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Визначено поняття інноваційного потенціалу підприємства з точки зору його 

структури. Систематизовано підходи до визначення складових інноваційного потенціалу 

підприємства. Визначено особливості структури інноваційного потенціалу 

телекомунікаційного підприємства у відповідності до завдання управління ним. 

Охарактеризовано основні елементи структури інноваційного потенціалу підприємства. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі інноваційна складова розвитку 

підприємства є основним джерелом зростання. Світова практика показує, що сталий 

розвиток виробництва і підтримку його конкурентоспроможності в довгостроковій 

перспективі залежить від інновацій. 

Активний розвиток підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації неможливо 

уявити без прискорення інноваційного процесу, яке призвело до її безпрецедентного 

зростання, що впливає практично на всі галузі та суб'єкти ринку. Телекомунікаційні 

технології визначають сьогодні рівень науково-технічного прогресу, створюють передумови 

для економічного зростання і включення вітчизняних підприємств в світові економічні 

процеси. 

За даними Державної служби України у 2015 частка реалізованих послуг 

підприємствами сфери телекомунікацій та інформатизації становила близько 20% від всієї 

сфери послуг України [22]. У той же час, в 2015 менше 12% підприємств сфери 

інформатизації та телекомунікації створювали передові технології [14]. Це свідчить про 

актуальність проблем розвитку і реалізації інноваційного потенціалу підприємств цієї сфери. 

Управління інноваційним потенціалом підприємства тісно пов'язане з величиною 

і структурою інноваційного потенціалу підприємства, реалізація якого є необхідною умовою 

здійснення інновацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та 

практики управління інноваційним потенціалом зробили такі вітчизняні вчені, як 

О.Є.Кузьмін, С.М. Ілляшенко, В.В.  Козик, В.М. Геєць, А.В. Гриньов,М.О. Кравченко, О.С. 

Федоніна, О.Є. Гудзь, Є.В. Колєсніков, Н.І. Чухрай, Л.І. Федулова, С.В. Вовчок та інші. 

Серед  зарубіжних економістів, які працювали у цьому напрямку, можна відзначити: 

Й. Шумпетера, Р. Фатхутдінова, К. Фрімена, Д. Кокуріна, К. Познанського та ін. 

Питання структури інноваційного потенціалу підприємства висвітлено в публікаціях 

Гольдштейна Г.Я., Ільєнкової С.Д, Сафонова Є.Н., Паламаренка Г.А, Громеки В.І., Дзюбіної 

А. В., Фірсової С.М., Чеботар С.В, Багрової І.В., Тищенко Т.I. та ін. 

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Незважаючи на те що в останні 

роки в багатьох роботах досліджуються питання управління інноваційним потенціалом 

підприємства, в науковій літературі не існує чіткого однозначного визначення як суті, так 

і складових та структури інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та 

інформатизації, що утруднює подальшу конструктивну оцінку та надання рекомендацій по 

удосконаленню системи управління інноваційним потенціалом підприємства. 

© Глушенкова А.А., 2016 
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Мета статті – розкрити суть поняття інноваційного потенціалу підприємств сфери 

телекомунікацій та інформатизації з точки зору його структури, визначити особливості 

структури інноваційного потенціалу даних підприємств, охарактеризувати основні його 

складові. 

Викладення основного матеріалу. Перш ніж розглядати складові інноваційного 

потенціалу підприємства, необхідно визначити його сутність. Категорія інноваційного 

потенціалу визначається в науковій літературі неоднозначно. Існує велика кількість різних 

підходів до визначення терміна «інноваційний потенціал підприємства». 

Недоліком «ресурсного» підходу до визначення інноваційного потенціалу 

підприємства [1, 2, 10, 11, 15, 17, 19], на нашу думку, є те, що він не враховує умови 

використання можливостей, створених наявними ресурсами, зокрема і готовність 

підприємства до впровадження інновацій.  

