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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ  
 
У статті досліджено питання, пов’язані з процесами формування та використанні інноваційного потенціалу 

підприємств малого і середнього бізнесу. Відзначена важливість інноваційного потенціалу в організації діяльності суб’єктів 
господарювання як міри характеристики їх готовності до продукування та комерціалізації інноваційної продукції. Розглянуто 
вплив малих і середніх підприємств на розвиток національної економіки з позицій насичення локальних ринків якісною 
продукцією, створення робочих місць, забезпечення соціально-економічного розвитку на регіональному рівні  в контексті 
реалізації державних програм інноваційного розвитку. Проведений аналіз вітчизняних та закордонних публікацій щодо 
особливостей організації інноваційної діяльності підприємств малого і середнього бізнесу, проблем формування та 
використання їх інноваційного потенціалу. Представлено авторське розуміння сутнісного наповнення категорії інноваційного 
потенціалу, наведені його складові та характеристики. Визначено ролі чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ 
стосовно формування та реалізації інноваційного потенціалу, наголошено на необхідності щільної співпраці з академічними 
та науковими інституціями, особливо для малих і середніх підприємств. Встановлена важливість маркетингової складової 
інноваційного потенціалу малих і середніх підприємств. Обґрунтовано доцільність виділення серед складових потенціалу 
цифрової складової як важливого чинника посилення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств в умовах 
цифрової трансформації економіки. Представлений аналіз переваг та недоліків підприємств малого і середнього бізнесу 
перед великими підприємствами в організації та здійсненні інноваційної діяльності в контексті реалізації інноваційного 
потенціалу. Представлена система показників, яку можна використовувати для оцінювання ефективності процесів 
формуванні та реалізації інноваційного потенціалу. Зроблено висновок щодо складності процедур отримання даних для 
проведення такого оцінювання. 

Ключові слова: малі і середні підприємства, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, формування та 
використання інноваційного потенціалу, показники інноваційного потенціалу, цифрова складова інноваційного потенціалу. 
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CHARACTERISTICS OF SHAPING AND REALIZING THE SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES’ INNOVATIVE POTENTIAL 
 
The article examines the issues related to the processes of formation and use of the small and medium enterprises' 

innovative potential. The innovative potential's importance in organizing the activities of business entities as a measure of their 
readiness to produce and commercialize innovative products is noted. It is considered the influence of small and medium 
enterprises on the national economy development from the standpoint of saturation of local markets with quality products, job 
creation, ensuring socio-economic development at the regional level in the context of the implementation of innovative 
development state programs. The analysis of domestic and foreign publications related to the peculiarities of organizing the small 
and medium business enterprises' innovative activity, the problems of shaping and using their innovative potential is carried out. 
The author's understanding of the essential content of the innovative potential category is presented, its components and 
characteristics are given.  The roles of external and internal factors in the formation and implementation of innovative potential are 
identified, the need for close cooperation with academic and scientific institutions, especially for small and medium enterprises, is 
emphasized. The importance of the marketing component of small and medium enterprises' innovative potential is established. The 
expediency of including the digital component to the structural parts of the potential as an important factor in strengthening the 
competitiveness of small and medium enterprises in the economy's digital transformation is substantiated. The analysis of the 
advantages and disadvantages of small and medium business entities in front of large enterprises in the organization and 
implementation of innovative activities in the context of innovative potential realization is presented. A set of indicators is 
presented, which can be used to assess the effectiveness of processes of innovative potential's formation and implementation. It is 
concluded that data acquisition procedures are complex for such an assessment. 

Keywords: small and medium enterprises, innovative potential, innovative activity, shaping and using the innovative 
potential, innovative potential indicators, the digital component of innovative potential. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Рушійною силою розвитку в сучасному високо динамічному бізнес-середовищі 

є інновації, які багато в чому стали важливим, а часом і вирішальним, інструментом управління суб’єктами 

господарювання з  метою отримання конкурентних переваг, забезпечуючи реальні можливості для 

завоювання нових позицій на ринку. Характерною особливістю функціонування світової економіки є 

перехід до економіки знань, в якій визначальними чинниками успішності та високої результативності 

діяльності кампаній, їх економічного зростання постає спроможність створювати та використовувати 

інтелектуальні досягнення людей, які проявляються у знаннях, ідеях, нових технологіях. Зрештою, це 

переорієнтовує стратегічну позицію суб’єктів господарювання на інноваційний шлях розвитку і зумовлює 

появу на ринках конкурентоспроможної інноваційної продукції. Основною для ефективної реалізації 

стратегії інноваційного розвитку виступає інноваційний потенціал, який визначає рівень інноваційних 
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можливостей суб’єкта господарювання, характеризує наявність та здатність використання інтелектуальних, 

технологічних, кадрових, виробничих та інформаційних ресурсів з відповідним їх інфраструктурним 

забезпеченням для отримання якісних змін в організації всіх бізнес-процесів, продукування нових знань з 

подальшою їх комерціалізацією шляхом створення інноваційної продукції. Фактично, він відображає 

готовність підприємства сприймати, продукувати та поширювати інновації, забезпечувати їх впровадження 

та подальше ефективне використання і поширення.  

Значну роль у соціально-економічному розвитку країни відіграють підприємства малого і 

середнього бізнесу. Сфера малого бізнесу та приватного підприємництва є одним з найважливіших факторів 

насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможною та якісною продукцією, забезпечення робочих 

місць та покращення добробуту населення, сприяння формуванню та зміцненню класу власників у 

суспільстві. За даними, представленими у звіті Єврокомісії, у нефінансовому секторі економіки бізнесу малі 

підприємства  становлять понад 99% усіх підприємств країн Європейського Союзу. При цьому частка 

зайнятості становить  близько двох третин від загального значення цього показника в країнах ЄС, частка 

загального обороту становить близько 56% [1].  

