
А. І. Бутенко, Т. В. Уманець, Л. В. Гриневич 

177 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

УДК 330.341:334.722 (477) 
А. І. Бутенко, 

доктор економічних наук, академік АЕН України,  

Т. В. Уманець, 
доктор економічних наук, академік АЕН України,  

м. Одеса, 

Л. В. Гриневич,  
кандидат економічних наук, м. Харків 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Провідним ланцюгом 

економічного зростання сучасної соціо-економічної 
системи є технологічний уклад, тобто комплекс вза- 
ємозв’язаних техніко-технологічних принципів, що 
визначають технологічний зміст виробничих проце-
сів у рамках загальної технологічної парадигми, яка 
диктується технологічним засобом виробництва і від-
діленими один від іншого еволюційними якісними 
змінами у розвитку системи продуктивних сил. Про-
дуктом кожного технологічного укладу є певна су- 
купність технологічних нововведень. Останні охоп-
люють різні види економічної діяльності реального 
сектору економіки, завдяки чому розвиток і замі-
щення технологічних укладів відбувається не плавно, 
а стрибкообразно [1, с. 244].  

Процес еволюційних якісних змін у розвитку си-
стеми, результатом якого є зміна провідного техноло-
гічного укладу, зветься технологічними зрушеннями 
[2, с. 10]. Сьогодні ми спостерігаємо заміну індустрі-
ального технологічного способу на інформаційний, 
заснований на конвергенції наук і технологій. Це, у 
свою чергу, вимагає принципових змін у системі про-
дуктивних сил та нових засобів поєднання живої, уре-
чевленої та інтелектуальної праці у системі техноло-
гічного підприємництва та може призвести до карди-
нальної трансформації ринків високотехнологічної 
продукції та послуг. Отже, тема становлення нової ін-
формаційної парадигми в сучасній економіці та її на-
слідків – створення нових продуктів і технологій на 
основі інноваційних ідей – є актуальною для будь-
якої соціо-економічної системи, що розвивається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемам управління інноваційною діяльністю 
присвячені праці вітчизняних і закордонних вчених. 
Так, В. Геєць, М. Кизим, Р. Нижегородцев, Л. Феду-
лова, О. Щедрін розглядають інформаційні техноло-
гії як основу економічного зростання держави; В. Ва-
сильєв, О. Гонта, В. Шматько – питання інновацій-
ного менеджменту; П. Завлін, М. Портер, В. Ти- 
щенко, А. Чухно – оцінку інновацій; Ю. Бажал,  
М. Комков, І. Матюшенко, О. П'ятибратов – методо-
логічну основу інноваційного розвитку й економіки 
знань. Проте в реаліях сьогодення проблема вимагає 
свого подальшого опрацювання. В першу чергу, це 

стосується методологічних основ дослідження інно-
ваційного потенціалу як наукової бази розвитку ви-
соко- 
технологічного сектору виробництва на різних рівнях 
національної економіки.  

Метою статті є розробка методологічних основ 
дослідження інноваційного потенціалу технологіч-
ного підприємництва в Україні. 

Виклад основного матеріалу. За останні два 
десятиліття економічне зростання розвинених країн, 
як свідчать висновки експертів Організації еконо- 
мічного співробітництва та розвитку, більш ніж на 
половину обумовлено інноваціями [3]. Вже у сере-
дині 90-х років ХХ ст. у сферах виробництва, обслу-
говування та надання інформаційних послуг, відпо-
відно, було зайнято у США 25 і 70% працюючого 
населення, в Японії – 36 і 60%, у Німеччині – 40 і 
55% [4, с. 38]. Впродовж останніх десятиліть у цих 
країнах світу спостерігається інтенсивне нарощу-
вання нематеріальних активів. Так, наприклад, на 
початку 80-х років ХХ ст. близько 60% інвестицій у 
промисловості США спрямовувалось на набуття ма-
теріальних цінностей, а на початку ХХІ ст. ця частка 
скоротилась на 44 відсоткові пункти, тобто стано-
вила тільки 16% [5, с. 148].  

Сьогодні також відбувається створення нових 
інтелектуальних технологій: генна технологія, генна 
інженерія та клонування, нові агротехнології. Всі 
вони потребують інноваційного забезпечення. 

Вищезазначені процеси перебудови передових 
економік деякою мірою позначились і на державних 
пріоритетах України: лібералізації діяльності ма-
лого бізнесу на ринку, впровадженні інновацій на 
підприємствах, використанні досягнень інформа-
ційно-комунікативних технологій в освітньому про-
цесі, розвитку інформаційного суспільства. Але це 
суттєво не змінило конкурентоспроможність країни. 
Україна належить до країн «початкової» стадії роз-
витку, джерелами конкурентоспроможності яких є 
або сировина, або дешева некваліфікована робоча 
сила. В основі бізнесу цих країн лежить цінова полі-
тика, а низька заробітна плата свідчить про низький 
рівень продуктивності праці.  
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Отже, щоб Україна могла конкурувати на світо-
вих ринках, одним з першочергових завдань її ста-
лого соціально-економічного розвитку є перехід до 
економіки, яка базується на ефективному викорис-
танні інноваційного потенціалу технологічного під-
приємництва, в основу стійкої конкурентної пере-
ваги якого покладена інноваційна ідея. Пояснити 
вищезазначене можна тим, що технологічне підпри-
ємництво – це «підприємницька діяльність щодо пе-
ретворення наукових знань на інноваційні ідеї ство-
рення нових продуктів і технологій, пристосованих 
до сучасних ланцюжків створення доданої варто-
сті», тобто від інших форм підприємництва цей біз-
нес відрізняється тим, що створена ним продукція 
пов’язана напряму з використанням економіки 
знань [6, с. 33].  

