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Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню підходів до визначення інноваційного потенціалу ма-

шинобудівних підприємств. Систематизовано та досліджено теоретико-методичні підходи до визначення 

сутності інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано узагальнююче визначення інноваційного 

потенціалу та його структури, яка показує, що інноваційна складова притаманна для всіх структурних 

елементів економічного потенціалу підприємства, оскільки виступає забезпечувальним елементом і внут-

рішнім джерелом створення основних інновацій у процесі управління ним.
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Summary. Article is devoted to the definition of the innovative approaches of the building enterprises capacity. The 

paper systematically investigates theoretical and methodological approaches for defining the essence of the innovation 

capacity of the enterprises. A generalized definition of the innovation potential and its structure, which shows that the 

innovation component is typical for all structural elements of the economic potential of the company, servingas an 

interim element and the internal power of the creating major innovations in process of management.
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У сучасних економічних умовах рішучу роль в 

конкурентоспроможності окремих суб’єктів гос-

подарювання, регіонів та національної економіки 

в цілому відіграють інновації. Оскільки ця тенден-

ція продовжує поглиблюватись, то Україна, щоб 

назавжди не відстати від економічно розвинених 

країн, повинна всіляко активізувати і стимулюва-

ти інноваційну активність суб’єктів господарю-

вання, незалежно від їх форм власності. Розви-

ток країни залежить не тільки від чіткого бачення 

перспектив розвитку окремих сфер і галузей, але 

й від визначення пріоритетних напрямків діяль-

ності конкретних підприємств. Це, у свою чергу, 

говорить про те, що кожне підприємство повинно 

мати свій інноваційний потенціал.

У зв’язку із цим важливого значення набуває 

аналіз інноваційної діяльності, аналіз можливос-

тей здійснення підприємством інноваційної ді-

яльності. Результати аналізу повинні об’єктивно 

оцінити сучасний стан тенденції розвитку, визна-

чити напрями підвищення ефективності іннова-

ційної діяльності.

У зарубіжній і вітчизняній літературі є низка до-

сліджень, присвячених визначенню інноваційного 

потенціалу підприємств. Слід зазначити наукові 

роботи І. Шумпетера, Б. Санто, В. Геєця, М. До-

лішнього, А. Чухна, Н. Йохна, О. Амоши, П. Зав-

ліна, А. Гальчинського Б. Малицького, Н. Гонча-

рової, Л. Федулової, Д. Черваньова, В. Осецького, 

А. Яковлєва, О. Чаусовського, Л. Дмитриченко, 

А. Семенова, Ю. Лисенка, А. Волкова, Д. Богині, 

І. Малого, І. Лютого, Б. Данилишина, А. Василика, 

А. Філіпенка, В. Бочарова, В. Аньшина та ін.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

науково-методичних, теоретичних положень і те-

оретичних засад до визначення інноваційного по-

тенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Одним із най-

важливіших критеріїв оцінки рівня інноваційної 

діяльності вважатимемо інноваційну здатність 

підприємства, комплексну характеристику спро-

можності підприємства до інноваційної діяльнос-

ті, інакше кажучи — інноваційний потенціал. Це 

поняття є концептуальним відображенням фено-

мену інновацій. Нещодавно воно ввійшло до гру-

пи визначень економічної науки як категорія, але 

в сучасній зарубіжній та українській економічній 

літературі немає однозначного його визначення. 
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У наукових джерелах цей термін вживається під 

час вирішення наукових та пізнавальних завдань. 

У переважній кількості досліджень науковці зо-

середжують свої зусилля на опрацюванні певних 

сторін інноваційного потенціалу, тому в наукових 

джерелах запропоновані специфічні визначення, 

які не співвідносяться між собою. Іноді поняття 

«інноваційний потенціал» порівнюється з інте-

лектуальним, творчим, науковим і науково-тех-

нічним потенціалом.

У широкому розумінні поняття «потенціал» 

(лат. «potentia» — сила) — це сукупність природ-

них умов і ресурсів, можливостей, запасів і цін-

ностей, що можуть бути використані для досяг-

нення певних цілей [1, с. 7].

Закон України «Про пріоритетні напрям-

ки інноваційної діяльності в Україні» визначає 

інноваційний потенціал як сукупність науко-

во-технологічних, фінансово-економічних, ви-

робничих, соціальних і культурно-освітніх мож-

ливостей країни (галузі, регіону, підприємства 

тощо), необхідних для забезпечення інновацій-

ного розвитку економіки [2].

