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В останні десятиріччя саме інновації стали основними факторами, які забезпечують
економічне зростання як окремих господарюючих суб'єктів, так і національних економік в
цілому. Водночас, інноваційний розвиток – це не тільки основний інноваційний процес, але й
розвиток системи факторів і умов, необхідних для його здійснення, тобто інноваційного
потенціалу. На рівні підприємства інноваційний розвиток як об’єкт економічного оцінювання
складатиметься з кількох складових та відповідних напрямків оцінювання:
– це інноваційний процес,
– розвиток системи факторів і умов, необхідних для його здійснення,
– інноваційний потенціал підприємства.
Якщо оцінювати лише дві головні складові процеси інноваційного розвитку –
реалізацію інноваційних проектів і розвиток інноваційного потенціалу, то випливає
конкретна задача виміру вихідних параметрів останнього, визначення його місця в
загальному потенціалі підприємства. За характеристики інноваційного потенціалу часто
видаються показники, що відносяться до науково-технічного, виробничо-технологічного,
кадрового або іншого компонентів загального потенціалу підприємства. У подібних
випадках власне інноваційний потенціал підприємства не виділяється, не вимірюється і, як
наслідок, цілеспрямовано не розвивається. Це є недоліком такого підходу.
Основними факторами, які формують величину інноваційного потенціалу
підприємства, є наступні його складові, що виділяються вченими [1-3]:
– ресурсний потенціал;
– фінансовий потенціал;
– кадровий потенціал;
– інформаційний потенціал;
– науково-технічний потенціал.
Існуючі підходи економічного оцінювання інноваційного потенціалу промислового
підприємства припускають у його структурі виділяти кадрову, інформаційну, матеріальнотехнічну й організаційно-управлінську складові. Це потребує доопрацювання. Найбільшим
недоліком при використанні безлічі різномірних показників для характеристики
інноваційного потенціалу, як справедливо вказують автори подібного дослідження [4], є
відсутність єдиного підходу до нормування показників, що аналізуються.
Зокрема, слабко представлена ресурсна складова інноваційного потенціалу;
показники, що оцінюють види потенціалів, потребують уточнення, коректування вимагає
методика визначення їх кількісних значень; відсутні складові науково-технічних
можливостей підприємства.
Між частинами загального потенціалу існують складні діалектичні зв'язки, але
безперечно одне: інноваційний потенціал визначає завершальну частину виробничого циклу
та його реальні пропускні можливості, що істотно позначається на кінцевому результаті.
Дослідження інноваційного потенціалу передбачає аналіз найбільш суттєвих
характеристик для визначення взаємообумовленості складових, тенденцій розвитку,
направлення удосконалення й розвитку з метою підвищення ефективності використання.
Сучасний стан розвитку інноваційного потенціалу характеризується властивостями
цілісності, взаємозалежності елементів, адаптивності до змін, здатністю до відновлення й
росту [5-7]. Якщо детально розглядати структуру інноваційного потенціалу, то можна
прийти до висновку, що його основу складають інноваційна інфраструктура підприємства
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разом з інноваційними можливостями, що створюються за рахунок інших компонентів
потенціалу. Вони також мають бути економічно оцінені.
Економіко-математичні оцінки чинників інноваційного потенціалу здійснюються з
урахуванням виду галузі, стану виробничо-підприємницької діяльності підприємства.
Розробка та використання комплексних показників – це потенційно плідний напрямок. Такі
показники можуть використовуватися при виконанні аналітичних дослідницьких проектів,
але для широкої повсякденної практики вони придатні обмежено.
Відтак, податковий метод стимулювання інноваційного розвитку підприємств виявив
себе як потенційно ефективний, проте це можливо за умови удосконалення його
організаційно-економічного механізму.
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