Для становлення та успішного розвитку техно-
логічного підприємництва необхідна певна низка 
передумов, які б забезпечували процес формування 
та використання нових знань як ресурсу економіч-
ного та соціального прогресу, а саме:  

- наявність ефективної інноваційної системи, 
що об’єднує в єдиний комплекс освіту, науку та біз-
нес, тобто системи формування та передачі знань від 
зародження до втілення в нових технологіях і про-
дукції, що має інноваційний характер; 

- загальноекономічне середовище, що сприяє 
вільному руху знань, впровадженню інформаційно-
комунікаційних технологій та розвитку підприємни-
цтва; 

- досконала науково-технічна інфраструктура, 
тобто мережа дослідних і «мозкових» центрів, уні-
верситетів, приватних фірм та організацій, що зай-
маються створенням нових знань, їх запозиченням 
ззовні і пристосуванням до місцевих потреб. 

Основою наукової підтримки технологічного 
підприємництва є інноваційний потенціал. Отже, 
виникає необхідність, по-перше, визначення тер-
міну «потенціал» взагалі і, зокрема, «інноваційний 
потенціал»; по-друге, вивчення методологічних ос-
нов дослідження інноваційного потенціалу техноло-
гічного підприємництва, що забезпечить розвиток 
внутрішнього ринку товарів; по-третє, розробки ме-
тодичних засад щодо оцінки рівня інноваційного по-
тенціалу технологічного підприємництва. 

В етимологічному значенні термін «потенціал» 
походить від латинського «potential» й означає «по-
тужність, сила». Відповідно до визначення Вели-
кого економічного словника, потенціал як еконо- 
мічна категорія становить наявні можливості, ре- 
сурси, запаси, засоби, що можуть бути використані 
для досягнення, здійснення будь-чого [7, с. 375].  

Інноваційний потенціал є стратегічним ресур-
сом як на мікро-, так і мезо- та макрорівнях господа-
рювання. Але, як свідчить контент-аналіз тлума-
чення даного поняття, сьогодні не існує однознач-
ного погляду на його сутність, а це, у свою чергу, 
ускладнює розгляд його внутрішньої структури як 
об’єкту дослідження та управління на основі відтво-
рювального принципу (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Визначення поняття категорії «інноваційний потенціал» різними авторами 

Автор або джерело 

Рівень дослі-
дження 

 
 
 

Сутність категорії 

м
ак
ро

- 

м
ез
о-

 

м
ік
ро

- 

1 2 3 4 5 
Закон України «Про 
пріоритетні напрями 
інноваційної діяльно-
сті в Україні» [8] 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

«…сукупність науково-технологічних, фінансово-економіч-
них, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливос-
тей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для 
забезпечення інноваційного розвитку» 

Балабанов І.Т. [9,  
с. 208] 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 «…сукупність різних видів ресурсів, включаючи матеріальні, 
фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші, які необхідні 
для здійснення інноваційної діяльності» 

Буркинський Б.В.,  
Лазарєва Є.В. 
[10, с. 16] 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

«…сукупність кадрового, науково-дослідницького, виробни-
чого, інформаційного, фінансового, ринкового ресурсів (по-
тенціалів), які потрібні для здійснення інноваційної діяльності 
й безпосередньо або опосередковано приймають участь в інно-
ваційному процесі щодо створення новацій, впровадження, 
розповсюдження і споживання інновацій у всіх сферах діяль-
ності національного господарства країни, регіону, видів еконо-
мічної діяльності, суб’єктів господарювання, спроможні задо-
вольняти потреби економіки і суспільства у нових або вдоско-
налених продукції та послугах»  
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 

Головатюк В.М.,  
Соловйов В.П. 
[11, с. 21] 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

«…міра його спроможності трансформувати свої ресурси в 
інноваційний розвиток, у продуктивне нарощування своїх 
інноваційних якостей і можливостей» 

Галушко Є.С. [12, с. 4]    
 
+ 

«…сукупність природних і трудових ресурсів, організаційних, 
інформаційних і методологічних компонентів, матеріальних 
факторів, що знаходяться в діалектичному зв’язку й функціо-
нують як єдине ціле з метою створення оптимального середо-
вища для реалізації завдань інноваційної діяльності» 

Ілляшенко С.М. [13,  
с. 10] 

   
 
+ 

«…критична маса ресурсів господарського суб’єкту, що є не-
обхідною і достатньою для його розвитку на основі постійного 
пошуку і використання нових сфер і способів реалізації ринко-
вих можливостей, які розгортаються перед ним, що пов’язано 
із модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту» 

Маковеєв П.С.,  
Шарко М.В.  
[14, с. 140] 

