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ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ

Описана вагомість інноваційного розвитку підприємств в сучасних умовах економіки Укра-
їни. Показана важливість узагальнення підходів до оцінки інноваційного потенціалу підп-
риємств. Обґрунтована необхідність подолання перешкод в оцінці та ефективному
управлінні інноваційним потенціалом підприємств для визначення їх інноваційних
можливостей.

Описана значимость инновационного развития предприятий в современных условиях
экономики Украины. Показана важность обобщения подходов в оценке инновационно-
го потенциала предприятий. Обоснована необходимость преодоления препятствий в
оценке и эффективном управлении инновационным потенциалом предприятий для
определения их инновационных возможностей.

Large value of innovative development of enterprises in the modern terms of economy of
Ukraine described. Importance of generalization of approaches in the estimation of innovative
potential of enterprises is described. The necessity of overcoming of obstacles for an estima-
tion and effective management innovative potential of enterprises for determination of their
innovative possibilities is grounded.

В умовах трансформаційної економіки України інноваційна діяльність ви-
ступає рушійною силою відновлення технічної бази виробництва, освоєння і випус-
ку нової конкурентоспроможної продукції, проникнення на світові ринки товарів і
послуг. Формування і вибір стратегічних напрямків інноваційної діяльності ба-
зується на результатах всебічної оцінки як середовища, в якому працює підпри-
ємство, так і визначенні внутрішніх інноваційних можливостей підприємства.

Термін "Інноваційний потенціал" має широкий спектр підходів до його
вивчення і досить не давно ввійшов до економічної літератури. У широкому
розумінні потенціал – це величина, яка характеризує запас енергії тіла, що пере-
бувала в даній точці силового поля. Поняття «інноваційний потенціал» тракту-
ється вченими по різному, що призводить до деякої плутанини та не визначено-
сті.

Інноваційний потенціал у світовій практиці оцінюється показником
“ТАТ”, під яким розуміють час з моменту усвідомлення потреби або попиту на
новий продукт до моменту його відвантаження на ринки у значних кількостях.
Але доцільно використовувати систему показників, які більш детально і всебіч-
но характеризують стан і рівень використання інноваційного потенціалу підпри-
ємства. В Україні відсутній комплексний підхід до розроблення показників ефе-
ктивності використання інноваційного потенціалу, ефективності інноваційно-
інвестиційної діяльності

На цьому етапі і починаються труднощі. Першим бар'єром є недостат-
ність інформації для аналізу інноваційної діяльності підприємств та функціону-
вання їх інноваційного потенціалу через відсутність діючого механізму статис-

тичного обліку інноваційної діяльності підприємств різних галузей. Другим є
те, що інноваційний потенціал, як вже говорилось, складається з певних час-
тин, тому і його оцінка базується на оцінці його. Але не всі вони можуть бути
визначені кількісно, а метод експертних оцінок, який застосовується в цих ви-
падках – це лише суб’єктивна думка обраних експертів.

Подолання всіх цих недоліків є дуже важливим кроком на шляху до ви-
значення інноваційних можливостей підприємства. Бо без визначення найваж-
ливішої складової інноваційної діяльності підприємства не можливо проаналі-
зувати та розрахувати його інноваційні можливості, які характеризуються ста-
ном і рівнем використання саме інноваційного потенціалу, та на цій основі
зробити висновок про рівень інноваційної активності підприємства.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ
СТАНОМ ПІДПРИЄМТСВА

Стабільний фінансовий стан підприємства відіграє одну з ключових ролей у впевне-
ному зростанні та розвитку підприємства на ринку. Тому розробка такої системи
на кожному підприємстві, з урахуванням специфіки, приналежності до галузі і особ-
ливостей підприємства, вважається необхідним елементом управління підприємст-
вом.

Стабильное финансовое состояние предприятия играет одну из ключевых ролей в
уверенном росте и развитии предприятия на рынке. Потому разработка такой сис-
темы на каждом предприятии, с учетом специфики, принадлежности к отрасли и
особенностей предприятия, считается необходимым элементом управления пред-
приятием.

The stable financial condition of the enterprise plays one of key roles in the confident growth
and development of the enterprise in the market. Therefore development of such system at
each enterprise, in view of specificity, an accessory to branch and features of the enterprise,
is considered a necessary element of operation of business.

Метою будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку.
Але в більш широкому розумінні під основною метою діяльності слід розуміти
забезпечення її стійкого фінансового стану, а одержання максимального при-
бутку є основою для досягнення цієї мети.


