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У статті розкрито теоретико-методологічну сутність інноваційного потенціалу машино
будівних підприємств. Проаналізовано основні підходи до визначення нематеріальних акти
вів підприємств.
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Вступ. Перехід України до ринко
вих умов господарювання заохочує віт
чизняні підприємства до активізації ін
новаційної діяльності, яка виявляється
в ефективному та раціональному вико
ристанні матеріальних та нематеріаль
них активів, використанні менеджменту
та маркетингу в організаціях, оновлен
ні основних фондів, використанні інно
ваційних підходів в управлінні. Можна
стверджувати, що тим самим підприєм
ства формують основу для господарської
діяльності, її базу, інакше кажучи, по
тенціал організації. Досвід свідчить, що
не завжди нагромадження матеріальних
та нематеріальних ресурсів указує на те,
що підприємство формує свій потен
ціал, тим більше інноваційний.
Кризові явища в економіці Украї
ни спонукають до використання прин
ципово нових пiдходiв щодо формуван
ня інноваційного потенціалу підприєм
ства. Разом з тим під час розвитку інно
ваційного потенціалу промислових під
приємств України виникає безліч про
тиріч та неузгодженостей його форму
вання, оскільки використовуються як
нематеріальні, так і матеріальні активи
для досягнення поставлених цілей.
Аналіз досліджень та публікацій. До
слідженню проблематики формуван
ня потенціалу підприємства присвя
чено праці багатьох зарубіжних та віт
чизняних учених. Тематиці нематері
альних активів присвяченно праці таких
науковців, як: І.М. Бойчук, М. Данько,
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Д.М. Стеченко, С.В. Онишко. Пробле
матиці вивчення інновацій присвяче
но праці таких всесвітньо відомих уче
них, як: О.М. Гребешкова, О.В. Дейне
га, М.Д. Кондратьєва, І.М. Рєпіна. Фор
мування та розвиток інноваційного по
тенціалу висвітленно у дослідженнях
В.І. Осипова, Г.О. Харламова, В.Т. Фе
доренко, Н.І. Чухрай. Інтелектуальну
суть нематеріальних активів висвітлена у
працях О.В. Дейнеги, який вважає, що в
третьому тисячолітті найбільшу цінність
матимуть такі складові, як кваліфікація
робітників, відома торгова марка, пере
дові технології, корпоративна культура.
Автор пропонує їх включити в складову
інтелектуального капіталу. О.В. Дейнега
розглядає підприємство як суму матері
альних активів та інтелектуального капі
талу, причому під інтелектуальним ка
піталом він розуміє: 1) ринкові активи
(торгові марки, повторюваність контр
актів, портфель замовлень, канали роз
поділу, різноманітні контракти та уго
ди, такі як ліцензія, франшиза тощо);
2) інтелектуальну власність як актив, що
включає ноу-хау, промислові та торго
ві секрети, патенти та різноманітні ав
торські права; 3) людські активи – су
купність індивідуальних та колективних
знань співробітників підприємства, їх
творчих здібностей, уміння вирішувати
проблеми, лідерські якості, підприєм
ницькі та управлінські навики; 4) інфра
структурні активи або технології, методи
та процеси, які роблять роботу підпри
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ємства взагалі можливою [10]. Іншу точ
ку зору щодо нематеріальних активів де
монструють М. Данько та І.М. Бойчук,
які пропонують розглядати нематеріаль
ні активи як основне джерело створен
ня вартості підприємства та поділяють
їх на три складові: 1) людський капітал
(уміння, талант, знання); 2) інформацій
ний капітал (бази даних, інформаційні
системи, мережі та технології); 3) орга
нізаційний капітал (культура, лідерство,
відповідний персонал, робота в команді,
управління знаннями) [2, 6].
Вивчення та дослідження існуючих
публікацій свідчить про проблематику
формування інноваційного потенціа
лу шляхом розвитку його нематеріаль
ної складової, яка недостатньо вивчена
і потребує подальших досліджень та ви
рішення багатьох завдань, зокрема роз
витку та оцінювання нематеріальних ак
тивів.