 
+ 

  «…сукупність різноманітного виду матеріальних, фінансових, 
інтелектуальних, науково-технічних та інших ресурсів, необ-
хідних для здійснення інноваційної діяльності» 

Масалов А.А.  
[15, с. 12] 

  
+ 

 «…категорія особливого змісту, яка включає не тільки іннова-
ційні ресурси та механізм їх використання в організаційно-гос-
подарській системі, а й активність інноваційних процесів в ре-
гіональній економіці» 

Ніколаєв А.І.  
[16, с. 55] 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

«…система факторів та умов, необхідних для здійснення інно-
ваційного процесу, що значною мірою спрощує дійсність, а та-
кож звужує сферу застосування цієї важливої категорії»  

Поручник А.М. 
[17, с. 94] 

+   «…сукупність наявних в країні інтелектуальних, технологіч-
них, науково-виробничих ресурсів з відповідним їх інфрастру-
ктурним забезпеченням, які здатні продукувати нові знання, та 
ефективний механізм комерціалізації останніх»  

 
Отже, визначення інноваційного потенціалу  

технологічного підприємництва при формуванні 
концепту розвитку внутрішнього ринку товарів на 
основі використання потенціалу технологічного 
підприємництва на діалектичній основі, на погляд 
авторів, доцільно розглядати з двох точок зору: 

а) за структурою взаємозв’язків між елемен-
тами системи технологічного підприємництва. 
Предметом аналізу у такому випадку виступають 
організаційні зв’язки системи технологічного під- 
приємництва як єдиного комплексного соціального 
інституту «освіта, наука, технології та інновації,  
технологічне підприємництво» [6, с. 33]. Основними 
принципами такої системи є цілісність, цілеспрямо-
ваність, самоорганізація, відкритість, повнота, кон-
куренція; 

б) з позиції стратегічного та оперативного уп-
равління. Інноваційний потенціал є інструментом 
розв’язання суспільних задач, засобом досягнення 
мети. 

Отже, враховуючи накопичений досвід віднос-
но сутності поняття «інноваційний потенціал», а та-
кож вищезазначених передумов, які б забезпечували 
процес формування концепту розвитку внутріш-
нього ринку товарів на основі використання потен-
ціалу технологічного підприємництва, на думку ав-
торів, інноваційний потенціал технологічного під- 

приємництва доцільно розглядати як сукупність 
професійно-технічного, наукового, дослідницького, 
інфраструктурно-виробничого, інвестиційно-фі-
нансового, інформаційного, ринкового та екологіч-
ного потенціалів та потенціалу їх сукупної взаємо-
дії, який характеризується формами поєднання ін-
дивідуальних потенціалів в системі технологічного 
підприємництва та забезпечується відповідним  
рівнем освіти у професійно-технічних та вищих  
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, резуль-
тативністю діяльності аспірантури та докторан-
тури, рівнем кадрового забезпечення наукових і на- 
уково-технічних робіт за науковими ступенями і ка-
тегоріями персоналу, результатами фундамента-
льних і прикладних досліджень та технологічних  
розробок і науково-технічною інфраструктурою: 
фінансовою, нормативно-правовою, організацій-
ною, виробничо-технологічною, інформаційною, 
експертно-консалтинговою, спеціальними інститу-
тами та установами тощо.   

Для того, щоб цей потенціал динамічно зрос-
тав, необхідні такі умови: 

- перехід економіки будь-якої соціо-економіч-
ної системи на інноваційно-інвестиційну модель ді-
яльності. Це призведе до попиту на робочу силу, яка 
матиме можливість працевлаштування чи збере- 
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ження робочого місця шляхом необхідного підви-
щення кваліфікації; 

- інституційний режим, що заохочує до ефек- 
тивного використання національних і глобальних 
знань у всіх секторах економіки; 

- наявність мережі надання якісної та безпе- 
рервної освіти для економічно-активного населення 
країни;  

- попит на знання, використання яких дасть  
можливість забезпечити індивіду власне задово-
лення потреб, активно прожити життя за рахунок 
системи безперервної освіти, тобто зміцнити свій 
трудовий потенціал; 

- наявність стимулів щодо нагромадження 
знань як ресурсу зростання. 

Кількісні та якісні параметри динамічного роз-
витку інноваційного потенціалу технологічного під-
приємництва доцільно розглядати у рамках системи 
індикаторів і характеристик інноваційного потен- 
ціалу технологічного підприємництва, яка утворю-
ється на базі двох підсистем:  

- підсистема 1. Інноваційний кадровий потен-
ціал технологічного підприємництва; 

- підсистема 2. Економіко-екологічний потен-
ціал технологічного підприємництва. 

