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5

ПЕРЕДМОВА

Монографія є результатом колективної праці фахівців кафедри 
оподаткування, побудована вона за підсумками госпбюджетного до
слідження «Формування механізму забезпечення інноваційної акти
вності підприємств».

Активізація інноваційної діяльності підприємств має базуватися 
на тому, завдяки чому підприємство може ефективно функціонува
ти, що сприяє створенню нових конкурентних переваг. В умовах по
стійної змінюваності, яка є особливістю вітчизняної економіки, си
льні сторони підприємства з часом можуть перетворитися на його 
слабкості та навпаки, тому вектор інноваційного розвитку підприєм
ства має бути орієнтований не стільки на максимально ефективне 
використання існуючих матеріально-технічних можливостей, скіль
ки на виявлення і розвиток тих прихованих соціально-мотиваційних 
резервів, можливостей і характеристик, які визначатимуть успіх під
приємства у майбутньому.

Проблемам активізації інноваційної діяльності підприємств 
присвячено перший розділ монографії «Теоретичні засади активіза
ції інноваційної діяльності підприємств», в якому розглянуто роль 
інноваційних процесів у забезпеченні розвитку підприємств; надано 
підходи до визначення інноваційного потенціалу та інноваційної 
ємності підприємства; а також охарактеризовано фактори, що впли
вають на активізацію інноваційної діяльності. Розробкою п. 1.1 за
ймалися Г. С. Ліхоносова, К. В. Баляба, п. 1.2 -  О. О. Гречишкіна, 
Ю. А. Романовська, п. 1.3 -  Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова.

У другому розділі колективної монографії «Готовність персо
налу підприємств до інноваційної активності та отримання інно
ваційних знань» обґрунтовано, що основою активізації інноваційної 
діяльності підприємств є управління знаннями; досліджено лояль
ність персоналу підприємств щодо сприйняття інноваційних знань; 
запропоновано соціально-економічний механізм створення і розпо
ділення інноваційних знань. Розробкою п. 2.1 займалися Г. С. Ліхо-
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носова, О. О. Гречишкіна, п. 2.2 -  Т. В. Калінеску, О. М. Антіпов, 
В. В. Неглядова, п. 2.3 -  І. М. Кушал, К. В. Баляба.

Матеріали третього розділу колективної монографії «Техноло
гія оцінювання активізації інноваційної діяльності підприємств» 
присвячені особливостям формування інформаційно-аналітичного 
базису оцінювання, підкреслено необхідність моделювання іннова
ційної активності персоналу підприємств, запропоновано методоло
гічні засади оцінювання ефективності активізації інноваційної дія
льності підприємств. Розробкою п. 3.1 займалися В. О. Корецька- 
Гармаш, І. М. Кушал, А. О. Фоменко, п. 3.2 -  В. В. Третяк,
О. А. Шведчиков, п. 3.3 -  О. О. Гречишкіна, А. О. Фоменко.

У четвертому розділі монографії «Стимулювання механізмів 
активізації інноваційної діяльності підприємств» запропоновано 
організаційно-економічні напрями підвищення ефективності активі
зації інноваційної діяльності підприємств на основі мотивування 
персоналу до інноваційної діяльності та формування інноваційної 
культури підприємства. Розробкою п. 4.1 займалися О. М. Антіпов, 
В. В. Долгіх, п. 4.2 -  Г. О. Надьон, А. О. Фоменко, п. 4.3 -  Т. В. Ка
лінеску, О. Д. Кирилов.

П'ятий розділ колективної монографії «Інноваційна стратегія 
розвитку підприємств» при розробці інноваційної стратегії розвитку 
підприємства з урахуванням сучасних вимог враховуються принци
пи інноваційного розвитку підприємства, серед яких можна виділити 
принципи довгостроковості, узгодженості, конкурентоспроможності 
та інші, застосування яких спростило впровадження в економічну 
діяльність підприємства стратегічних планів, що у підсумку дозво
ляє йому виживати в довгостроковій перспективі, досягаючи при 
цьому своїх цілей.

Авторами монографії обґрунтовано використання ключових 
показників для оцінювання ефективності активізації інноваційної 
діяльності підприємств, оскільки вони відображають отримані ре
зультати та дозволяють розв'язати ряд проблем пов'язаних з вияв
ленням резервів збільшення соціально-економічної та інноваційної 
результативності і вибором найбільш доцільних напрямків подаль
шого розвитку; дослідженням стану інноваційного розвитку; про
гнозуванням і плануванням; організацією економічного стимулю
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вання виробництва; підвищенням соціальної ефективності діяльнос
ті регіону і підприємства. Розробкою п. 5.1 займалися О. Д. Кирилов, 
О. О. Шаталова, п. 5.2 -  І. В. Пономарьова, В. О. Корецька-Гармаш, 
п. 5.3 -  І. В. Пономарьова, Ю. А. Романовська.