Дослідження економічних джерел виявило 

велику кількість підходів щодо визначення по-

няття «інноваційний потенціал»:

— інноваційний потенціал — сукупні можли-

вості підприємства щодо генерації, сприйняття та 

впровадження нових (радикальних і модифікова-

них) ідей для його системного технічного, органі-

заційного та управлінського оновлення [3, с. 21];

— інноваційний потенціал характеризує 

можливості підприємства у сфері розробки та 

впровадження інновацій [1, с. 17];

— інноваційний потенціал підприємства дозво-

ляє проведення наукових досліджень, експеримен-

тів, і на цій основі — запровадження технічних, ор-

ганізаційних і соціально-економічних нововведень;

— інноваційний потенціал має у своєму скла-

ді не використані, завуальовані можливості су-

купності ресурсів, які можуть бути використані 

для досягнення мети.

З позицій системного підходу інноваційний 

потенціал є невід’ємною частиною сукупного по-

тенціалу підприємства й у свою чергу є цілісною 

динамічною соціально-економічною системою. З 

позицій комплексного підходу інноваційний по-

тенціал є комплексною структурою, що склада-

ється із сукупності взаємодіючих елементів різно-

го ступеня складності й організації.

Оцінка інноваційного потенціалу підпри-

ємства — це процес діагностики сукупності ви-

робничо-технологічних, матеріально-технічних, 

організаційно-управлінських, фінансово-еконо-

мічних та інших ресурсів, які дають можливість 

підприємству розробляти та впроваджувати ново-

введення і є підґрунтям ефективного вибору інно-

ваційно-інвестиційної стратегії його розвитку.

Рис. 1. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства [5]

Загалом, широке неформалізоване тлума-

чення поняття «інноваційний потенціал» при-

звело до розробки різних моделей і методів 

управління інноваційними процесами на під-

приємствах різного масштабу та типу. Відсут-

ність науково обґрунтованого підходу до аналізу 

інноваційного потенціалу і формування прин-

ципів управління його розвитком призводить 

до ускладнень під час діагностики результатів 

діяльності підприємств у процесі впровадження 

інновацій, розробки стратегії розвитку підпри-

ємств, до суб’єктивізму при довгостроковому 

техніко-економічному прогнозуванні динаміки 

прогресу та розробці стратегії управління підго-

товкою персоналу.

Перехід суб’єктів господарювання на іннова-

ційний шлях розвитку передбачає наявність пев-

ного інноваційного потенціалу як основи цього 

розвитку. Суб’єкт господарювання може розви-

ватися інноваційним шляхом, тільки володіючи 
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певним інноваційним потенціалом, необхідним 

для реалізації ринкових можливостей.

Колишня система реалізації науково-техніч-

них, технологічних розробок і винаходів була роз-

рахована на іншу модель господарювання, ніж рин-

кова економіка. З відмовою від цієї моделі досить 

часто ліквідовувалися або послаблювалися ті струк-

тури, без яких неможлива в умовах ринкової еконо-

міки повноцінна інноваційна діяльність, зокрема 

патентні служби. З другого боку, в необхідній якості 

не створювалися і не мали розвитку такі інноваційні 

структури, котрі зв’язані переважно з ринком, на-

приклад, служба маркетингу. Це призвело до того, 

що інноваційний потенціал в основному складався 

стихійно, його структурі був притаманний внутріш-

ній дисбаланс. Таке становище стало гальмом у реа-

лізації вже існуючих розробок і винаходів, вимиван-

ням зі структури експорту та з внутрішнього ринку 

вітчизняної науковоємної продукції.

Новизна і нерозробленість поняття зумовлює 

неточність при визначенні сутності і структури 

інноваційного потенціалу підприємства, що може 

призвести до помилок при його оцінці й аналізі 

і, як наслідок, незбалансованого розвитку та не-

ефективного використання.

Потенціал, що об’єднує в собі просторові і 

часові характеристики, концентрує одночасно 

три рівні зв’язків і відносин [6, с. 23]. Він:

— відображає минуле, тобто сукупність влас-

тивостей, нагромаджених системою в процесі її 

становлення, і таких, що уможливлюють її функціо-

нування та розвиток. У цьому плані поняття «потен-

ціал» фактично набуває значення поняття «ресурс»;

— характеризує рівень практичного застосу-

вання і використання наявних можливостей. Це 

забезпечує розмежування реалізованих і нереалі-

зованих можливостей;

— орієнтується на розвиток (на майбутнє). 