Характеристику системи індикаторів іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
наведено у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Система індикаторів інноваційного потенціалу 
технологічного підприємництва 

Назва підсистеми Складові підсистеми Економічне навантаження 
 
 
Підсистема 1. Інно-
ваційний кадровий по-
тенціал технологіч-
ного підприємництва 

- професійно-техніч-
ний потенціал 

Визначає рівень освіти у професійно-технічних та ви-
щих навчальних  закладах І-ІV рівнів акредитації 

 
- науковий потенціал 

Визначає рівень підготовки наукових кадрів, тобто 
результативність діяльності аспірантури та докторан-
тури України, та кадрового забезпечення виконання 
наукових і науково-технічних робіт 

- дослідницький потен-
ціал 

Визначає рівень кадрового забезпечення виконання 
дослідницьких робіт 

 
 
 
 
 
Підсистема 2. Еконо-
міко-екологічний по-
тенціал технологіч-
ного підприємництва 

- інфраструктурно-ви-
робничий потенціал 

Визначає рівень організації системи технологічного 
підприємництва та результативність його діяльності   

 
- інвестиційно-фінан-
совий потенціал 

Визначає рівень фінансування за рахунок власних, за-
лучених чи позикових коштів структур технологіч-
ного підприємництва, що здатні забезпечити умови 
реалізації інноваційного процесу для розробки, впро-
вадження та комерціалізації нововведень 

- інформаційний по- 
тенціал 

Визначає рівень забезпечення суб’єктів підприємни-
цької діяльності інформацією щодо пропозицій та по-
питу на ринку інновацій, технічної оснащеності інно-
ваційного процесу  комп’ютерними технологіями 

- ринковий потенціал Визначає рівень відповідності інноваційних ідей інте-
ресам і потребам споживачів внутрішнього ринку то-
варів в новій або удосконаленій конкурентоспромож-
ній і наукоємній продукції та послугах 

- екологічний потен-
ціал 

Визначає рівень впливу результатів діяльності техно-
логічного підприємництва на стан навколишнього се-
редовища 

 
Вищенаведене свідчить про те, що сучасний 

світ вступив у нову епоху, що характеризується  
розгортанням новітньої інформаційної революції, 
вибуховим поширенням інформаційно-мережних 
технологій, глобалізацією суспільних процесів.  

Дані обставини в своїй сукупності та взає-
мозв’язку формують нову парадигму в сучасній еко-
номіці, в центрі якої знаходиться ідея знання як го-
ловного фактору сучасної динаміки розвитку суспі-
льства. 

Схему розвитку загальнонаукових парадигм 
можна знайти у С. Степина (табл. 3) [18]. 

В рамках парадигми може існувати безліч на- 
укових теорій, заснованих на її термінології та мето-
дології. Синергетичний вектор економічної науки, 
започаткований на початку 70-х років ХХ ст. на ос-
нові концепцій нелінійної нерівноважної термоди-
наміки, виник у відповідь на кризу стереотипного 
лінійного мислення, яке себе на той час уже вичер-
пало.  
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Таблиця 3 
Глобальні революції у розвитку наукових  

парадигм 
Наукова 
револю-
ція 

Період 
Характеристика  

науки 

I XVII ст. 
Класична механіс- 
тична наука 

II 
Кінець XVIII –  
перша половина 
XIX ст. 

Класична дисципліна-
рно організована на-
ука 

III 
Кінець XIX – сере-
дина XX ст. 

Неокласична наука, 
кібернетика, загальна 
теорія систем 

IV 
Остання третина 
XX ст. 

Постнеокласична на-
ука, синергетика 

 
Економічна синергетика як теорія самооргані-

зації, долаючи стереотипи лінійного мислення та  
уявлення про світ, зв’язки у якому мають жорсткий 
причинно-наслідковий характер, а ланцюги є ліній-
ними, розглядає економічні процеси як динамічні, 
самоорганізуючі та створює при цьому зовсім інший 
категоріальний апарат, а також дає інше розуміння 
раніше вживаних понять, надаючи ним особливого 
відтінку [19, с. 140].  

Оскільки на сучасному етапі розвитку виникає 
гостра проблема пошуку власних макроекономіч-
них джерел економічного зростання, економічна  
синергетика виявляє їх у процесах взаємодії всіх 
структурних рівнів технологічного підприємництва 
(освіта, наука, технології, інновації, технологічне 
підприємництво) та у механізмах взаємодії іннова-
ційного, освітнього та інформаційного потенціалів 
суспільства. Отже, можна вважати, що процес роз-
витку технологічного підприємництва на основі  

формування та розвитку його інноваційного потен-
ціалу проходить в рамках четвертої синергетичної 
парадигми, оскільки йому притаманні такі властиво-
сті, як:  

- складність: наявність великого числа елемен-
тів і зв'язків;  

- відкритість: обмін ресурсами з зовнішнім се-
редовищем. Наслідком відкритості системи є: від- 
сутність її повного формального опису; динаміч-
ність; синергетичний ефект (зміна ефективності  
функціонування елементів при їх об'єднанні); неста-
більність та нелінійність; адаптивність (здатність 
пристосовуватися до несприятливих змін зовніш-
нього середовища); багатоваріантність, альтерна- 
тивність розвитку.  

Даний синергетичний підхід дозволяє: врахову-
вати нелінійний, нерівноважний характер трансфор-
маційних процесів, що відбуваються в технологіч-
ному підприємництві; розвинути трактовку низки 
понять системи технологічного підприємництва; 
удосконалити методологічні основи дослідження 
інноваційного потенціалу технологічного підприєм-
ництва в рамках концепції формування системи  
технологічного підприємництва в Україні.  

Відповідно до вищезазначеної концепції «сис-
тема технологічного підприємництва – це єдиний 
комплексний соціальний інститут "освіта, наука,  
технології, інновації, технологічне підприємни- 
цтво"» [6, с. 33].  