Постановка завдання. Метою стат
ті є вивчення теоретико-методологічних
підходів до визначення інноваційно
го потенціалу підприємства та розкрит
тя сутності його нематеріальних активів.
Основні результати дослідження. Ін
новаційна діяльність була і залишаєть
ся, незважаючи на коливання економі
ки, однією з основних умов стабілізації
та розвитку держави. На підтримку ін
новаційної діяльності українських під
приємств 4 липня 2002 р. було прийнято
Закон України «Про інноваційну діяль
ність». Цей Закон визначає правові, еко
номічні й організаційні основи держав
ного регулювання інноваційної діяль
ності в Україні, встановлює форми сти
мулювання державою інноваційних про
цесів і спрямований на підтримку роз
витку економіки України інноваційним
шляхом. Згідно з положеннями закону
державну підтримку одержують суб’єкти
господарювання усіх форм власнос
ті, що реалізують в Україні інноваційні
проекти, і підприємства усіх форм влас
ності, що мають статус інноваційних [1].
Машинобудівний комплекс – пріо
ритетна складова промисловості Украї
ни. Саме ця галузь є продуцентом ма
шин та устаткування для інших галу
зей та населення країни. Машинобуду

вання визначає рівень розвитку країни в
цілому. В умовах глобальної кризи саме
машинобудування має стати осередком
розробки та впровадження здобутків
науково-технічного прогресу.
Особливості формування інновацій
ного потенціалу машинобудівного під
приємства визначаються специфічніс
тю кінцевих результатів інноваційної ді
яльності, особливостями матеріально
го, техніко-технологічного, проектноконструкторського забезпечення інно
ваційної діяльності, специфікою ринків
збуту інновацій і т. д. Територіальне роз
ташування підприємства визначає мож
ливості для його інноваційної діяльності.
У нестабільних умовах господарю
вання досить важливо не втратити уже
сформований інноваційний потенціал,
що потребує активізації моніторингової
діяльності з метою уникнення зовнішніх
загроз та використання можливих рин
кових шансів з метою точного визначен
ня реального фінансово-економічного
стану підприємства та оцінки наяв
них можливостей і здібностей персона
лу. Разом із вирішенням поточних фі
нансових проблем підприємствам необ
хідно інтенсифікувати свою інноваційну
діяльність, результати якої дозволять ви
йти на новостворені світові ринки з но
вою продукцією та технологіями. Це за
безпечить високу продуктивність праці,
низьку собівартість виробленої продук
ції, низьку енерго- та матеріаломісткість
виробництва, що є основними складо
вими конкурентоспроможності в гло
бальному економічному просторі [3].
Звичайно, в умовах кризи досить
важко активізувати інноваційну діяль
ність у державі. Але це практично єди
ний і безальтернативний шлях стабілі
зації та розвитку економіки України в
майбутньому. Завданням державних ор
ганів управління має стати формування
сприятливого інноваційного клімату та
мотиваційних умов у державі для активі
зації підприємницької ініціативи.
Тому особливо актуальним є зав
дання формування методичного підхо
ду до визначення рівня інноваційної ак
тивності підприємства (ІАП) на підста
ві результатів діагностики його потен
ціалу та оцінки ефективності системи
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стратегічного управління, розвиток якої
характеризує спроможність підприєм
ства до реалізації наявних можливостей
і формування нових з метою досягнен
ня успіху та отримання довгострокових
конкурентних переваг.
Поняття інноваційного потенціалу
є концептуальним відображення розвит
ку інноваційних процесів, воно розгля
далося і уточнювалося в результаті тео
ретичних, методологічних і емпіричних
досліджень і отримало розвиток з почат
ку 80-х років ХХ ст. Останнім часом це
поняття знаходить усе більше розповсю
дження, з’являються самостійні дослі
дження, присвячені аналізу різних під
ходів до цього визначення.
Перший підхід. Такі автори, як
М.В. Бендиков, І.В. Бойко, Ф.Ф. Глісін
концентрують свої зусилля на вивчен
ні окремих аспектів інноваційного по
тенціалу. Тому в літературі часто наво
дяться його специфічні визначення, які
слабо співвідносяться між собою і часто
ототожнюються з поняттям наукового,
інтелектуального, творчого і науковотехнічного потенціалів. Такий підхід, на
нашу думку, видається необґрунтованим
і потребує коригування з урахуванням
специфіки і особливостей розвитку ін
новаційних процесів.
