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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕДРЕНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПОИСТКА
ЭФФЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В статье осуществляется систематизация источников финансирования инновационной деятельности и
раскрываются рекомендации по эффективному использованию собственных и привлеченных финансовых
ресурсов с учетом уровня потенциала предприятия к внедрению инноваций. Разработана методика анализа
потенциала предприятия к осуществлению инновационной деятельности в рамках частных потенциалов
(производственного, инновационного, финансово-инвестиционного, интеллектуально-кадрового). Разработан
алгоритм реализации методики оценки и подобраны показатели в пределах каждого потенциала. Обоснована
целесообразность использования указанной системы оценивания. Определяется удельный вес частных потенциалов в
сводной оценке потенциала предприятия к внедрению инноваций.
Ключевые слова: финансирование инновационной деятельности, источники финансирования инновационной
деятельности, потенциал предприятия к внедрению инноваций, инвестиции.
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EVALUATION OF THE POTENTIAL OF ENTERPRISES
TO THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ACTAVITIES
IN THE CONTEXT OF SEARCH FOR EFFECTIVE FUNDING SOURSES
The technique of the analysis of potential of the enterprise to implementation of innovative activity within partial
potentials (production, innovative, financial and investment, intellectual and personnel) is developed in the paper. The
algorithm for the implementation of evaluation techniques is elaborated and indicators within each potential are selected.
Indicators of production capacity will give the opportunity to evaluate the total efficiency of an enterprise, its profitability,
efficiency of products, the level of use of production volume. Analysis of these data will give an opportunity to see how
confident the company feels as an effective manufacturer of products and whether it has unused reserves that can be used in
the work. Indicators of financial and investment potential will show the stability and presence of financial opportunities for
financing and innovation, because the implementation of innovations at the enterprise with unsatisfactory financial and
economic indicators are unreasonably risky, not to mention the lack of resources for this. Indicators of intellectual and
personnel potential will give an idea of the number and level of qualification of personnel, the level of education of
employees and the presence of people with a scientific degree among them. The indicators of the innovative potential will
give reason to conclude, how innovative a company is; what is the share of innovative products in total sales; what are the
amounts of financing of innovative projects. Information on the firm’s innovation activities (or lack thereof) will be an
important source of decision-making on the implementation of an innovation.
The expediency of use of the specified system of evaluaton is justified. The share of partial potentials in the
consolidated evaluation of the enterprise potential for innovation is determined. Systematization of sources of financing of
innovative activity is carried out and recommendations on effective use of own and attracted financial resources taking into
account the level of potential of the enterprise to introduction of innovations are developed.
Key words: financing of innovative activity, sources of financing of innovative activity, potential of the enterprise to
implementation of innovations, investments.

Постановка проблеми. Динаміка інноваційних процесів у державі свідчить про перспективи
подальшого розвитку економіки в цілому. Тому аналіз показників інноваційної діяльності дає
уявлення не лише про стан справ у цій сфері, а й про рівень підприємницької активності як такої.
Рішення щодо доцільності впровадження інноваційної діяльності на підприємстві повинно
ґрунтуватися на докладному аналізі ресурсних можливостей і передумов для цього. У зв’язку з цим
постає важливе питання розроблення й вибору системи показників для оцінювання потенціалу для
розвитку інноваційної діяльності підприємства.
64