Виходячи з даного дослідження, а також цілого 
ряду робіт учених з питань сутності наукових до- 
сліджень [20], проблем становлення та розвитку  
технологічного підприємництва, структури іннова-
ційного потенціалу [21], було висунуто такі гіпотези 
до дослідження інноваційного потенціалу техноло-
гічного підприємництва в Україні (табл. 4).  

 
Таблиця 4 

Гіпотези, методи наукового пізнання та припущення до дослідження інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва в Україні 

Гіпотеза Метод наукового пізнання Припущення 
Гіпотеза 1.  
Між інноваційним потенціалом 
технологічного підприємництва 
(ІПТП) та рівнем конкуренто-
спроможності країни (регіону) 
існує взаємозалежність 

Контент-аналіз; логічне 
узагальнення; індукція та 
дедукція; групування; еко-
номіко-математичне моде-
лювання 

1.1. Зміцнення конкурентоспроможності країни (регі-
ону) визначається рівнем розвитку ІПТП. 
1.2. Рівень ІПТП характеризується такими її складо-
вими: 
професійно-технічнім, науковим, дослідницьким,  
інфраструктурно-виробничим, інвестиційно-фінансо-
вим, інформаційним, ринковим та екологічним потен-
ціалами 

Гіпотеза 2.  
В регіонах України спостеріга-
ється нерівномірність розвитку 
ІПТП 

Індукція та дедукція; ана-
ліз і синтез; статистичні 
методи, інтегральне оціню-
вання; ранжування; стан-
дартизація 

2.1. Рівень розвитку ІПТП в регіонах залежить від рівня 
розвитку його складових і здійснюється у статиці про-
сторово-часового виміру. 
2.2. Оцінювання розвитку складових ІПТП має базува-
тись на формуванні специфічної системи оціночних по-
казників. 
2.3. Визначення нерівномірності розвитку ІПТП в регі-
онах України вимагає використання комплексного по-
казника – зведеного інтегрального індексу рівня ІПТП  
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Відповідно до висунутих гіпотез, в основі архі-
тектури методологічних засад дослідження іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
в Україні доцільно використовувати такі принципи, 

як: системності, урахування обліку взаємообумов-
леності функціонування складових системи техно-
логічного підприємництва та компетентності, сут-
ність яких наведено у табл. 5. 

 
Таблиця 5 

Принципи побудови методологічних основ дослідження інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва в Україні 

Принцип Сутність принципу 
Принцип системності 
 

Має на увазі представлення об'єкта дослідження – процесу дослі-
дження ІПТП – як системи з елементами, що характеризують по-
тенційні та реальні можливості технологічного підприємництва та 
зв'язками між ними. Це дозволяє здійснити обґрунтований вибір 
показників за групами, що формують рівень ІПТП 

Принцип урахування обліку взає-
мообумовленості функціонування 
складових системи технологічного 
підприємництва 

Інтегральна оцінка ІПТП повинна охоплювати усі складові потен-
ційних можливостей технологічного підприємництва, а саме: про-
фесійного-технічний, науковий, дослідницький, інфраструктурно-
виробничий, інвестиційно-фінансовий, інформаційний, ринковий 
та екологічний потенціали 

Принцип компетентності Оцінка ІПТП регіону повинна надати достовірну інформацію про 
рівень впливу основних структуроутворюючих складових іннова-
ційного потенціалу на рівень становлення та розвитку технологіч-
ного підприємництва. Це дозволить визначити ступінь ефективно-
сті впливу управління на рівень ІПТП регіону та надати комплекс 
управлінських рекомендацій щодо стимулювання й підтримки його 
розвитку на основі широкого використання засобів публічно-при-
ватного партнерства 

 
В рамках концепції формування системи техно-

логічного підприємництва в Україні, крім визна-
чення термінології, гіпотез, методів наукового пі-
знання та припущень, принципів, які у сукупності 
складають методологічні основи дослідження інно-
ваційного потенціалу технологічного підприємни- 
цтва, необхідно ще мати методичне забезпечення 
оцінки його рівня.   

Наш методичний підхід відносно даного пи-
тання полягає в тому, що оцінку рівня інноваційного 
потенціалу технологічного підприємництва за регі-
онами доцільно здійснювати за допомогою інтегра-
льних індексів двох підсистем (див. табл. 2): сис-
теми індикаторів інноваційного потенціалу техно-
логічного підприємництва на основі професійного-
технічного, наукового, дослідницького, інфраструк-
турно-виробничого, інвестиційно-фінансового, ін-
формаційного, ринкового та екологічного потенці- 
алів.   

Принциповим моментом такої методики оцінки 
є її орієнтація виключно на інформаційну базу Дер-
жавної служби статистики України та Головного уп-
равління статистики в області – дані поточної ста- 
тистики та систематичних вибіркових обстежень. 
Найбільш обґрунтованою видається ієрархічна 
схема: 

- верхній щабель: узагальнюючий інтегральний 
індекс інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону; 

- другий щабель: групові інтегральні індекси 
двох підсистем системи індикаторів формування та 
використання даного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону, а саме: інноваційного кад-
рового потенціалу та економіко-екологічного по- 
тенціалу технологічного підприємництва; 

- третій щабель: часткові інтегральні індекси, 
що характеризують певні аспекти кожної підсис-
теми. 