Поєднуючи в собі стійкий і мінливий стан, потен-

ціал містить (як можливі) елементи майбутнього 

розвитку. Потенціал формується на різних рівнях 

господарської (економічної) системи [7].

Потенціал підприємств формує потенціал 

галузей економіки. Уся сукупність потенціалу 

взаємопов’язаних галузей формує потенціал на-

ціональної економіки країни, яка відрізняється 

від економік інших країн. Отже, в основі форму-

вання потенціалу країни знаходиться потенціал 

підприємств як первинних структурних одиниць 

національної економіки.

У наукових дослідженнях немає єдиного визна-

чення значення інноваційного потенціалу підпри-

ємства. Так, Є. Лапін розглядає його як спромож-

ність створювати нововведення власними силами 

або придбавати їх збоку, а також ефективність впро-

вадження інновацій у практику господарської ді-

яльності [8]. Результатом реалізації інноваційного 

потенціалу підприємства вчений вважає:

— освоєння нової та модернізацію продукції, 

що випускається;

— розробку і впровадження у виробництво 

нових машин, обладнання, інструментів, нових 

конструкційних матеріалів;

— розробку і впровадження у виробництво но-

вих технологій та способів виробництва продукції;

— удосконалення й розробку нових методів, 

засобів і правил організації та управління вироб-

ництвом [9].

Р. Фатхутдінов визначає інноваційний по-

тенціал як міру готовності організації виконати 

завдання, які забезпечать досягнення поставленої 

інноваційної мети, тобто міру готовності до реа-

лізації інноваційного проекту або програми інно-

ваційних перетворень та впровадження інновації 

[10, с. 297]. Дослідник розглядає розвиток органі-

зації як реакцію на зміну зовнішнього середовища 

і підкреслює її стратегічний характер. Отже, від 

стану інноваційного потенціалу залежать вибір і 

реалізація інноваційної стратегії [11].

С. Ілляшенко під інноваційним потенціалом 

розуміє деяку критичну масу ресурсів господарю-

ючого суб’єкта (інтелектуальних, науково-дослід-

них, інформаційних та ін.), необхідну і достатню 

для його розвитку на основі постійного пошуку 

і використання нових сфер і способів реалізації 

ринкових можливостей, які відкриваються пе-

ред ним, що пов’язано з модифікацією існуючих 

і формуванням нових ринків збуту [12]. Науко-

вець більш детально виділяє такі складові іннова-

ційного потенціалу: ринковий, інтелектуальний, 

кадровий, технологічний, інформаційний, інтер-

фейсний та науково-дослідний потенціали [13].

В. Верба та І. Новікова пропонують під інно-

ваційним потенціалом підприємства розуміти су-

купність інноваційних ресурсів, які перебувають 

у взаємозв’язку, та умовозабезпечуючих чинників 

(процедур), які створюють необхідні умови для 

оптимального використання цих ресурсів з метою 

досягнення відповідних орієнтирів інноваційної 

діяльності та підвищення конкурентоспромож-

ності підприємства в цілому [14, с. 25]. Серед ін-

новаційних ресурсів автори виділяють кадрові, 

науково-технічні, виробничо-технологічні, фі-

нансово-економічні. Основними стимулятора-

ми умовозабезпечуючих чинників (інноваційних 

процедур) є мотиваційний механізм, інноваційна 

культура підприємства та організаційно-управ-

лінська структура. Структуру інноваційного по-

тенціалу зображено на рис. 2.

А. Гриньов визначає інноваційний потенціал 

як сукупність усіх наявних матеріальних і нема-

теріальних активів підприємства, що використо-

вуються в процесі здійснення інноваційної діяль-

ності [15, с. 14]. Він містить усі ресурси, що в змозі 

забезпечити досягнення конкурентних переваг 

підприємства з використанням інновацій.



Економіка та управління підприємствами

119

Інноваційний потенціал слід розглядати як 

складну динамічну систему генерування, нако-

пичення і трансформування наукових ідей та на-

уково-технічних результатів в інноваційні про-

дукти, процеси.