РОЗДІЛ ІІІ. Економіка та управління підприємствами. 4, 2018

Аналіз досліджень цієї проблеми. Питання методики оцінювання потенціалу підприємств у
своїх роботах тією чи іншою мірою досліджували такі вчені, як М. Ф. Власова [1], П. Г. Перерва [6],
Є. О. Пузікова [7] та ін. Значний інтерес становлять розробки з оцінювання показників виробничогосподарської діяльності підприємств О. Є. Кузьміна [2, 3, 4, 5, с. 145−168], зокрема методологічні підходи
вченого до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств. У
подальшому ці показники можуть бути використані для дослідження доцільності впровадження
інновацій. М. Власова розуміє потенціал як сукупність передумов й умов становлення інноваційної
діяльності, який уключає такі елементи: ресурси (фінансові, трудові, інформаційні, матеріальні,
основні фонди), організаційні, методичні, соціально-психологічні, економічні. Науковець також
пропонує схему аналізу потенціалу підприємства до впровадження такої специфічної форми інноваційної
діяльності, як інтрапренерство [1, с. 98−107].
Попри вагомі напрацювання вчених, існує потреба в детальному дослідженні взаємозалежності
потенціалу підприємства до виконання інноваційної діяльності та вибору ефективних джерел
фінансування.
Мета та завдання статті – розробити систему оцінки потенціалу підприємства до впровадження
інноваційної діяльності й рекомендації щодо пошуку джерел її фінансування.
Виклад основного матеріалу. Першочерговим завданням цього дослідження є намагання
систематизувати перелік джерел фінансування інноваційної діяльності підприємства. На нашу
думку, потрібно дотримуватися класичних підходів, які поділяють усі джерела фінансування на
власні та залучені. До власних ми віднесемо позитивний результат діяльності підприємства, тобто
прибуток або його частину. На нашу думку, використання прибутку для впровадження інновацій
забезпечить прибуткову діяльність у майбутньому, а також за рахунок диверсифікації переліку
кінцевих продуктів мінімізує ринкові ризики. Традиційним джерелом фінансування інноваційної
діяльності є додаткові внески засновників підприємства, які першочергово зацікавлені в розширенні
бізнесу та продовженні ефективної діяльності підприємства. Інший напрям – використання коштів
амортизаційного фонду.
Також статутом підприємства може бути передбачено відрахування частини прибутку в
резервний фонд, кошти якого використовуються, у тому числі й на впровадження інновацій. Іншим
джерелом фінансування може бути дохід від продажу та оренди майна підприємства, яке не
використовується в основній діяльності.
Джерела залучених коштів підприємства, на нашу думку, слід поділити на дві групи. Перша –
залучені ресурси, що збільшують зобов’язання підприємства. До них належать кредити, отримані за
рахунок коштів комерційних банків та державного бюджету, кошти від додаткової емісії цінних
паперів і зобов’язання, які виникають у випадку залучення до реалізації інноваційного проекту
вітчизняних та іноземних інвесторів. Друга група – залучені ресурси, що не збільшують зобов’язання
підприємства, а саме кошти державного й місцевих бюджетів, виділені в межах програм стимулювання
інноваційної діяльності, кошти позабюджетних і приватних фондів, а також благодійні внески.
Проте на ефективність та достатність ресурсів для фінансування інноваційної діяльності
підприємств впливає готовність підприємства до впровадження інновацій. Тому, на нашу думку, слід
розробити систему показників оцінювання потенціалу підприємства до впровадження інновацій.
Результатом цього дослідження буде визначення рівня потенціалу (високого, середнього, низького).
За умови отримання показників високого рівня вважаємо достатнім використання власних ресурсів
підприємства. При середньому та низькому рівнях потенціалу слід частково залучати зовнішні джерела
фінансування.
Рішення про доцільність упровадження кожної окремої інновації ґрунтується на оцінюванні
впливу низки зовнішніх і внутрішніх факторів, а також характеру інноваційної стратегії підприємства.
Оцінювати доцільність упровадження інновацій пропонуємо через анкетування керівників підприємств у
розрізі трьох основних блоків запитань: інноваційна стратегія підприємства, готовність до впровадження
інновацій, зовнішні фактори діяльності.
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Рис. 1. Систематизація основних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємства.
Примітка. Сформовано автором на основі опрацьованих джерел.