Другий підхід може бути умовно по
значений як ресурсний. Його представ
ники: О.А. Гиренко-Коцуба, О.П. Ко
робейников, І.А. Коршунов. У цьому
випадку інноваційний потенціал роз
глядається як впорядкована сукупність
ресурсів, що забезпечує здійснення ін
новаційної діяльності суб’єктом рин
ку. На наш погляд, використання та
кого підходу при дослідженні потенціа
лу не є повним, оскільки в різних умо
вах господарські ресурси може бути ви
користано по-різному, і, зрештою, вони
не є гарантією однакових економічних
результатів, а отже, і не служать зміс
товною характеристикою інноваційно
го потенціалу.
Разом з тим використання ресурс
ного підходу має свої позитивні сторо
ни, оскільки він дозволяє дати оцінку
поточної ситуації розвитку інноваційних
процесів (виділити сильні та слабкі сто
рони).
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Третій підхід тісно пов’язаний з ре
сурсними характеристиками потенціалу
і являє собою сукупність можливостей
використання продуктивної сили ресур
су (представники: Л.М. Гохберг, І. Де
жина, О.Н. Лосєва). Тобто з точки зору
змістовної функції тут ідеться про вико
ристані і невикористані (приховані) ре
сурсні можливості, які може бути задія
но для досягнення кінцевих цілей еко
номічних суб’єктів. З точки зору струк
турної характеристики, інноваційний
потенціал – це сукупність науковотехнічних, технологічних, інфраструк
турних, фінансових, правових та інших
можливостей, що забезпечують сприй
няття і реалізацію нововведень, тобто
отримання інновацій.
Четвертий
підхід
(представни
ки: А.І. Миколаєв, Г.В. Остапкович,
Д.І. Симаков). У ньому акумулюють
ся вищерозглянуті позиції, а іннова
ційний потенціал розглядається як сту
пінь здатності і готовності економічного
суб’єкта здійснювати інноваційну діяль
ність. При цьому під здатністю розумі
ється наявність і збалансованість струк
тури компонентів потенціалу, а під го
товністю – достатність рівня розвитку
потенціалу для формування інновацій
ної активної економіки.
Саме цей підхід, на думку автора,
видається найбільш обґрунтованим і до
зволяє сформулювати такі методологіч
ні положення до визначення інновацій
ного потенціалу промислового підпри
ємства:
– структурно інноваційний потен
ціал може бути розглянуто як з точ
ки зору ресурсної компоненти, яка ха
рактеризує можливості окремих ресур
сів для здійснення інноваційної діяль
ності на підприємстві, так і з точки зору
результативної компоненти, яка відо
бражає результат використання ресурс
них можливостей, характеризуючи до
сягнутий рівень інноваційного потенці
алу. Відповідно, для оцінки фактично
го стану інноваційного потенціалу не
обхідна сукупність показників, що відо
бражають його ресурсну і результативну
компоненти. Тим чином буде визначе
но здатність підприємства до здійснення
інноваційної діяльності;
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– для визначення рівня достатнос
ті потенціалу має бути розроблено мето
дику оцінки, що характеризує величину
та ступінь використання інноваційно
го потенціалу. Це, зрештою, послужить
основою для розробки заходів, спрямо
ваних на підтримку позитивних і подо
лання негативних тенденцій інновацій
ного розвитку [12].
Проаналізувавши всі вище зазначе
ні визначення інноваційного потенціа
лу підприємства, запропонуємо власний
підхід до визначення цього поняття.
Отже, інноваційний потенціал –
це
науково-технологічні,
фінансовоекономічні, виробничі, соціальні та
культурно-освітні можливості підприємства на певний період часу, які може
бути використано для вирішення завдання
і досягнення певної мети розвитку машинобудівного підприємства в умовах ринку.
Він являє собою сукупність елементів,
які необхідні для вирішення певних ви
робничих проблем, і готовність суб’єкта
господарювання до їх вирішення.
