
176
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

О. В. Лященко

Актуальність проблеми. Інновації на сучас-
ному етапі розвитку економіки є головним засобом
збереження  конкурентоспроможності  і  є  не-
від’ємною частиною розвитку підприємства. Інно-
ваційний розвиток визначає темпи економічного зро-
стання й конкурентоспроможність всієї економіки
країни, перспективи суспільного розвитку й рівень
життя громадян.

У процесі дослідження інноваційного розвитку
підприємства важливу роль відіграє вивчення іннова-
ційного потенціалу. Під час дослідження інноваційно-
го потенціалу розглядаються такі його найважливіші
характеристики, як структура, методологічні засади
та особливості формування, оцінка та ефективність
використання. Для прийняття стратегічних рішень
щодо інноваційного розвитку, а також для виявлення
додаткових резервів використання окремих складо-
вих інноваційного потенціалу підприємства важливою
є також оцінка його ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред робіт, присвячених питанням аналізу інновацій-
ного розвитку підприємства взагалі та інноваційного
потенціалу зокрема, слід зазначити праці О. Амоши
[1], Ю. Бажала [2], В. Гончарова [3], В. Ляшенка
[4], Л. Матросової [5], О. Федоніна [6], А. Трифи-
лової [7], Н. Краснокутської [8] та ін. У досліджен-
нях останніх років особлива увага приділяється про-
блемам визначення змісту поняття «інноваційний по-
тенціал», виділення його окремих структурних еле-
ментів, умовам формування, оцінки та ефективності
використання. Більшість авторів, що досліджують
проблеми інноваційного розвитку, трактують іннова-
ційний потенціал як «сукупність інноваційних ре-
сурсів», унаслідок чого цей підхід можна умовно
назвати ресурсним [6; 7; 9]. Проте необхідно відзна-
чити, що інноваційний потенціал не зводиться тільки
до ресурсів, оскільки таке визначення не враховує
цільової характеристики цієї категорії.

Такий напрямок не є єдиним, оскільки в останніх
публікаціях зустрічається огляд різних підходів до
складу інноваційного потенціалу, а саме ресурсний,
структурний, процесний та інтегральний [10, с. 130 —
131]. У межах вищезазначених трактувань викорис-
товуються й різні методи розрахунку інноваційного по-

тенціалу, які умовно класифікуються за трьома група-
ми. До першої групи належать методи, що застосову-
ються при оцінці рівня інших видів потенціалів, але їх
можна застосувати за аналогією для визначення інно-
ваційного потенціалу; до другої — методи, що вико-
ристовуються для оцінки окремих складових (еле-
ментів) інноваційного потенціалу та їх інтегративного
ефекту; до третьої — ті, що базуються на визначенні
інноваційного потенціалу як підсистеми більш склад-
ного економічного потенціалу. Залежно від потреб,
наявних статистичних даних чи рівня складності еко-
номічних систем використовуються ті чи інші методи
оцінки інноваційного потенціалу.

Слід зазначити, що недостатньо дослідженим за-
лишається питання ефективності використання інно-
ваційного потенціалу, не розроблено методик щодо її
оцінки з урахуванням фактору часу, при визначенні
оцінки інноваційного потенціалу підприємства, регіо-
ну або країни в цілому, чітко не визначаються поняття
інноваційного потенціалу та ефективності його вико-
ристання.

Мета статті. Метою статті є спроба визначити
відмінності понять «оцінка інноваційного потенціалу
підприємства» та «ефективність використання іннова-
ційного потенціалу підприємства», проведення аналі-
зу складових, за якими необхідно оцінювати ефек-
тивність використання інноваційного потенціалу
підприємства, визначення моделі для її аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Для вивчення інноваційного потенціалу підприємства
необхідний комплексний підхід, тобто розгляд іннова-
ційного потенціалу як сукупності ресурсів у взаємоз-
в’язку з результатами їх використання. У зв’язку з
цим інноваційний потенціал потрібно розглядати в ди-
намічному розподілі за стадіями інноваційного циклу,
що охоплює формування й використання всієї сукуп-
ності ресурсів для створення й розповсюдження но-
вих видів виробів, технологій, що задовольняють кон-
кретні суспільні потреби через систему прямих і зво-
ротних зв’язків.

Інновації є кінцевим результатом науково-інно-
ваційного циклу, що охоплює процес створення, роз-
повсюдження й застосування науково-технічних знань.
На всіх етапах інноваційного процесу — від науково-
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го обґрунтування ідеї створення продукту до його ви-
готовлення — підприємству необхідні відповідні кад-
рові, матеріально-технічні, інформаційні, організаційні
й фінансові ресурси. Структура інноваційного проце-
су наведена в табл.1.