Колективна монографія є завершеною науково-дослідною ро
ботою, в якій представлені погляди щодо механізмів активізації ін
новаційної діяльності підприємств. Матеріали монографії можуть 
бути використані як для подальших науково-теоретичних дослі
джень, так і в практичній діяльності підприємств для розробки стра
тегічних напрямків формування механізму забезпечення активізації 
інноваційної діяльності підприємств.
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мулювання товаровиробників до застосування нововведень для за
собів конкурентоспроможності боротьби на ринку -  ці та інші фак
тори визначають сьогодні відставання України в стратегічному роз
витку інновацій ще на початку ринкових перетворень.

На прояви творчості та активності негативно впливає вкрай ни
зька оплата праці, відсутність соціальної підтримки винахідників. На 
нашу думку, це один з основних та головних чинників, який переш
коджає стратегічному розвиткові інноваційної активності персоналу 
наших вітчизняних підприємств.

Реальні переваги інноваційних підприємств визначають більші 
конкурентоспроможні здатності, тобто кращі можливості спромага
тися як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках. До того ж 
введення технологічних або організаційних нововведень має потуж
ну дію при визначенні тенденцій виробництва країни і комерційної 
спеціалізації, тобто визначенні частки товарів з найвищим вмістом 
знань у виробництві і комерційній структурі. Зростання цієї частки 
не лише посилює зовнішній сектор економіки (торговельний ба
ланс), але і це спонукає до підвищення середніх доходів працівників, 
що приводить до підвищення рівня якості їхнього життя й навколи
шнього середовища.

Саме інновації є ефективним методом конкурентної боротьби, 
оскільки забезпечують створення нових потреб, приплив інвести
ційних ресурсів, зменшують собівартість товарів чи послуг, покра
щують імідж виробника нових товарів чи послуг тощо.

1.2. Визначення інноваційного потенціалу 
та інноваційної ємності підприємства

Відповідно до авторського підходу потенціал підприємства ви
значається як «сукупність організованих у певних соціально-еконо
мічних формах ресурсів, що можуть за певних діючих внутрішніх і 
зовнішніх чинників середовища бути спрямовані на реалізацію дія
льності підприємства, метою якої є задоволення нових потреб суспі
льства» [78, с. 9].
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підприємств

Потенціал підприємства, з одного боку, це абстрактна економі
чна категорія, яка є наслідком взаємодії всіх елементів економічних 
відносин не лише наявних, а й прихованих, проте здатних відбува
тися, а з іншого -  це економічна основа, реальна сила розвитку підп
риємства, що характеризується системою показників, які відобра
жають не лише наявні ресурси, а й їхні резерви [82, с. 11].

Що ж стосується поняття «інноваційний потенціал», то існує 
багато підходів до його визначення. Розглянемо деякі з них. 
Р. А. Фатхутдінов [173, с. 296] розглядає інноваційний потенціал як 
міру готовності організації виконати завдання, які забезпечать дося
гнення поставленої інноваційної мети, тобто це міра готовності до 
реалізації інноваційного проекту або програми інноваційних перет
ворень і впровадження інновацій.

В. Г. Чабан [180, с. 143] визначає інноваційний потенціал як на
явні та приховані можливості залучення та використання ресурсів, 
спрямованих на сприйняття, впровадження нововведень, які можуть 
бути залучені для досягнення цілей економічних суб'єктів. Це мак
симальні можливості генерувати високу інноваційну активність, які 
виявляються в ефективному забезпеченні нових і майбутніх техно
логій [180, с. 145].

На думку Т. Гринько [46, с. 57], інноваційний потенціал являє 
собою сукупність природних і трудових ресурсів, організаційних та 
інформаційних компонентів, матеріальних умов, що функціонують 
як єдине ціле в умовах впливу факторів зовнішнього середовища з 
метою вирішення завдань інноваційної діяльності.