Під інноваційним потенціалом під
приємства треба розуміти спромож
ність підприємства здійснювати ін
новаційну діяльність. Відповідно, ін
новаційний
потенціал
характеризу
ється системою ресурсів, яка необхід
на для здійснення фундаментальних
та прикладних наукових досліджень,
проектно-конструкторських і техноло
гічних робіт, які орієнтовані на вирі
шення наукових, науково-технічних,
соціально-економічних та екологічних
проблем підприємства. Інноваційний
потенціал – це рівень готовності під
приємства до реалізації проекту чи стра
тегічних змін.
Інноваційний потенціал будь-якого
суб’єкта господарювання залежить від
специфіки та масштабів його діяльності,
а рівень розвитку визначає реальні інно
ваційні можливості, сприйнятливість до
нововведень та інноваційну активність.
На величину інноваційного потен
ціалу впливають фінансування науки та
інновацій, чисельність наукових праців
ників, кількість використаних об’єктів
промислової власності, кількість залу
чених діючих ліцензій, активність ство

рення нових зразків і освоєння продук
ції, інтенсивність винахідницької діяль
ності.
Інноваційний потенціал формуєть
ся за допомогою двох складових:
1) матеріальної складової – іннова
ційного потенціалу матеріальних ресур
сів;
2) нематеріальної складової – інте
лектуального потенціалу.
Кожна складова інноваційного по
тенціалу має специфічні цілі викорис
тання та розвитку, перебуває під впли
вом різних факторів та може бути зара
хованою як до сильних, так і до слабких
сторін підприємства.
До матеріальної складової іннова
ційного потенціалу підприємства нале
жать основні та оборотні засоби, до ін
телектуальної складової належать нема
теріальні активи, маркетингові ресур
си, управлінсько-інфраструктурні ре
сурси, трудові ресурси. До основних за
собів матеріальної складової інновацій
ного потенціалу підприємства зарахо
вують матеріальні активи, які підпри
ємство утримує з метою використання
під час виробництва або постачання то
варів, надання послуг, здавання в орен
ду іншим особам або для здійснення ад
міністративних та соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких біль
ше одного року. Це машини, обладнан
ня, транспортні засоби, інструменти та
прилади, а також бібліотечні фонди.
До оборотних активів належать ви
робничі запаси, незавершене виробни
цтво, готова продукція, дебіторська за
боргованість, грошові кошти тощо, які
залучаються під час інноваційної діяль
ності та визначають насамперед фінан
сові та товарно-матеріальні потоки су
проводження інновацій.
Традиційно вважають саме матері
альні ресурси основою формування ін
новаційного потенціалу підприємства.
Ця концепція не є актуальною, оскіль
ки в часи стрімкого розвитку НТП, ін
форматизації суспільства на перше міс
це виходять нематеріальні активи. Ін
телектуальний капітал стає фундамен
том створення потенціалу підприєм
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ства, який дає змогу здійснювати інно
ваційну діяльність. Як свідчить практи
ка господарювання вітчизняних підпри
ємств, у структурі майна нематеріальні
активи займають незначну частку, тоді
як основні фонди як складова матері
альних активів морально застаріли. Фі
зичне та моральне зношення основних
засобів подекуди сягає 80% структури
майна промислових підприємств (у тому
числі 60–70% на машинобудівних під
приємствах) [8].
Інтелектуальний
потенціал,
як
складова інноваційного потенціалу, яв
ляє собою систему таких компонентів:
нематеріальні активи, маркетингові ре
сурси, управлінсько-інфраструктурні ре
сурси, трудові ресурси. Стосовно інно
ваційної діяльності об’єкти нематеріаль
них активів являють собою інтелекту
альну власність підприємства, яка є уза
коненим інструментом захисту немате
ріальних активів.
Нематеріальні активи виступають
важливою складовою потенціалу будьякого підприємства. Як свідчить прак
тика господарювання вітчизняних під
приємств, частка нематеріальних акти
вів у структурі майна підприємств не
значна, тим самим керівництво підпри
ємств не розглядає їх як потужне потен
ційне джерело конкурентних переваг.