Разом з тим, складність інноваційного процесу
припускає наявність не тільки прямих, але й зворот-
них зв’язків між різними його стадіями, що робить
існуючу класифікацію умовною. На нашу думку, про
оцінку наявного інноваційного потенціалу підприєм-
ства можна говорити перед початком інноваційного
циклу або на кожній із його стадій. Що стосується
ефективності використання інноваційного потенціалу
підприємств, то висновки щодо її оцінки можна роби-
ти лише після закінчення інноваційного процесу в пев-
ному циклі. Хоча можливим є також визначення ефек-
тивності використання окремого ресурсу після закін-
чення кожного з етапів інноваційного процесу.

Оскільки кожне підприємство має проблему об-
меженості ресурсів, то на перший план виходять пи-
тання управління ефективністю виробництва. Цей про-
цес є дуже складним, тому оцінку необхідно прово-
дити за його окремими складовими. Однією з таких
складових є інноваційний потенціал. За сутністю на-
явний інноваційний потенціал підприємства — це його
стан на певний період часу щодо інноваційних мож-
ливостей, він досягається й формується у процесі інно-
ваційного розвитку підприємства й неодмінно потре-
бує його моніторингу та оцінки.

Оцінка інноваційного потенціалу дає можливість
проаналізувати фінансову стійкість підприємства до
інноваційного розвитку та визначити інноваційну стра-
тегію. Упровадження нових технологій на підприємстві

без попередньої оцінки його інноваційного потенціалу
може спричинити негативні наслідки. Підприємству
може не вистачити коштів для завершення початого
проекту, що негативно відобразиться на забезпеченні
поточної виробничо-господарської діяльності або й
взагалі призведе до зупинки інноваційного проекту.
Затримка термінів реалізації інновацій є причиною
збільшення незавершеного виробництва й розцінюєть-
ся як нераціональне використання інвестованого ка-
піталу [11, с. 193].

Ефективність взагалі розглядається як властивість
певного процесу, яка зумовлена його якістю та
кількістю засобів, що беруть участь у процесі, а та-
кож конкретною ситуацією; ефективність уможливлює
виконання певної задачі; характеризується певним
співвідношенням між отримуваним сумарним ефек-
том та сумарними витратами на створення і викорис-
тання засобів, що беруть участь у процесі, його орган-
ізацію та здійснення [12, с. 212]. Уважатимемо, що
ефективність використання інноваційного потенціалу
— це спроможність системи управління досягати оп-
тимального ефекту від впровадження інноваційних
програм при мінімізації витрат, а також забезпечити
повноту використання необхідних ресурсів та опти-
мального залучення можливих резервів. Таким чи-
ном, оцінка ефективності використання інноваційного
потенціалу підприємства необхідна для визначення
оптимальності реалізації інноваційного проекту, участі
складових інноваційного потенціалу у виробничому
процесі та визначення наявності й масштабів резервів
виробництва.

Для оцінки ефективності використання іннова-
ційного потенціалу підприємства необхідно розробити

Таблиця 1
Структура інноваційного процесу

Етапи  
інноваційного 
процесу /  
Ресурси 

Наукові 
дослід-
ження 

Розробки Упровадження Виробництво Маркетинг Вихід  
на ринок 

Кадрові + + + + + + 
Матеріально-
технічні + + + + +/- - 

Інформаційні + + + + +  
Організаційні + + + + + + 
Фінансові + + + + + + 

Результати 

Наявні 
знання, 
теорії та 
методи 

Створення 
нових або 
удоскона-
лених  

матеріалів, 
продуктів, 
послуг 

Упровадження 
їх у виробництво 

Виробництво 
нової або 
 значно  

удосконаленої  
продукції 

Дослід-
ження  
ринку,  
реклама 
продукції 

Комерційна 
реалізація 
результатів 
інноваційно-
го процесу 
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гнучку динамічну систему показників, яка повинна
відповідати вимогам сучасних умов господарювання
і якнайповніше відображати всі стадії інноваційного
процесу.

При цьому виникає дві проблеми. Перша про-
блема полягає в тому, що інноваційне підприємницт-
во передбачає пошукові дослідження, які потрапля-
ють на ринок після кінцевого терміну у вигляді ліцензій
і патентів і є джерелом доходу.

Інша проблема пов’язана з тим, що зв’язок нау-
кових досліджень з виробництвом не є безпосереднім,
оскільки втілення науково-технічних ідей у виробництві
відокремлене часовим лагом.