Отже, інноваційний потенціал — це основ-

на частина потенціалу підприємства, підсистема 

цілісної системи, у якій він взаємодіє з іншими 

потенціалами підприємства (кадровим, науково-

технічним, виробничо-технологічним, фінансо-

вим та ін.). Йому притаманні властивості, типові 

для будь-якої економічної системи, а саме [17]:

— цілісність — система існує як ціле, яке по-

тім можна розділити на окремі елементи, що іс-

нують лише через існування цілого;

— взаємозв’язок та взаємодія елементів — 

елементи потенціалу функціонують спільно, у ре-

зультаті чого за рахунок реалізації ефекту синергії 

породжуються якісно нові функціональні власти-

вості цілого;

— складність (структурність) — між різнома-

нітними елементами потенціалу існують зв’язки, 

що визначають його внутрішню будову й органі-

зацію як єдиного цілого;

— комунікативність — потенціал виявляє 

свої властивості тільки в процесі взаємодії із зо-

внішнім середовищем;

— здатність до розвитку — система має бути 

здатною до розвитку (саморозвитку), сприйняття 

та використання нових технологічних ідей, нау-

кових розробок тощо. Одним з основних джерел 

розвитку інноваційного потенціалу підприємства 

є його інноваційна активність;

— потужність — кількісна оцінка ступеня ре-

алізації досягнутого (або потенційної сили стра-

тегічного) потенціалу.

Інноваційний потенціал є важливою скла-

довою в структурі загального (конкурентного) 

потенціалу підприємства. Серед основних скла-

дових, які формують інноваційний потенціал, 

виділяють: матеріальні ресурси, нематеріальні ре-

сурси, трудові та фінансові ресурси.

Деякі вчені-економісти розглядають інновацій-

ний потенціал організації як готовність і здатність 

винаходити, сприймати або відтворювати нововве-

дення та своєчасно звільнятись від застарілого.

Інноваційний потенціал із позиції функ-

ціонального підходу розглядається як здатність 

економічної системи до реалізації можливос-

тей розвитку на основі інновацій. Так, Є. Лапін 

стверджує, що інноваційний потенціал разом з 

інформаційним є складовими частками інтелек-

туального потенціалу підприємства [18]. Вони 

регулюють виробничі процеси, сприяють підви-

щенню продуктивності живої праці, ефективнос-

ті використання предметів праці та енергетичних 

ресурсів, допомагають підняти рівень і ефектив-

ність технологій. Інші науковці трактують іннова-

ційний потенціал організації як міру її готовності 

виконати задачі, що забезпечать досягнення вста-

новленої інноваційної мети, тобто міру готовності 

до реалізації інноваційного проекту чи програми 

інноваційних перетворень і впровадження інно-

вацій. С. Ілляшенко вважає, що інноваційний по-

тенціал — це здатність до втілення досягнень на-

уки і техніки в конкретні товари, спрямовані на 

задоволення запитів споживачів [19].

У роботі промислового підприємства інно-

ваційний потенціал визначається як сукупність: 

продуктів, що знаходяться на різних стадіях роз-

робки, засвоєння або розширення виробництва; 

можливостей фінансових, науково-технічних, 

технологічних і кадрових створювати, виробля-

ти та удосконалювати продукцію; вмінь органі-

зувати розробку, виробництво, продаж товарів, 

кращих, ніж у конкурентів, що найбільш повно 

відповідають теперішнім та майбутнім вимогам 

покупців, своєчасну заміну продуктів, що не ко-

ристуються попитом [20].

С. Ілляшенко у своїй праці дає таке визна-

чення: «інноваційний потенціал» господарюючого 

суб’єкта — це комплекс взаємопов’язаних ресурсів 

і здатностей до їх реалізації, що визначають його 

спроможність (інтелектуальну, технологічну, ін-

формаційну, науково-дослідну, економічну тощо), 

приведення у відповідність до зовнішніх та вну-

трішніх можливостей розвитку на основі постійно-

го пошуку, використання і розвитку нових сфер і 

способів ефективної реалізації наявних і перспек-

тивних ринкових можливостей [21]. Це визначен-

ня ув’язує в єдиний комплекс ресурси підприєм-

ства, здатність ефективно ними розпоряджатися, 

зовнішні умови господарювання взагалі та іннова-

ційну діяльність, зокрема механізм інноваційного 

розвитку, роль інноваційного потенціалу в ньому.

Проте необхідно зазначити, що підхід до роз-

гляду інноваційного потенціалу лише як до сукуп-

ності ресурсів і можливостей їх використання є 

також недосконалим. Таке уявлення про нього не 

враховує цільової характеристики цієї категорії. 