Нематеріальні активи – це права влас
ності та захист доступу до нематеріаль
них ресурсів підприємства та їх вико
ристання у господарській діяльності з
метою одержання доходу. Нематеріаль
ні активи не мають матеріальної форми,
можуть бути ідентифіковані (відокрем
лені від підприємства) та утримують
ся підприємством з метою використан
ня протягом періоду більше одного року
(або одного операційного циклу, якщо
він не перевищує один рік) для вироб
ництва, торгівлі, в адміністративних ці
лях або надання в оренду іншим особам,
і виступають у вигляді придбаних під
приємством прав на об’єкти інтелекту
альної власності. Отже, можна зробити
висновок, що нематеріальні активи – це
цінності, які належать підприємствам і
організаціям та не є фізичними мате
ріальними об’єктами, що уособлюють
цінність у своїй фізичній суті, але ма
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ють вартісну та грошову оцінку завдяки
можливості використання та отримання
від них доходу.
Характерною ознакою таких ресур
сів є відсутність матеріального носія та
надзвичайна складність визначення ве
личини майбутнього прибутку від їх ви
користання. За такого підходу до нема
теріальних активів зараховують: 1) пра
ва, що з’являються в результаті володін
ня підприємством патентами на вина
ходи, корисні моделі, промислові зраз
ки; свідоцтва на знаки, на товари і по
слуги, фірмове найменування; 2) пра
ва, що виникають у результаті володін
ня підприємством об’єктами авторсько
го права та суміжних прав; 3) права на
використання на підприємстві нетради
ційних об’єктів інтелектуальної влас
ності; 4) права на користування земель
ними ділянками та природними ресур
сами; 5) монопольні права на викорис
тання рідкісних ресурсів; 6) права, які
з’являються в результаті укладення з ін
шими суб’єктами ліцензійних угод на
використання об’єктів інтелектуальної
власності.
Враховуючи вищенаведене, потріб
но відзначити, що нематеріальні ак
тиви – це багатогранне поняття. Поперше, це частина майна підприємства,
яка не має матеріально-уречевленої
форми. По-друге, це активи довгостро
кового користування з терміном понад
рік. По-третє, вони є засобом отриман
ня вигоди підприємством, створюючи
конкуренту перевагу на ринку, прино
сять доход.
Нематеріальні активи посідають ва
гоме місце у формуванні інноваційного
потенціалу підприємства [5, 9].
Висновки. У результаті досліджень
та аналізу праць вітчизняних та зарубіж
них учених було визначено проблему те
оретичної суті інноваційного потенціа
лу, головними складовими якого є не
матеріальні та матеріальні активи, ви
значено основні складові нематеріаль
них активів, які формують інтелекту
альну складову інноваційного потенціа
лу підприємства. Також було визначено
проблематику формування інновацій
ного потенціалу шляхом розвитку його
нематеріальної складової, що недостат
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ньо вивчена і потребує подальших дослі
джень. Було розглянуто чотири підходи
до визначення інноваційного потенціа
лу підприємства і, враховуючи всі недо
ліки цих підходів, запропоновано автор
ське визначення цього поняття.
Як свідчить практика, частка нема
теріальних активів у майні вітчизняних
суб’єктів господарювання є незначною,
що впливає на конкурентний статус під
приємств на ринку. Завдяки високому
інноваційному потенціалу підприємство
може ефективно проводити інноваційну
діяльність, підтримуючи тим самим свої
позиції в галузі. Формування потенціалу
шляхом пріоритетності інтелектуального
капіталу дає змогу підприємству ефек
тивно функціонувати, розвивати інфра
структуру галузі.
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В статье раскрыта теоретико-методологическая сущность инновационного потенциа
ла предприятий. Проанализованы основные подходы к определению нематериальных акти
вов предприятий.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная активность, материальные
активы, нематериальные активы, интеллектуальный капитал.
Theoretical and methodological essence of the enterprises’ innovative potential is exposed in the
article. The basic approaches are analysed in order to determine the non-material assets of enterprises.
Key words: innovative capacity, innovative, tangible assets, intangible assets, intellectual capital.
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