Отже, інноваційний потенціал здебільшого розглядається як су
купність ресурсів, як міра готовності і як можливості здійснення ін
новаційної діяльності. Проте у своїй роботі [111] Л. Г. Міляєва та 
Д. А. Бєлоусов наголошують, що інноваційний потенціал в процесі 
свого розвитку послідовно проходить три стадії (рис. 1.2):

1) ресурсну, пов'язану з ревізією ресурсів, спрямовану на вияв
лення ступеня укомплектованості досліджуваного об'єкта ресурса
ми, потенційно необхідними для здійснення конкретної інноваційної 
діяльності;

2) стадію можливостей, реалізація якої «сигналізує» про потен
ційну придатність ресурсів, що аналізуються, до інноваційної діяль
ності;
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Рис. 1.2. Етапи розвитку інноваційного потенціалу 
Джерело: [111, с. 102]

3) стадію готовності до інноваційної діяльності.
Тож усі визначення інноваційного потенціалу здебільшого ха

рактеризують деякий певний етап його розвитку.
Проте не можна погодитись, що інноваційний потенціал -  це 

властивість підприємства, яка характеризує не просто його спромо
жність, а й бажання персоналу здійснювати інноваційну діяльність 
[88, с. 167], оскільки це визначення більш характерним є для іннова
ційної ємності підприємства.

Для промислових підприємств, що зіткнулись з гострою конку
ренцією, проблемою виживання в жорстких умовах ринку, саме ін
новаційна діяльність і її ефективність — головні умови успіху.

Впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку — це 
об'єктивна потреба та альтернативний шлях для підвищення міжна
родної конкурентоспроможності економіки та її галузей, адже світо
вий досвід доводить, що вихід з економічної кризи неможливий без 
активізації інноваційної діяльності.

Головне управління статистики у Луганській області дає таку 
інформацію [42]: у 2011 р. інноваційною діяльністю у промисловості
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займалися 59 підприємств, або 11,2% загальної їхньої кількості (у 
2010 р. -  відповідно 54 підприємства, або 9,9%). Кількість впрова
джених видів нової чи значно удосконаленої продукції становила 39 
найменувань (у 2010 р. -  31 найменування). Майже половину усіх 
найменувань інноваційних видів продукції впровадили підприємства 
машинобудування, 20,5% -  підприємства з виробництва харчових 
продуктів, напоїв, 15,4% -  хімічної і нафтохімічної промисловості.

Серед регіонів 46,2% усіх найменувань інноваційних видів про
дукції належить підприємствам міста Луганськ. Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції у 2011 р. становив 6749,8 млн грн, або 9,5% 
від обсягу реалізованої промислової продукції області (у 2010 р. -  
6158,0 млн грн, або 11,0%).

Таким чином, інноваційний потенціал підприємства забезпечує 
інноваційну діяльність підприємства ресурсами та можливостями і 
також проведення наукових досліджень, експериментальних розро
бок і впровадження нововведень, які впливають на рівень соціаль
но-економічного розвитку підприємства в умовах дії багатьох фак
торів.

Можна виділити рівні інноваційного потенціалу підприємства, 
що дозволяють визначити здатність підприємства впроваджувати 
нові технології в господарський оборот при одночасному забезпе
ченні фінансових потреб поточної виробничо-господарської діяль
ності (табл. 1.2) [108].

Інноваційний потенціал тісно пов'язаний з інноваційною ємніс
тю підприємств, проте у вітчизняних дослідженнях термін «іннова
ційна ємність» ще не набув свого розвитку. Так, В. А. Гришко, 
О. Я. Колещук, Н. І. Крет стверджують, що «з метою визначення 
стратегічного рівня інноваційного потенціалу підприємства необ
хідно оцінити його інноваційну ємність. Центральне завдання оці
нювання рівня інноваційної ємності підприємства полягає в оптимі- 
зації параметрів якості продукції, яку воно виготовляє. На підставі 
даних про рівень інноваційної ємності підприємства можна оцінити 
потрібні обсяги інноваційних ресурсів, якими має володіти підпри
ємство для забезпечення розробки необхідної кількості інноваційних 
видів продукції» [51, с. 54]. Під інноваційною ємністю (місткістю) 
підприємства вони розуміють інтегральну характеристику його пер
спективних (прогнозних) можливостей стосовно розробки ним но
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вих (покращених) видів продукції у розрізі цих видів та їхніх техні- 
ко-економічних параметрів, за яких досягається максимально мож
лива на цьому етапі розвитку науково-технічного прогресу у певній 
галузі економіки ефективність виробничо-господарської діяльності 
конкретного підприємства [51, с. 52].