Для подальшого дослідження ефективності ви-
користання інноваційного потенціалу необхідно вия-
вити фактори, що впливають на формування та зміну
рівня інноваційного потенціалу підприємства. Усі яви-
ща і процеси господарської діяльності підприємства
взаємозв’язані, взаємозалежні й взаємообумовлені.
Одні з них пов’язані між собою безпосередньо, інші
— побічно. Кожне явище доцільно розглядати і як
причину, і як результат. Результативний показник за-
лежить від численних і різноманітних факторів. Чим
детальніше досліджується вплив факторів на вели-
чину кінцевого показника, тим точніше будуть резуль-
тати аналізу й оцінка ефективності діяльності
підприємств. Тому при аналізі господарської діяль-
ності важливе значення надається вивченню й вимі-
рюванню впливу факторів на величину досліджува-
них економічних показників. Без глибокого й все-
бічного вивчення чинників не можна зробити обґрун-
товані висновки про результати діяльності, виявити
резерви виробництва, обґрунтувати стратегію розвит-
ку та управлінські рішення.

Проте залежнос від особливостей досліджува-
них підприємств, від наявності статистичних даних та
характеру інноваційного проекту групи показників, що
чітко й повно характеризують інноваційний потенціал
підприємства за всіма аспектами його функціонуван-
ня, можуть змінюватися й доповнюватися. Наприклад,
як показники, що впливають на величину інновацій-
ного потенціалу, можуть бути виділені такі [9, с. 28 —
29]: 1) частка інженерно-технічних працівників та дос-
лідників у загальнообліковій чисельності робітників
підприємства; 2) рівень кваліфікації працівників, за-
лучених до інноваційного процесу; 3) частка щоріч-
ного оновлення продукції підприємства; 4) частка впро-
ваджених підприємством нових та суттєво вдоскона-
лених технологічних процесів у загальній їх кількості;
5) ступінь відповідності наявних інформаційних фондів
інноваційним завданням організації; 6) залучення но-
вих джерел фінансування; 7) частка інноваційних вит-
рат у загальному обсязі витрат підприємства; 8) щор-

ічний приріст інноваційних витрат підприємства. Дже-
релом інформації щодо даних показників постає що-
квартальна та річна звітності підприємства.

Слід зазначити, що ефект від впливу цих факторів
на ефективність використання інноваційного потенціа-
лу виявляється не одразу, а поступово, протягом дея-
кого часу, тобто отримані результати дослідження зале-
жать від часового лагу. Отже, при оцінці ефективності
використання інноваційного потенціалу підприємства
можливим є використання динамічної моделі з розпо-
діленими лагами, яка має вигляд:

tktkttt xxxy εβββα +++++= −− ...1̀10 (1),
де yt — результат, або залежна змінна; xt,xt-1,…,xt-k

— лагові змінні, тобто фактори, що визначають пове-
дінку залежної змінної; a — вільний член;  tε — ви-
падкова величина, що містить ту частину руху yt, що
не пояснюється змінними xt,xt-1,…,xt-k, коефіцієнти
 jβ — коефіцієнти лага; коефіцієнт  0β називають ко-о-
роткостроковим мультиплікатором, який характеризує
зміну середнього значення y під впливом одиничної
зміни змінної x у той самий момент часу.

Суму всіх коефіцієнтів 
 ∑
j

jβ називають довгос-

троковим мультиплікатором, який характеризує зміну
y під впливом одиничної зміни змінної x у кожному з
розглянутих тимчасових періодів. Будь-яку суму ко-

ефіцієнтів 
 

∑
=

h

j
j

0
β (h < k) називають проміжним муль-

типлікатором, який характеризує зміну y під впливом
одиничної зміни змінної x у вибрані тимчасові періоди
[13, с. 311 — 312].

Оскільки в цій економетричній моделі незалежні
змінні можна використовувати за кілька попередніх
періодів (скінчену кількість), то модель можна вва-
жати моделлю з кінцевим лагом:

 tttt xxy εββα ++++= − ...1̀10 (2).
Проаналізувавши обрані показники за останні

декілька років, можна оцінити значення коефіцієнта
кореляції за формулою (3) та визначити період, за який
дані показники мали найбільший вплив на результую-
чий показник.
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 (3).

Динамічну модель з кінцевим числом лагів мож-
на використати у спрощеному до рівняння множинної
регресії вигляді. У цьому випадку вважають, що
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ktktt xXxXxX −

∗
−

∗∗ === ,...,, 110 і одержують
рівняння

 
tkkt XXXy εβββα +++++= ∗∗∗ ...1100  (4).