Далі конкретизуємо зміст факторів, які мають стати головними для керівництва підприємства
під час прийняття рішення про впровадження внутрішнього підприємництва для виконання своєї
інноваційної діяльності. Розподілимо їх на три умовні групи:
1. Взаємоузгодженість інноваційної стратегії зі стратегією розвитку підприємства (залежно
від того, яку саме стратегію щодо інноваційної діяльності вибрало підприємство, таку форму її
впровадження й треба обирати).
2. Організаційно-технічні фактори (відображають внутрішню готовність до впровадження
інновацій, схильність керівництва підприємства до вибору тієї чи іншої моделі впровадження інновацій,
гнучкість організаційної структури, злагодженість взаємодії різних підрозділів підприємства, практику
фінансування інноваційної діяльності підприємства тощо).
3. Фактори зовнішнього середовища (загальний рівень інноваційної активності в галузі, конкуренція
та розподіл вітчизняного й іноземного ринків збуту, наявність державних та комерційних інституцій
із розроблення інновацій, державна підтримка інноваційної діяльності).
На підставі отриманого позитивного рішення про впровадження інновацій треба з’ясувати, чи
володіє підприємство достатнім потенціалом для досягнення результату, а також те, наскільки воно
забезпечене для цього в ресурсному й організаційному плані. На наш погляд, методика аналізу
основних показників потенціалу для виконання інноваційної діяльності повинна передбачати певний
алгоритм дій (рис. 2).
Для отримання позитивного результату підприємство повинно володіти достатнім потенціалом
у різних напрямах своєї діяльності: фінансах, матеріальному забезпеченні, кадровій політиці та ін.
Задля оцінювання такого потенціалу ми запропонували окрему методику, яка передбачає вибір
найважливіших для інноваційної діяльності груп часткових потенціалів, добір конкретних показників у
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межах кожної групи, їх обчислення та зведення результатів. Фактичні значення цих показників є у
фінансовій і внутрішній звітності кожного підприємства, а аналізувати їх пропонуємо за останні три
роки діяльності – для отримання не лише самих значень, а й дослідження динаміки їх зміни та
напрямів.
Потенціал підприємства повинен характеризувати всі компоненти, які важливі для його
впровадження [8, 9, 10]. У вітчизняній літературі термін потенціал визначає наявні можливості,
потужності та сили, які можуть бути використані для чогось. Тому ми виділили низку часткових
потенціалів у межах загального, що потрібно дослідити й обчислити в процесі аналізу, а саме
виробничий, фінансово-інвестиційний, інтелектуально-кадровий, інноваційний.
Відповідно, кожен частковий потенціал − це група даних, оцінити які потрібно для того, щоб
отримати повний, об’єктивний та універсальний аналіз потенціалу підприємства для впровадження
інноваційної діяльності:
1. Показники виробничого потенціалу, які уможливлять оцінку загальної ефективності роботи
підприємства, його прибутковості, рентабельності продукції, рівня використання виробничої
потужності. Аналіз цих даних дасть змогу побачити, наскільки впевнено почуває себе підприємство
як ефективний виробник продукції та чи має воно невикористані резерви, які можна використати в
роботі [11]. До головних показників виробничо-економічного потенціалу, на наше переконання,
потрібно віднести такі, як прибутковість операційної діяльності, частка виробничих активів, коефіцієнт
амортизації, коефіцієнт рентабельності діяльності, коефіцієнт завантаження обладнання.

1 ЕТАП.

2 ЕТАП.

Вибір груп показників

Підбір показників у межах кожної групи

3 ЕТАП.

Вибір способу оцінювання кожного показника

4 ЕТАП. Оцінювання показників підприємства

5 ЕТАП. Зведення оцінок і визначення типу
підприємства щодо потенціалу впровадження
інновацій

Рис. 2. Послідовність реалізації методики оцінювання потенціалу підприємства до впровадження інновацій
Примітка. Сформовано автором на основі опрацьованих джерел.