При іншому підході [13, 23] інноваційний потенціал визначається як здатність або 

можливість підприємства до здійснення інноваційної діяльності. Проте, на нашу думку, таке 

визначення неконкретне, оскільки не розкриває суті здатності підприємства до здійснення 

інноваційної діяльності 

Ще один підхід полягає в тому, що інноваційний потенціал розглядається як міра 

готовності підприємства вирішувати поставлені інноваційні завдання [4, 16]. 

Так, на думку Фатхутдінова Р.А., інноваційний потенціал підприємства являє собою 

міру готовності виконувати завдання, що забезпечують досягнення поставленої інноваційної 

мети, тобто міру готовності до реалізації інноваційного проекту або програми інноваційних 

перетворень і впровадження інновацій [24]. Проте, таке визначення може потребувати 

додаткових уточнень для виключення суб’єктивності в подальшій оцінці інноваційного 

потенціалу підприємства. 

Цікавим є синтетичний підхід до трактування поняття інноваційного потенціалу, який 

ґрунтуються на перших трьох базових підходах. Наприклад, Бєляєв О.Г. та Корнілов Д.А. 

описують інноваційний потенціал як «сукупність ресурсних можливостей до створення, 

організаційних здібностей до розвитку і економічної готовності до втілення інноваційної 

діяльності економічними суб'єктами різного рівня» [3]. На думку Волкової Г.Л., 

інноваційний потенціал підприємства-це сукупність трьох складових: всіх видів ресурсів, 

потенційних можливостей і науково-творчої компоненти, наявних в розпорядженні 

підприємства, які можуть бути мобілізовані для досягнення цілей інноваційного розвитку [5]. 

На наша думку, такі визначення мають дещо абстрактний характер та не дають змогу 

впровадити конструктивний спосіб оцінки інноваційного потенціалу. 

Ми пропонуємо під інноваційним потенціалом телекомунікаційного підприємства 

розуміти наявність ресурсів у поєднанні з умовами, які забезпечують сукупну можливість 

підприємства генерувати нові знання та впроваджувати інновації. 

На нашу думку, такий підхід дозволяє врахувати основні складові поняття 

інноваційного потенціалу, а саме: ресурси, що можуть бути використані для ведення 

інноваційної діяльності, умови здійснення інноваційної діяльності, можливості підприємства 

розробляти та впроваджувати інновації. Крім того такий підхід дозволяє конкретизувати 

інноваційну діяльність підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації, оскільки ці 

підприємства орієнтуються в основному на надання послуг, у тому числі й інформаційних. 

Ефективне управління інноваційним потенціалом підприємства передбачає створення 

системи управління, яка базується на комплексному розвитку та використання всіх його 

складових. Це передбачає докладне вивчення структури інноваційного потенціалу. 

Під структурою інноваційного потенціалу підприємства ми пропонуємо розуміти 

сукупність взаємопов’язаних компонентів інноваційного потенціалу, які забезпечують 

можливість досягнення цілей інноваційної діяльності підприємства. 

На сьогодні в науковій літературі не існує одностайності у визначенні компонентів 

інноваційного потенціалу підприємства. 
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На думку Гольдштейна Г.Я., основними елементами інноваційного потенціалу 

підприємства є НДДКР, маркетинг, виробництво, управління [6]. 

Ільєнкова С.Д. поділяє інноваційний потенціал на науково-дослідну, проектно-

конструкторську, технологічну, виробничу, комерційну, складові [9]. 

Громека В.І. в своїх наукових працях виділяє наукову, освітню, управлінську, 

технічну компоненти інноваційного потенціалу [7]. 

Сафонов Є.Н., Паламаренко Г.А. зазначають, що сильним в інноваційному сенсі 

вважається підприємство, що володіє кваліфікованими науковими кадрами, матеріально-

технічним, інформаційно-методичним та організаційним забезпеченням [17]. 

Дзюбіна А. В. виділяє наступні складові інноваційного потенціалу [8]: наукову, 

виробничо-технологічну, маркетингову, кадрову, матеріально-технічну, фінансову, 

інформаційну.  