Методика розрахунку узагальнюючого інтегра-
льного індексу інноваційного потенціалу техноло- 
гічного підприємництва регіону включає тринад-
цять ітерацій. 

1. Системний аналіз проблеми, її структуриза-
цію та представлення у вигляді ієрархії. 

2. Добір показників статистичних збірників і 
тематичних економічних доповідей Державної  
служби статистики України та Головних управлінь 
статистики певного регіону, що характеризують  
певні аспекти формування та використання іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
регіону. 

3. Визначення показників (ознак), які суттєво 
не впливають на рівень інноваційного потенціалу 
технологічного підприємництва  регіону за допомо-
гою коефіцієнта варіації ( jV ): 

 j
j

j

S
V

X
≡  , (1) 
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де jS  – середньоквадратичне відхилення j-ї ознаки 

(показника); jX  – середньоарифметичне значення  

j-ї ознаки (показника).  

Після визначення за кожною j-ю ознакою jV , 

перевіряється нерівність: jV < e. Якщо jV  менше 

величини e, яка дорівнює 0,1, то ознаки вважаються 
квазопостійними і виключаються з переліку подаль-
шого дослідження.  

4. Визначення показників: стимуляторів (+), де-
стимуляторів (-). 

5. Формування  інформаційних баз даних, тобто 
формування матриці вихідних даних [X]: 

 
11 1 1

21 2 2

1

... ... ...

... ... ...

... ... ...

j m

j m

i ij nm

X X X

X X X X

X X X

 
 =  
  

, (2) 

де j – кількість ознак (j = 1, 2, ..., m);  i – кількість 
блоків, за якими доцільно здійснювати дослідження 
інноваційного потенціалу технологічного підприєм-
ництва регіону (і = 1, 2, ..., n); ijX  – значення j-ї 

ознаки, що характеризує стан i-го блоку інновацій-
ного потенціалу технологічного підприємництва ре-
гіону. 

6. Ранжування показників у порядку збіль-
шення для визначення максимального і мінімаль-
ного значення показників. 

7. Вибір кращого значення для кожного показ-
ника, який характеризує і-й блок (аспект) в побудові 
інтегрального індексу інноваційного потенціалу те-
хнологічного підприємництва регіону (максималь-
ного для показників-стимуляторів і мінімального 
для показників-дестимуляторів). 

8. Розрахунок часткових індексів конкретного 
підблоку, що характеризують рівень певного аспе-
кту інноваційного потенціалу технологічного підп-
риємництва регіонів як відношення фактичного зна-
чення j-го показника для кожного регіону ( ijX ) до 

кращого за регіонами України, тобто здійснюється 
нормування показників:               

для показників-стимуляторів: 

  .
max

ij
част i

ij

X
К

X
= ; (3) 

для показників-дестимуляторів:  

 min
.

ij
част i

ij

X
К

X
= . (4) 

9. Розрахунок добутку часткових інтегральних 
індексів, що характеризують j-й підблок показників 
i-го блоку інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону. 

10. Розрахунок зведених часткових інтеграль-
них індексів, що характеризують певні аспекти інно-
ваційного потенціалу технологічного підприємни- 

цтва регіону за j-м підблоком i-го блоку інновацій-
ного потенціалу технологічного підприємництва ре-
гіону за формулою середньої геометричної частко-
вих інтегральних індексів, що входять до j-го підб-
локу i-го блоку: 

1 2. . ....
m

m
ij частк інтегр частк інтегр частк інтегрK К К К= × × × . (5) 

11. Розрахунок групових інтегральних індексів 
i-го блоку, що характеризують певні аспекти іннова-
ційного потенціалу технологічного підприємництва 
регіону за формулою середньої геометричної зведе-
них часткових інтегральних індексів, що входять до 
і-го блоку: 

1 2. . . . . ....
n

n
i звед част інтегр звед частк інтегр звед частк інтегрK К К К= × × × . (6) 

12. Розрахунок  узагальнюючого інтегрального 
індексу інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону за формулою середньої ге-
ометричної двох групових інтегральних індексів, 
що характеризують підсистеми системи індикаторів 
інноваційного потенціалу технологічного підприєм-
ництва: 

 1 2K К К= × . (7) 

13. Визначення класу рівня інноваційного по- 
тенціалу технологічного підприємництва регіону за 
зведеним інтегральним індексом даного потенціалу 
відповідно до шкали оцінки. 

Пропонуємо для показників-стимуляторів за 
базу порівняння використовувати кращі (максима-
льні) показники, що досягнуті в регіоні, а для пока-
зників-дестимуляторів – мінімальні. Це дозволяє  
розраховувати показники, що характеризують різні 
аспекти інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва регіону, для яких немає науково об-
ґрунтованих нормативів. Інтегральний індекс, який 
буде отримано за такою методикою, коливається в 
діапазоні від 0 до 1,0 і чим вище його значення, тим 
більш високий рівень інноваційного потенціалу тех-
нологічного підприємництва регіону. 