Т а б л и ц я  1.2

Рівні інноваційного потенціалу підприємства

Джерела 
покриття витрат

Коротка характеристика рівня 
інноваційного потенціалу підприємства

Визначена стра
тегія інновацій
ного розвитку

Високі інноваційні можливості

Власні засоби

Висока забезпеченість власними ресур
сами. Реалізацію стратегій інноваційно
го розвитку підприємство може здійс

нювати без зовнішніх запозичень

Лідер -  освоєння 
нових технологій

Середні інноваційні можливості

Власні засоби + 
Довгострокові 

кредити

Нормальна фінансова забезпеченість 
виробництва необхідними ресурсами. 
Для ефективного залучення нових тех
нологій до господарського обороту не
обхідне використання деякого обсягу 

позикових засобів

Послідовник або 
лідер -  освоєння 

нових або по
ліпшуючих тех

нологій

Низькі інноваційні можливості

Власні засоби + 
довгострокові і 
короткострокові 
кредити і позики

Задовільна фінансова підтримка поточ
них виробничих запасів і витрат. Для 

реалізації стратегій інноваційного роз
витку потрібне залучення значних фі
нансових коштів із зовнішніх джерел

Послідовник -  
освоєння поліп
шуючих техно

логій

Нульові інноваційні можливості

- Дефіцит або відсутність джерел форму
вання витрат -

Джерело: [109]

Вимірювання інноваційної ємності у динаміці може надати ва
жливу інформацію про динаміку інновацій в будь-якій економічній 
діяльності, країні або географічному регіоні. Такі ідеї можуть бути 
використані політиками, аналітиками і вченими-дослідниками для
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розуміння змін в інноваціях, технологіях та конкурентоспроможнос
ті економічної діяльності.

Найбільш ґрунтовні визначення інноваційної ємності надано у 
іноземних працях. Д. Л. Фурман, М. Е. Портер та С. Стерн вважа
ють, що національна інноваційна ємність -  це здатність країни ство
рювати потоки відповідних нововведень [198; 204]. Здатність відо
бражає не лише рівень інновацій, але й основні умови, особливості 
інвестування і політичні рішення, які створюють умови для іннова
цій [204].

Досліджуючи поняття «інноваційна ємність», американський 
науковець Луіз Суерз-Вілла [209] стверджує, що для будь-якої гос
подарської діяльності або галузі за допомогою інноваційної ємності 
можна виміряти рівень інновації в будь-який час або в будь-якому 
місці. Можливо порівняти з іншими видами діяльності чи галузі, 
щоб визначити фактичне або потенційне технологічне лідерство. 
Дуже часто, наприклад, зниження рівня інноваційної ємності для 
будь-якої галузі або виду діяльності може бути раннім попереджен
ням про майбутні труднощі і занепад. Він виділяє чотири основні 
сутнісні характеристики інноваційної ємності [209]:

-  точний спосіб розуміння суті нововведень та інноваційного 
потенціалу, конкретний спосіб їхнього вимірювання;

-  неприв'язаність поняття до будь-якого виду діяльності або га
лузі промисловості. Тому його можна використати для вимірювання 
нововведення чи інноваційного потенціалу на рівні підприємств або 
на регіональному рівні; для порівняння та визначення лідера за но
вовведенням у галузі; для моніторингу інновацій, завданням якого є 
вимірювання динаміки нововведень та зростання інноваційного по
тенціалу;

-  діагностичний інструмент -  відстеження змін нововведень та 
інноваційного потенціалу як індикатора зростання чи занепаду тех
нологічного лідерства підприємства;

-  інформаційний барометр траєкторії і динаміки накопичень 
нововведень, що забезпечує точні дані про джерела накопичень на 
рівні підприємства.

Інноваційна ємність залежить від технологічних можливостей, 
трудових ресурсів підприємства, його інвестиційної політики, полі
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тичного курсу держави тощо. Інноваційна ємність залежить [198] від 
поточної національної промислової конкурентоспроможності або 
продуктивності, яка може визначатись багатьма чинниками, допов
нення до розвитку нових технологій.

Сьогодні є актуальним спростування принципів управління ін
новаційною ємністю [69]:

-  вибір нової технології залежить від її привабливості і грандіо
зних можливостей, які вона обіцяє (насправді потрібно виходити з 
того, наскільки вона буде задовольняти вимоги споживачів);

-  при виборі нової технології необхідно виходити з аналізу тео
ретичної раціональності і доцільності її впровадження (насправді 
потрібно враховувати сильний вплив дійсної практики і минулого 
досвіду (path dependence);

-  всі удосконалення і нововведення врешті-решт будуть сприй
няті, впроваджені і перейняті (насправді потрібно усвідомлювати, 
що більшість з них не закінчаться і не має закінчитись успіхом);

-  технологічні удосконалення мають самостійну цінність (на
справді лише споживач визначає їхню дійсну цінність);

-  виграють принципово нові технології (насправді нове не зав
жди означає краще);

-  перспективи застосування нової технології зумовлюють її ус
пішне впровадження (насправді вирішальним чинником часто є ін
фраструктура, необхідна для її впровадження).