Фірсова С.М. та Чеботар С.В. під елементами інноваційного потенціалу підприємства 

пропонують розуміти організаційно-управлінську, науково-технічну, маркетингову, 

виробничо-технологічну, інформаційну, кадрову й фінансово-економічну складові [26]. 

На нашу думку, ці підходи пропонують неструктурований погляд. Доцільно було б 

розглядати складові інноваційного потенціалу базуючись на їх взаємозв’язку та зв’язку з 

основними завданнями управління інноваційним потенціалом підприємства. 

Цікавим є підхід до визначення складових інноваційного потенціалу Багрової І.В. та 

Тищенко Т.I., які пропонують складові інноваційного потенціалу поділяти на дві групи 

залежно від властивостей інноваційного потенціалу, які вони забезпечують: інноваційної 

сприйнятливості (кадровий, інформаційний, організаційно-управлінський та мотиваційний 

елементи) та інноваційної реалізовуваності (фінансовий, матеріально-технічний та ринковий 

елементи) [25]. Проте, однозначна належність окремих елементів (на приклад, організаційно-

управлінського, кадрового) до тієї чи іншої групи видається дещо дискусійною. 

Враховуючи результати сучасних наукових досліджень та використовуючи системний 

підхід до визначення структури інноваційного потенціалу підприємства, ми пропонуємо 

розподілити складові інноваційного потенціалу на 4 групи: інформаційно-інтелектуальні, 

фінансово-економічні, матеріально-технічні та організаційно-управлінські (рис. 1). 

Рис. 1. Складові інноваційного потенціалу підприємства сфери телекомунікацій 

та інформатизації 
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Також видається доцільним розглянути складові інноваційного потенціалу відповідно 

до завдань управління ним, які вони дозволяють вирішувати (табл. 1). 

Управління інноваційним потенціалом вирішує три основні завдання: 

1. Формування інноваційного потенціалу - первинне планування і придбання ресурсів,

необхідних для досягнення інноваційних цілей. 

2. Розвиток інноваційного потенціалу - кількісне і якісне поліпшення показників стану

інноваційного потенціалу на підприємстві. 

3. Реалізація інноваційного потенціалу - процес перетворення компонентів

інноваційного потенціалу в кінцевий продукт - інновацію. 

Інтелектуально-інформаційна складова визначає можливості розробки і сприйняття 

ідей, новацій і впровадження їх у практику у вигляді нових технологій, продуктів, послуг, 

організаційних та управлінських рішень, характеризує можливості персоналу підприємства 

використовувати нові технології, втілювати в життя нові управлінські рішення, 

впроваджувати інновації.  

Таблиця 1 

Складові інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства 

Складові 

інноваційного 

потенціалу 

підприємства 

Основні завдання управління інноваційним потенціалом 

Формування Розвиток Реалізація 

Інтелектуально-

інформаційна 

забезпеченість науковою 

інформацією й інформацією 

про інновації та інноваційну 

діяльність у країні і за 

кордоном; 

забезпеченість 

висококваліфікованими 

спеціалістами-ученими, 

розробниками-інженерами, 

інноваторами, системними 

організаторами, 

винахідниками тощо; 

наявність інформації про 

зовнішні та внутрішні умови 

інноваційної діяльності 

система професійного 

розвитку та руху персоналу; 

наявність накопиченого 

досвіду у розробці та 

реалізації інноваційних 

проектів 

наявність об’єктів 

інтелектуальної 

власності (ліцензії, 

патенти тощо). 

Фінансово-

економічна 

забезпеченість фінансами 

для здійснення НДДКР 

забезпеченість фінансами 

розширення існуючих та 

початку нових НДДКР  

наявність фінансових 

ресурсів, що 

забезпечують 

впровадження 

результатів НДДКР у 

виробництво; 

наявність ринку збуту 

інноваційної продукції.  