Ідентифікацію отриманих результатів щодо  
рівня інноваційного потенціалу технологічного під-
приємництва регіону пропонуємо розглядати за 
шкалою оцінки рівня інноваційного потенціалу тех-
нологічного підприємництва регіону в залежності 
від значення узагальнюючого інтегрального індексу 
даного потенціалу, яка нараховує п’ять класів 
(табл. 6). 

Результатами оцінки рівня інноваційного по- 
тенціалу технологічного підприємництва за даною 
методикою можуть скористатись такі структури: 

- структури державного і регіонального рівня 
управління: при розробці та формуванні стратегіч-
них та тактичних планів і прогнозів економічного 
розвитку регіону або територіальної громади на 
інноваційних засадах, визначенні пріоритетів регіо-
нальної політики, виявленні потреби у проведенні 
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ефективної структурної політики в регіоні, визна-
ченні механізмів, методів та інструментів стратегіч-
ної підтримки тих чи інших сфер економіки, ство-
ренні умов і стимулів для ефективного функціону-
вання суб’єктів технологічного підприємництва і на 
цій основі наповнення внутрішнього ринку регіону 
інноваційною продукцією; 

 
Таблиця 6 

Класи рівня інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва регіону 

№ 
класу 

Клас рівня інновацій-
ного потенціалу тех-
нологічного підпри- 
ємництва регіону 

Значення  
показника 

I Критичний  К≤ 0,200 
II Низький 0,201 ≤К≤ 0,400 
III Задовільний 0,401 ≤К≤ 0,600 
ІV Середній 0,601 ≤К≤ 0,800 
V Високий 0,801 ≤К≤ 1,000 
 
- міжнародні інституції та інвестори: при ви-

значенні масштабів, форм і конкретних методів 
стратегічної підтримки в інвестуванні тих чи інших 
складових технологічного підприємництва регіону з 
метою підвищення його інноваційного потенціалу; 

- організації, установи, засоби масової інфор-
мації: з метою визначення напрямків та тенденцій 
розвитку технологічного підприємництва, вкла-
дення інвестицій, формування відповідної думки 
щодо даного питання відносно певного регіону, 
виду економічної діяльності чи галузі певного виду 
діяльності. 

Отже, з метою активізації діяльності техноло- 
гічного підприємництва доцільно не тільки кіль- 
кісно визначати рівень його інноваційного потенці-
алу на базі інтегральних індикаторів, але й розро-
бити механізм формування, використання та роз- 
витку даного потенціалу з урахуванням науково- 
технічної інфраструктури, що склалася у регіоні та 
потреб внутрішнього ринку в інноваційній продук-
ції.  
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Бутенко А. І., Уманець Т. В., Гриневич Л. В. 
Методологічні основи дослідження інновацій-
ного потенціалу технологічного підприємництва 
в Україні 

У статті викладено авторське бачення методо-
логії дослідження інноваційного потенціалу техно-
логічного підприємництва. Означено процеси пере-
будови передових економік, що позначились на дер-
жавних пріоритетах України. Обґрунтовано необ-
хідність переходу України до економіки, яка базу-
ється на ефективному використанні інноваційного 
потенціалу технологічного підприємництва, в ос-
нову стійкої конкурентної переваги якого покладена 
інноваційна ідея. Визначено передумови станов-
лення та успішного розвитку технологічного під- 
приємництва. Надано авторське бачення сутності  
категорії «інноваційний потенціал технологічного 
підприємництва» на основі системного підходу з 
урахуванням структури взаємозв’язків між елемен-
тами системи технологічного підприємництва та з 
позиції стратегічного і оперативного управління. 
Визначено умови динамічного росту даного потен-
ціалу. Кількісні та якісні параметри розвитку інно-
ваційного потенціалу технологічного підприємни- 
цтва запропоновано розглядати у рамках системи 
його індикаторів і характеристик, яка утворюється 
на базі двох підсистем: інноваційний кадровий по-
тенціал технологічного підприємництва (профе-
сійно-технічний, науковий і дослідницький) та еко-
номіко-екологічний (інфраструктурно-виробничий, 
інвестиційно-фінансовий, інформаційний, ринковий 
та екологічний). Висунуто дві гіпотези відносно до-
слідження даного потенціалу, означено методи на- 
укового пізнання та припущення для кожної з них. 
Визначено принципи побудови архітектури методо-
логічних засад дослідження  інноваційного потенці-
алу технологічного підприємництва в Україні (сис-
темності, урахування обліку взаємообумовленості 
функціонування складових системи технологічного 
підприємництва та компетентності). Рекомендовано 
кількісну оцінку рівня інноваційного потенціалу  
технологічного підприємництва здійснювати на ос-
нові інтегральних індикаторів. Приведено трьохсту-
пеневу структуру побудови даних інтегральних ін-
дексів, надано алгоритм їх розрахунку та методич-
ний підхід до ідентифікації рівня інноваційного по-
тенціалу технологічного підприємництва за допомо-
гою оціночної шкали в рамках п’яти класів: критич-
ний, низький, задовільний, середній та високий. Ви-
значено потенційних споживачів отриманої інфор-
мації за даним методичним підходом. Запропоно-
вано з метою активізації діяльності технологічного 
підприємництва розробити механізм формування, 

використання та розвитку інноваційного потенціалу 
технологічного підприємництва.  

Ключові слова: потенціал, інноваційний потен-
ціал, методологія, технологічне підприємництво, ін-
тегральна оцінка. 