Для цього рівняння можна розрахувати всі не-
відомі параметри та оцінити прогнозні значення необ-
хідних факторів з метою їх подальшого порівняння з
фактичними. Якщо ці значення мають суттєву різни-
цю, необхідно розробити рекомендації щодо посилен-
ня роботи підприємства в цьому напрямку.

Таким чином, узагальнюючи все вищезазначе-
не, алгоритм оцінки ефективності використання інно-
ваційного потенціалу підприємства зведемо до таких
кроків:

1. Оцінку ефективності використання інновацій-
ного потенціалу підприємства необхідно проводити за
кожною ресурсною складовою окремо. Для цього слід
визначити перелік факторів, що впливають на ефек-
тивність використання інноваційного потенціалу
підприємства, а також провести відбір факторів, які
найбільше впливають на результуючий показник.

2. Провести збір необхідної статистичної інфор-
мації (вона повинна задовольняти вимогам: повнота
статистичних даних, вірогідність і точність отриманих
даних, однаковість і порівняність даних).

3. Виявити мультиколінеарні фактори та при-
сутність автокореляції.

4. Побудувати динамічну модель з розподілени-
ми лагами за формулою (2).

3. Визначити значення коефіцієнта кореляції та
період найбільшого впливу факторів на оцінюваний
показник.

4. Звести динамічну модель з розподіленими ла-
гами до рівняння множинної регресії.

5. Обчислити параметри моделі та перевірити її
якість.

6. Спрогнозувати значення необхідних факторів.
Розрахувати ефективність використання кожної ресур-
сної складової інноваційного потенціалу. Для цього

необхідно використати формулу: 
 

%100*
.

.

факт

прог
і х

х
Е = ,

де  іЕ — ефективність використання і-тої складової інно-

ваційного потенціалу,  .прогх — прогнозне значення ок-

ремого показника,  .фактх — фактичне значення показ-
ника.

Якщо ефективність використання ресурсу є не-
достатньо високою, то доцільним є його підвищення
за рахунок невикористаних резервів. Якщо розраху-
вати показник на кожному з етапів інноваційного про-

цесу, то найбільші відхилення фактичних показників
від прогнозних покажуть, на якому саме етапі існують
невикористані резерви.

7. Зробити висновки та розробити рекомендації
щодо знаходження та використання резервів для підви-
щення ефективності використання інноваційного по-
тенціалу підприємства за окремими показниками.

Висновки. Таким чином, для оцінки ефектив-
ності використання інноваційного потенціалу підприє-
мства запропонована динамічна модель з розподіле-
ними лагами, що дозволяє з великої кількості вплива-
ючих на нього факторів обрати ті, які мають найбільш
тісний зв’язок з досліджуваним показником, оцінити
та спрогнозувати величину необхідних показників не
тільки в момент дослідження, а й обґрунтувати ефект
від їхнього впливу через певний проміжок часу.
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Лященко О. В. Проблеми оцінки ефектив-
ності використання інноваційного потенціалу
підприємства

У статті досліджено проблеми ефективності ви-
користання інноваційного потенціалу підприємства,
розглянуто поняття ефективності, обґрунтовано не-
обхідність її оцінки, проаналізовано вибір факторів, за
якими необхідно проводити оцінку та запропоновано
модель, за якою можливо здійснювати аналіз ефек-
тивності використання інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інноваційний процес, інновацій-
ний потенціал, оцінка інноваційного потенціалу, ефек-
тивність використання інноваційного потенціалу, ди-
намічна модель з розподіленими лагами.

Лященко О. В. Проблемы оценки эффектив-

ности использования инновационного потенциа-
ла предприятия

В статье исследованы проблемы эффективности
использования инновационного потенциала предпри-
ятия, рассмотрено понятие эффективности, обоснова-
на необходимость ее оценки, проанализирован выбор
факторов, по которым необходимо проводить оценку,
и предложена модель, с помощью которой возможен
анализ эффективности использования инновационно-
го потенциала.

Ключевые слова: инновационный процесс, инно-
вационный потенциал, оценка инновационного потен-
циала, эффективность использования инновационно-
го потенциала, динамическая модель с распределен-
ными лагами.

Lyashenko O. V. Problems of an estimation of
efficiency of use of innovative potential of the
enterprise

In article problems of efficiency of use of innovative
potential of the enterprise are investigated, the concept
of efficiency is considered, necessity of its estimation is
proved, the choice of factors on which it is necessary to
spend an estimation is analysed, and the model with which
help the analysis of efficiency of use of innovative
potential is possible is offered.

Key words: innovative process, innovative potential,
an estimation of innovative potential, efficiency of use of
innovative potential, dynamic model with the distributed logs.
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