2. Показники фінансово-інвестиційного потенціалу засвідчать стійкість і наявність фінансових
можливостей для фінансування й інновацій. Упровадження інновацій на підприємстві з незадовільними фінансово-економічними показниками є невиправдано ризиковим, не кажучи про
відсутність ресурсів для цього. До показників фінансово-інвестиційного потенціалу віднесемо
коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт позикових коштів, коефіцієнт фінансової залежності,
рентабельність власного капіталу, коефіцієнт платоспроможності.
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3. Показники інтелектуально-кадрового потенціалу дадуть уявлення про чисельність і рівень
кваліфікації персоналу, рівень освіти працівників та наявність серед них людей із науковим
ступенем. Доцільно також зібрати дані про змінність роботи, провести аналіз робочого часу й
виявити резерви використання робочого часу, витраченого на впровадження інновацій. До складу
показників цієї групи, інтелектуально-кадрового потенціалу ми включили частку науково-технічного
персоналу, частку персоналу, задіяного в інноваціях, кількість працівників із науковим ступенем,
середньомісячну заробітну плату, коефіцієнт плинності кадрів
4. Показники інноваційного потенціалу дадуть підстави зробити висновок, наскільки інноваційно
активне підприємство; яка частка інноваційної продукції в загальному обсязі збуту; які розміри
фінансування інноваційних проектів. У подальшому інформація про інноваційну діяльність фірми
(або ж її відсутність) стане одним із важливих джерел прийняття рішення про впровадження тієї чи
іншої інновації. До четвертої групи віднесемо такі показники, як коефіцієнт інноваційних витрат,
частка виробленої інноваційної продукції, частка реалізованої інноваційної продукції, частка
експорту виробленої інноваційної продукції, частка самостійно розробленої інноваційної продукції
Ці групи даних є основою для прийняття зваженого рішення про впровадження інновацій на
підприємстві, виявлення проблемних моментів у цьому процесі й у подальшому застосування тих чи
інших управлінських рішень для їх усунення.
Наступне важливе завдання – добір конкретних показників у межах кожної групи, які б
найкраще описали готовність підприємства впроваджувати інновації на засадах внутрішнього
підприємництва. Після вибору кожного конкретного показника потрібно вибрати найприйнятніший
метод його оцінювання.
Після отримання конкретних результатів за кожним показником потрібно визначити спосіб їх
зведення та групування для надання підсумкової оцінки отриманим значенням. Серед багатьох
наявних методів зведення ми обрали бальний спосіб оцінювання, оскільки він дасть змогу звести до
спільного знаменника значення коефіцієнтів, відображених різними вимірниками. При цьому для
кожного показника встановлюється нормативне значення, яке може бути середньою нормою для
галузі (наприклад середня норма рентабельності) або ж прийнятним мінімальним показником для
підприємств. Що ж до показників, оцінювання яких проводитиметься згідно з анкетуванням
управлінського персоналу, передбачено три варіанти відповіді, що характеризуватимуть три ступені
готовності або ж відповідності підприємства до впровадження інновацій. Отже, можна зробити висновок
не лише про загальний потенціал підприємства до впровадження інновацій, а й про «слабкі» місця за
кожною окремою групою та показником у межах групи. Інформація стане корисною не лише з наукового,
а й із практичного, управлінського погляду для менеджменту підприємства й відповідальних за
напрям інновацій. Після проставлення балів кожному показникові можна перейти до зведеної оцінки
потенціалу підприємства до впровадження внутрішнього підприємництва (рис. 3).
Для максимально точного врахування впливу окремих складників потенціалу на загальний рівень
потенціалу ми визначили вагові коефіцієнти кожного компонента за допомогою методу експертних
оцінок. Відповідно, формула оцінювання потенціалу підприємства до впровадження інновацій матиме
такий вигляд:
,
де ЗПІ − загальний потенціал підприємства до впровадження інновацій;
ЧПІj – значення часткового потенціалу згідно з бальним оцінюванням;
ВКj – ваговий коефіцієнт кожного відповідного потенціалу.

68

(1)

РОЗДІЛ ІІІ. Економіка та управління підприємствами. 4, 2018

Рис. 3. Питома вага часткових потенціалів у зведеній оцінці потенціалу підприємства до впровадження інновацій
Примітка. Сформовано автором на основі [11, с. 125].

Висновки. Пришвидшення темпів розвитку інноваційної діяльності підприємств є питанням не
лише можливості їх ефективного функціонування та конкурентоспроможності, а й існування в
майбутньому в контексті підписаної Угоди про асоціацію з ЄС та потребою гармонізації стандартів
виробництва і якості продукції. Саме тому в цьому дослідженні обґрунтовано потребу розроблення
методики оцінювання потенціалу до впровадження інтрапренерства на підприємствах для отримання
обґрунтованого висновку щодо використання власних і залучених фінансових ресурсів.
У подальшому вважаємо за доцільне розробити окремі стратегії для підприємств із різним
рівнем потенціалу до впровадження інновацій та залежно від того, які групи показників потребують
оптимізації чи пошуку альтернативних варіантів вирішення.
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