Таким чином, виникає два погляди на створення і розподілення 
інноваційного знання:

1. Незважаючи на майбутній неуспіх, пошукові роботи з метою 
збільшення інноваційної ємності виробничої фірми мають безперер
вно проводитись і заохочуватись, оскільки рано чи пізно перспекти
вні ідеї будуть реалізовані.

2. Ураховуючи, що більшість науково-технічних розробок не 
будуть реалізовані, заохочування пошукових робіт має бути вибір
ковим, що зменшить марнотратство і розпилювання фінансів, зок
рема вважаємо, що розгляд цих парадигм із нестандартних позицій, 
зокрема з позиції біологічної еволюції, є актуальним.

Саме інноваційні знання дають можливість підприємству не 
тільки стати та продовжувати бути лідером на обраному ринку, а й
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забезпечувати стратегічно важливі перспективи майбутнього стало
го розвитку у змінюваних умовах, що є основою забезпечення еко
номічної безпеки.

Інноваційне знання як інструмент управління базується на:
-  власному досвіді й обізнаності;
-  баченні загальної картини майбутнього;
-  системному мисленні;
-  досконалій технології передачі знання;
-  вмотивованості;
-  сучасних лідерських якостях менеджера.
Інноваційне знання як основа забезпечення соціально- 

економічного механізму підприємства та стратегічний ресурс може 
бути класифіковане за певними напрямками. Зокрема до них нале
жать [51]:

-  технічні знання: міжнародні стандарти і нормативи, вимоги 
Європейського Союз;

-  екологічні: перспективи та загрози від приєднання до Євро
пейської схеми торгівлі шкідливими викидами (ЄСТВ);

-  інформаційні: доцільність і своєчасність розробки ІТ-
стратегії, впровадження сучасних програмних рішень, системи 
управління проектами тощо;

-  політичні: наслідки підписання Угод з Європейським Сою
зом, перспективи введення безвізового режиму;

-  технологічні: впровадження сучасних технологій продажу та 
бронювання, технологій обслуговування пасажирів і вантажу;

-  стратегічні: перспективи приєднання альянсів, доцільність 
створення власних регіональних альянсів,

-  вибір ефективної бізнес-моделі.
Соціально-економічний механізм використання та розподілення 

інноваційних знань розглядають як багатокомпонентну систему різ
номанітних форм і методів впливу на трудовий потенціал працівни
ків підприємства, серед яких доведено пріоритетність соціально- 
економічних важелів, що мають функціонувати на усіх рівнях 
управління на засадах наукової методології, гнучкої взаємодії дер
жави та соціальних партнерів в інтересах збереження, ефективного 
використання та розвитку трудового потенціалу.
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Соціально-економічний механізм за сучасних умов підприємст
вами України не використовується повністю, ефективно та раціона
льно, частина його залишається в резервному, прихованому стані, 
зазнає кількісних та якісних втрат, не працюючи повною мірою на 
інтереси суспільства, гальмуючи засвоєння інноваційної моделі роз
витку. Розвиток інноваційних знань в сучасних умовах є некерова- 
ним, відбувається хаотично. Виявлено тенденції зниження якості, 
обсягів професійної підготовки та перепідготовки кадрів для проми
словості. Глибинні причини неефективного використання та розвит
ку інноваційних знань коріняться у прорахунках в проведенні соціа
льно-економічних реформ на етапі ринкової трансформації економі
ки, деформаціях оплати праці і доходів, обмеженому фінансуванні 
соціальних програм.

На думку інших дослідників [67; 143, с 54], основними факто
рами для вимірювання і аналізу інноваційної ємності є кількість ви
даних патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки як 
найдоступнішу інформацію в будь-якій країні, зміна яких легко про- 
слідковується в часі. Обов'язково вимірювати такі фактори, як рівень 
доступу до освіти, ступінь регулювання інтелектуальної діяльності, 
набуття чинності новими законами тощо.

Відповідно простежується відмінність між інноваційною ємніс
тю та інноваційним потенціалом. Так, показник інноваційної ємності 
свідчить про здатність підприємства реалізовувати інноваційні про
екти, а поняття інноваційного потенціалу характеризує наявність 
певної сукупності різних видів ресурсів, зокрема матеріальних, фі
нансових, інтелектуальних, інформаційних та інших, необхідних для 
здійснення інноваційної діяльності [93, с. 73].

Таким чином, під інноваційною ємністю підприємства розумі
ється його здатність (спроможність) до розробки та впровадження 
інновацій задля досягнення економічного та/або соціального ефекту.
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