 
Бутенко А. И., Уманец Т. В., Гриневич Л. В. 

Методологические основы исследования иннова-
ционного потенциала технологического пред-
принимательства в Украине 

В статье изложено авторское видение методо-
логии исследования инновационного потенциала 
технологического предпринимательства. Дана ха-
рактеристика процессов перестройки передовых 
экономик, оказавших влияние на государственные 
приоритеты Украины. Обоснована необходимость 
перехода Украины к экономике, базирующейся на 
эффективном использовании инновационного по-
тенциала, в основу устойчивого конкурентного пре-
имущества которого положена инновационная идея. 
Определены предпосылки становления и успешного 
развития технологического предпринимательства. 
Дано авторское видение сущности категории «инно-
вационный потенциал технологического предпри-
нимательства» на основе системного подхода с уче-
том структуры взаимосвязей между элементами си-
стемы технологического предпринимательства и с 
позиции стратегического и оперативного управле-
ния. Определены условия динамического роста дан-
ного потенциала. Количественные и качественные 
параметры развития инновационного потенциала 
технологического предпринимательства предло-
жено рассматривать в рамках системы его индика-
торов и характеристик, созданной на базе двух под-
систем: инновационный кадровый потенциал (про-
фессионально-технический, научный и исследова-
тельский) и экономико-экологический (инфраструк-
турно-производственный, инвестиционно-финансо-
вый, информационный, рыночный и экологиче-
ский). Выдвинуты две гипотезы относительно ис-
следования данного потенциала, определены ме-
тоды научного познания и допуски для каждой из 
них. Определены принципы построения архитек-
туры методологических основ исследования инно-
вационного потенциала технологического предпри-
нимательства в Украине (системности, учета взаи-
мообусловленности функционирования сложных 
систем технологического предпринимательства и 
компетентности). Предложено количественную 
оценку уровня инновационного потенциала техно-
логического предпринимательства осуществлять на 
основе интегральных индикаторов. Приведена трех-
ступенчатая структура построения этих интеграль-
ных индексов, дан алгоритм их расчета и методиче-
ский поход относительно идентификации уровня 
инновационного потенциала технологического 
предпринимательства с помощью оценочной шкалы 
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в рамках пяти классов: критический, низкий, удо-
влетворительный, средний и высокий. Определен 
круг потенциальных потребителей полученной ин-
формации согласно данному методическому под-
ходу. Предложено с целью активизации деятельно-
сти технологического предпринимательства разра-
ботать механизм формирования, использования и 
развития инновационного потенциала технологиче-
ского предпринимательства.  

Ключевые слова: потенциал, инновационный 
потенциал, методология, технологическое предпри-
нимательство, интегральная оценка. 

 
Butenko A., Umanets T., Grinevich L. Method-

ological bases of research of innovative potential of 
technological entrepreneurship in Ukraine 

The article outlines the author's vision of the meth-
odology of researching the innovative potential of tech-
nological entrepreneurship. The processes of restructur-
ing of advanced economies, which have affected the 
state priorities of Ukraine, are indicated. The necessity 
of transition of Ukraine to the economy, which is based 
on the effective use of innovative potential of techno-
logical entrepreneurship, is grounded on the basis of the 
stable competitive advantage of which the innovative 
idea is based. The preconditions of formation and suc-
cessful development of technological entrepreneurship 
are determined. The author's vision of the essence of the 
category "innovative potential of technological entre-
preneurship" is given on the basis of the system ap-
proach, taking into account the structure of interconnec-
tions between the elements of the technological entre-
preneurship system and the position of strategic and op-
erational management. The conditions of the dynamic 
growth of this potential are determined. Quantitative 
and qualitative parameters of the development of inno- 
 
 

vative potential of technological entrepreneurship are 
proposed to be considered within the framework of its 
system of indicators and characteristics, which is 
formed on the basis of two subsystems: innovative per-
sonnel potential of technological entrepreneurship (vo-
cational, scientific and research) and economical and 
ecological (infrastructure, production, investment -fi-
nancial, informational, market and environmental). Two 
hypotheses concerning the research of this potential are 
put forward, methods of scientific knowledge and as-
sumptions for each of them are indicated. The principles 
of the construction of the architecture of the methodo-
logical foundations of the research of the innovative po-
tential of technological entrepreneurship in Ukraine 
(systematic, accounting for the interdependence of the 
functioning of the components of the system of techno-
logical entrepreneurship and competence) have been de-
termined. It is recommended that the quantitative as-
sessment of the level of innovation potential of techno-
logical entrepreneurship is based on integrated indica-
tors. The three-stage structure of data integral indexes is 
given, the algorithm of their calculation and the method-
ical approach to identifying the level of innovative po-
tential of technological entrepreneurship with the help 
of an assessment scale within the framework of five 
classes are given: critical, low, satisfactory, medium and 
high. The potential consumers of the received infor-
mation according to this methodical approach are deter-
mined. In order to intensify the activity of technological 
entrepreneurship, it is proposed to develop a mechanism 
for the formation, use and development of the innova-
tive potential of technological entrepreneurship. 

Keywords: potential, innovative potential, method-
ology, technological entrepreneurship, integral estima-
tion. 
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