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Головним чинником економічного зростання й забезпечення 

належного місця вітчизняної економіки у світовій економічній 
системі є ефективне використання інновацій, які перетворюються 
на вирішальний фактор соціально-економічного розвитку і 
відіграють провідну роль у вирішенні економічних, екологічних, 
соціальних та культурних завдань. У цьому зв’язку особливої 
актуальності набуває розгляд комплексу питань щодо інноваційної 
діяльності підприємств і, зокрема, інноваційного потенціалу як 
системного показника, що характеризує рівень ефективності 
підприємства у реалізації стратегії інноваційного розвитку. 

Надійним підґрунтям для забезпечення ефективності 
інноваційної діяльності є інноваційний потенціал, який визначає 
рівень інноваційних можливостей усіх суб'єктів господарської 
діяльності . Слід зазначити, що питанням формування 
інноваційного потенціалу в економічній літературі приділяється 
досить багато уваги, однак існуюча інформація, найчастіше, 
носить суперечливий характер. Підтвердженням цього є той факт, 
що поняття „інноваційний потенціал” не має однозначного 
трактування. Крім того це поняття ототожнюється з науковим, 
інтелектуальним, творчим та науково-технічним потенціалом, що 
значно спрощує дійсність, а також звужує сферу застосування цієї 
економічної категорії. 

Інноваційний потенціал - це сукупність різних видів ресурсів, 
включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні 
та інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності 
[1]. 

Формування інноваційного потенціалу підприємства – досить 
складний і трудомісткий процес, що передбачає дослідження всіх 
складових системи у їх взаємозв’язку та динаміці. Неможливо 
однозначно встановити ключові правила формування 
ефективного інноваційного потенціалу та процедури його 
оптимізації, адже сучасний ринок та його підприємницькі суб’єкти 
досить різноманітні та багатогранні. Перш за все, процес 
формування інноваційного потенціалу визначається 
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територіальним розміщенням, специфікою діяльності, галузевою 
специфікою, розмірами підприємств. 

Галузеві особливості формування інноваційного потенціалу 
підприємства визначаються специфічністю кінцевих результатів 
інноваційної діяльності в тій чи іншій сфері функціонування, 
особливостями матеріального, техніко-технологічного, проектно-
конструкторського забезпечення інноваційної діяльності, 
специфікою ринків збуту інновацій і т.д [2]. 

У сучасних умовах основним засобом підтримки високих 
темпів розвитку й досягнення необхідного рівня прибутковості 
суб’єктами господарювання стає постійне впровадження ними 
інновацій. Активізація інноваційного розвитку є одним з 
найголовніших факторів виживання вітчизняних суб’єктів 
господарювання в умовах жорстокої конкурентної боротьби. При 
цьому саме інноваційний потенціал є передумовою успішної 
реалізації інноваційної складової.  

Саме тому підприємствам в Україні слід приділяти більшу 
увагу вивченню питань сутності та складових власного 
інноваційного потенціалу. До того ж, успішне управління 
інноваційним потенціалом у сучасних умовах слід розглядати як 
умову забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 
підприємства, а отже власне його існування [3]. 
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Найважливішою складовою економічного забезпечення 

інноваційної діяльності є фінансування. Зростаючі потреби у 
фінансах для активізації інноваційної діяльності підприємств вже 
не задовольняються за рахунок традиційних систем кредитування, 
бюджетного фінансування та обігу грошових коштів. Для 
фінансування нових технологічних компаній необхідні інші 
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