Використання ресурсів завжди цілеспрямоване і 

певним чином організоване для реалізації потреб 

Рис. 2. Структура інноваційного потенціалу 

підприємства [16]
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суб’єктів господарювання. Такій умові найбільше 

відповідає наступне визначення інноваційного 

потенціалу: інноваційний потенціал підпри-

ємства є сукупністю інноваційних ресурсів, які 

перебувають у взаємозв’язку, та умовозабезпечу-

ючих чинників, які створюють необхідні умови 

для оптимального використання цих ресурсів із 

метою досягнення відповідних орієнтирів іннова-

ційної діяльності та підвищення конкурентоспро-

можності підприємства в цілому.

Інноваційний потенціал є основною части-

ною потенціалу підприємства, що складається з 

виробничого, науково-технічного, фінансового, 

кадрового потенціалу й органічно входить в кож-

ну його частину. Схема інноваційного потенціалу 

зображена на рис. 3.

Рис. 3. Схема інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства

Через розвиток компонентів внутрішнього 

середовища підприємства може здійснювати-

ся розвиток його інноваційного потенціалу. У 

зв’язку з цим аналіз інноваційного потенціалу 

підприємства здійснюється за допомогою вивчен-

ня виробничої, фінансової, організаційно-кадро-

вої, науково-технічної компоненти.

Інноваційний потенціал характеризує статич-

ний стан досліджуваного об’єкта, тобто відбиває 

здатність даного об’єкта до інноваційної діяльнос-

ті на певний момент часу. Для аналізу інноваційної 

діяльності необхідно досліджувати і динамічні ха-

рактеристики підприємства, а саме — інноваційну 

активність. Інноваційна активність підприємства 

визначається ступенем інтенсивності і динаміч-

ності інноваційної діяльності. Тому показники її 

оцінки повинні відображати масштаби, темпи і 

своєчасність інноваційних заходів.

Наявність інноваційної активності підпри-

ємства підтверджується зростанням кількості ра-

ціоналізаторських пропозицій, винаходів, отри-

маних патентів і авторських свідоцтв. При цьому 

доцільно враховувати не тільки приріст вказаних 

показників, але і вивчати динаміку їх зміни. До 

розрахункових показників інноваційної актив-

ності підприємства можна віднести і якісні: під-

вищення конкурентоспроможності продукції 

підприємства, оновлення технічних процесів та 

парку устаткування, збільшення інвестицій в ін-

новаційні проекти, скорочення терміну створен-

ня і освоєння нововведень.

Висновок. Розв’язання проблеми інноваційно-

го розвитку може значно вплинути на подолання 

негативних явищ перехідного періоду. Передумо-

вою і важливою складовою будь-якої інновації є 

інноваційний потенціал, тому кожному суб’єкту 

господарювання необхідно знати й розуміти теоре-

тичні основи, закономірності процесу формування, 

структуру, джерела зростання, методи оцінки та на-

прями ефективного використання такого потенці-

алу. Вільне володіння цими питаннями дасть змогу 

об’єктивно оцінювати свої можливості, розробляти 

нові напрями інноваційної діяльності, сформувати 

ефективну стратегію інноваційного розвитку.
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СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ФАРМАК», 

ЗАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», ПАТ «ФІТОФАРМ», ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ХФЗ»)

Анотація. У статті проведено маркетинговий стратегічний аналіз діяльності фармацевтичних під-

приємств, який дозволив сформувати чітке уявлення специфіки їх діяльності, охарактеризувати чинники, 

що впливають на їх конкурентоспроможність і забезпечують налагоджений процес просування та реалізації 

лікарських засобів.

Ключові слова: стратегічний аналіз, маркетинг фармацевтичних підприємств, стратегічне бачення, 

фактори конкурентоспроможності.

Summary. The article provides a strategic marketing analysis of pharmaceutical companies. This analysis allowed 

us to form an idea of their specific activities, characterize factors affecting their competitiveness and ensure streamlined 

process of promoting and selling drugs.

Key words: strategic analysis, marketing of pharmaceutical companies, strategic insight, competitive factors.

Постановка проблеми. Специфіка фармацев-

тичного ринку настільки своєрідна, що робить 

необхідною адаптацію концепцій загального стра-

тегічного маркетингу до цієї сфери економіки. 

По-перше, багато інститутів фармринку різко 

відрізняються від своїх аналогів в інших галузях. 
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