Матеріально-

технічна 

забезпеченість необхідними 

матеріалами для проведення 

НДДКР 

впровадження технологій, 

що дозволяють розширити 

інноваційну діяльність 

підприємства 

наявність матеріально-

технічної бази – 

устаткування, 

обладнання, 

інформаційно-

комунікаційних систем, 

необхідних для 

впровадження інновацій 

Організаційно-

управлінська 

система управління 

інноваційною діяльністю 

підприємства; 

система планування 

інноваційної діяльності 

підприємства 

система мотивації 

інноваційної діяльності; 

розвинена екосистема 

інноваційної діяльності 

наявність налагодженої 

інноваційної та 

інформаційно-

комунікаційної 

інфраструктури 
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Управління трудовими ресурсами, зокрема персоналом організації є одним з основних 

аспектів управління інноваційним потенціалом, оскільки саме людський фактор в значній 

мірі визначає інноваційний потенціал підприємства сфери телекомунікацій та 

інформатизації. В рамках концепції управління людськими ресурсами витрати на персонал 

розглядаються як довгострокові інвестиції, а персонал стає об'єктом корпоративної стратегії. 

При цьому необхідно акцентувати увагу на необхідності створення команди, розвитку 

здібностей кожної людини і формуванні корпоративної культури 

Виділяються основні напрямки розробки концепції інноваційного розвитку персоналу 

в телекомунікаційній компанії [20]:  

 Планування інноваційного розвитку персоналу, що враховує перспективи компанії і 

професійне зростання кадрів. Узгодження темпів проведення інновацій з заходами по їх 

кадровій підтримці. 

 Формування перспективних вимог до персоналу, створення організаційно-економічних 

умов для його інноваційного розвитку. 

 Застосування різних форм навчання персоналу, в тому числі створення інноваційних 

корпоративних університетів. 

 Забезпечення зацікавленості персоналу в інноваційній діяльності за допомогою 

матеріальної чи іншої мотивації. 

 Набір і відбір інноваційних кадрів, підготовка інноваційних менеджерів. 

 Застосування методик розвитку творчої активності персоналу (креативності) 

 Формування та вдосконалення організаційної культури телекомунікаційної компанії, яка 

сприяла інноваційної діяльності. 

 Оцінка і аналіз інноваційної активності кадрів, а також прийняття на цій основі 

відповідних рішень. 

 Оцінка ефективності роботи системи управління інноваційним розвитком персоналу. 

Загальна умова успішності інноваційної діяльності - достатнє фінансування. Рівень 

фінансування залежить від фінансового стану підприємства, стратегічної пріоритетності 

інноваційної діяльності, обраної інноваційної стратегії розвитку, попередніх інноваційних 

результатів.  

Принципи організації фінансування інноваційної діяльності повинні бути орієнтовані 

на швидке і ефективне впровадження інновацій з їх комерціалізацією, що забезпечує 

зростання фінансової віддачі від інноваційної діяльності. 

Важливою складовою інноваційного потенціалу підприємства є ринкові можливості, в 

цьому контексті підприємству варто приділяти значну увагу кращому розумінню ринку, 

поведінки споживачів, темпів прийняття новинки і розмірів потенційного ринку. 

Обов'язковою умовою і джерелом інноваційної діяльності підприємств є досягнутий 

техніко-технологічний рівень. Чим вище техніко-технологічний рівень виробництва, тим 

радикальніші можуть бути впроваджені інновації і складніші для імітації конкурентами. 

Як складова інноваційного потенціалу підприємства велике значення мають 

відповідні організаційні структури і система управлінні, особливо важлива така їх 

характеристика, як гнучкість. 

Вагома складова частина інноваційного потенціалу підприємства - наявність 

ефективних інноваційних комунікацій, що дозволяють забезпечити комплексну взаємодію 

між усіма учасниками інноваційної діяльності в ході виконання відповідних етапів 

інноваційного процесу. 

На нашу думку, запропонований погляд на структуру інноваційного потенціалу 

підприємства може слугувати основою для побудови ефективної системи управління 

інноваційним потенціалом телекомунікаційного підприємства та дозволяє провести 

об’єктивну оцінку як окремих його елементів, так і їх груп. Структура містить оптимальну 

кількість елементів, та може слугувати інструментом виявлення перспективних напрямів 

інноваційного розвитку підприємства. 
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