноваційний потенціал підприємства зо- 
бов’язаний враховувати його реальні та прихо-
вані інноваційні можливості;

– інноваційні можливості багато в чому зале-
жать від наявних ресурсів, внаслідок чого іннова-
ційний потенціал характеризується певним обся-
гом ресурсів, що використовуються в процесі 
досліджень, розробок і виробництва продукції;

– інноваційний потенціал підприємства виз-
начається не тільки наявними у нього можли-
востями, але й мірою готовності до його вико-
ристання та збільшення;

– у процесі формування інноваційного по- 
тенціалу підприємства має однозначно просте-

жуватися взаємозв’язок між вибраною страте-
гією розвитку підприємства та величиною інно-
ваційного потенціалу;

– інноваційний потенціал безпосередньо 
залежить від видів діяльності підприємства;

– на процес розвитку та відтворення іннова-
ційного потенціалу підприємства істотно впли-
вають зовнішні чинники (стратегія розвитку дер- 
жави, конкурентне середовище тощо), що вису-
вають свої вимоги до його величини.

Узагальнюючи, зазначаємо, що інноваційний 
потенціал – це здатність акумулювати та ефек-
тивно використовувати різні види ресурсів під-
приємства для досягнення заздалегідь установ-
лених цілей і масштабів інноваційної діяльності 
з урахуванням реальних та прихованих іннова-
ційних можливостей, а також стратегії розвитку 
підприємства.

Після аналітичного огляду літератури пропо-
нуємо виділити такі складові частини інновацій-
ного потенціалу підприємства (рис. 1).

Варто підкреслити, що управління інноваці-
ями на підприємстві виникає тоді, коли потреба 
впровадження нововведень усвідомлена, існує 
конкретна ідея для її реалізації. Іншими сло-
вами, управління інноваціями з’являється там, 
де інновації існують у проєкті або в реальному 
виконанні. Управління інноваційним потенціа-
лом виникає набагато раніше і безпосередньо 
передує управлінню інноваціями. Ці терміни 
тісно взаємопов’язані й невіддільні один від 
одного. Їх співвідношення зображено на рис. 2.

Рис. 1. Складові частини інноваційного потенціалу підприємства
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Рис. 2. Співвідношення понять «управління інноваційним потенціалом»  
та «управління інноваціями»  
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У сучасному конкурентному просторі неба-
гато підприємств приділяють увагу питанню 
управління інноваційним потенціалом. Саме то- 
му у зв’язку з переходом економіки України на 
інноваційний шлях розвитку та затребуваністю 
інновацій цей аспект дає змогу підприємствам 
значно випередити своїх конкурентів.

По-перше, управління інноваційним потен-
ціалом дає змогу перетворити сильні сторони 
організації на ефективні конкурентні пере-
ваги. По-друге, перехід суб’єкта господарської 
діяльності на рейки інноваційного розвитку вже  
сам по собі визначає успіх у конкурентній 
боротьбі [7].

Вжиття заходів управління інноваційним 
потенціалом дає змогу підприємству значно під-
вищити свою конкурентоспроможність. Вважа-
ємо, що для ефективного управління інновацій-
ним потенціалом слід виконати такі дії (рис. 3).

Управління інноваційним потенціалом під-
приємства базується на результатах діяльності 
компанії і залежить від них.

Удосконалюючи систему управління підпри-
ємства, основну увагу маємо звернути на най-
більш вагомі проблеми у сфері планування, 
реалізації планів та контролю. Зокрема, іннова-
ційний потенціал реалізується більшою мірою, 
якщо під час планування діяльності підприєм-
ства мінімізувати жорсткість та схематичність 
планів, тоді вони будуть більше наближені до 
сучасних реалій діяльності підприємства.

Концепція управління інноваційним потенці-
алом має охоплювати всі заплановані, незапла-
новані, контрольовані й неконтрольовані зміни 

в стратегії, виробничому процесі, структурі та 
культурі підприємства. Вона стосується орга-
нізаційних, кадрових, інформаційних аспектів 
функціонування підприємства. Сутність такого 
управління полягає в тому, що підприємство 
має стежити за основними економічними, тех-
нологічними, політико-правовими, соціально-
культурними компонентами зовнішнього серед-
овища й коригувати власні програми розвитку у 
відповідь на зміни.

Висновки. Таким чином, у сучасних умо-
вах функціонування передумовою та важли-
вою складовою частиною будь-якої інновації 
є інноваційний потенціал підприємства, тому 
кожному господарюючому суб’єкту необхідно 
знати й розуміти теоретичні основи та законо-
мірності формування, структури, джерел збіль-
шення, методів оцінювання й напрямів ефек-
тивного використання такого потенціалу. Вільне 
володіння цими знаннями дасть можливість 
об’єктивно оцінювати свої можливості, роз-
робляти нові напрями інноваційної діяльності, 
формувати ефективну стратегію інноваційного 
розвитку, яка є передумовою високої конкурен-
тоспроможності підприємства. Причому якість 
інноваційного потенціалу визначається не тіль- 
ки величиною тих чи інших ресурсів, але й 
їхньою збалансованістю, наявністю оптималь-
них пропорцій між ними.

Узагальнюючи вищесказане, доходимо вис- 
новку про те, що управління інноваційним 
потенціалом є важливим фактором конкуренто-
спроможності підприємства та одним з основ-
них елементів інноваційного розвитку загалом.

Рис. 3. Дії для забезпечення ефективного управління інноваційним потенціалом підприємства
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