Важливу роль малі та середні підприємства відіграють і у вітчизняній економіці. Вони істотно 

впливають на формування доходів місцевих бюджетів, забезпечуючи створення нових робочих місць; 

вирішення проблеми подолання безробіття, що пов’язано зі зменшенням кількості та чисельності великих 

підприємств; здійснюють підтримку та розвиток середнього класу в суспільстві; швидке пристосування до 

ринкових змін, нових обставин тощо [2]. За даними порталу УНІАН з посиланням на джерело в Кабінеті 

Міністрів України, станом на кінець 2019 р., малий і середній бізнес приносить в економіку країни 55% 

ВВП [2].  

Малий бізнес та приватне підприємництво є важливими чинниками розвитку національної 

економіки, формування форми власності середнього класу, вирішення проблем зайнятості шляхом 

створення нових робочих місць, що сприятиме соціальній стабільності суспільства, створенню 

конкурентного середовища та досягненню стійкого економічного зростання. В контексті реалізації 

«Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року» [3], особлива увага приділяється прискореному 

розвитку, стимулюванню та підтримці малого бізнесу та приватного підприємництва. Зокрема, в 

Національному плані дій щодо реалізації Стратегії зазначено впровадження регіональної політики сприяння 

розвитку малого підприємництва, максимальне спрощення адміністративних процедур, що регулюють 

діяльність малого та середнього бізнесу. Плановий показник кількості зайнятих працівників на середніх і 

малих підприємствах на кінець 2025 року становить 9,5 млн осіб, а станом на 2030 р. – 10,5 млн осіб. Значна 

увага в Стратегії приділена й питанням інноваційного розвитку. Частка реалізованої інноваційної продукції 

в обсязі промислової продукції на кінець 2025 р. має становити 10,%  а на кінець 2030 р. – 15%. 

Реалістичність досягнення визначений орієнтирів підтверджується незалежними оцінками інноваційного 

розвитку іноземними інституціями. Так, в оновленому рейтингу  «Глобальний інноваційний індекс 2020» 

Україна піднялась у порівнянні з минулим роком на дві сходинки, посівши 45 місце, зберігши друге  місце 

серед країн із доходом нижче середнього [4]. За  Індексом інновацій Bloomberg у 2020 році Україна зайняла 

56 місце серед 60 країн і територій світу. [5]. 

Вирішення зазначених в «Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року» завдань 

неможливе без розвитку інноваційного потенціалу. Як зазначено в «Стратегії розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року» [6], «…розвиток інноваційного потенціалу – це не тільки шлях 

динамічного розвитку та успіху, а і засіб забезпечення безпеки та суверенітету держави, її 

конкурентоспроможності у сучасному світі». Тому вирішення питань, пов’язаних з інноваційним розвитком 

підприємств, зокрема малого і середнього бізнесу, залишається актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд питань, пов’язаних з дослідженням інноваційної 

діяльності підприємств і, зокрема, формуванням, оцінюванням та використанням інноваційного потенціалу 

як однієї з системних складових ефективності діяльності підприємства залишається у фокусів досліджень 

впродовж тривалого періоду часу і не втратило інтересу дослідників і на даному етапі розвитку економічної 

думки.  

Інноваційний потенціал є комплексною характеристикою спроможності підприємства до 

інноваційної діяльності. На даний час має місце велика різноманітність підходів до трактування сутнісного 

наповнення категорії інноваційного потенціалу, що пояснюється її складністю, багатоаспектністю та 

постійним розвитком уявлень щодо сутності знань та інновацій [7-13]. При цьому одні автори акцентують 

увагу на домінуючій характеристиці необхідного обсягу ресурсів для підтримки функціонування 

підприємства, інші – на здатності та можливості використання різних типів ресурсів для забезпечення 

ефективності його функціонування, характеристиці міцності підприємства. Структура інноваційного 

потенціалу переважно визначається як сукупність кадрової, матеріально-технічної, інформаційно-

технологічної, інвестиційно-фінансової та організаційної складових. При цьому особлива вага надається 

фінансовій складовій як необхідній умові забезпечення використання інших складових, та кадровій 

складовій, як головному джерелу та носієві інновацій. Значна увага приділена підходам до оцінювання 

інноваційного потенціалу, виокремлюючи при цьому процеси як його формування, так і використання.  
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Питання, пов’язані з інноваційною діяльністю малих та середніх підприємств, також є предметом 

досліджень широкого кола вітчизняних та закордонних науковців. Зокрема, в роботах [14-21] серед 

ключових напрямків досліджень можна відзначити особливості інноваційної діяльності вітчизняних малих і 

середніх підприємств, причини низької їх інноваційної активності та шляхи і організаційно-економічні 

заходи їх подолання. Представлений аналіз основних структурних показників, що визначають інноваційних 

потенціал в контексті досягнення результатів діяльності. Розглянуто особливості формування та розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств малого та середнього бізнесу в Україні з урахуванням динаміки 

інноваційної активності вітчизняних малих і середніх підприємств.  

Особливості організації інноваційної діяльності підприємств малого і середнього бізнесу за 

кордоном, сутність, основні типи та особливості конкурентних переваг малих та середніх підприємств, 

фактори, що впливають на інноваційність їх діяльності, проблеми державної підтримки та залучення 

фінансових ресурсів до впровадження інновацій, формування та використання інноваційного потенціалу та 

підходи до формування та вибору на його основі конкурентних стратегій інноваційного розвитку 

відображені в роботах [22-38]. У вирішенні зазначених питань в наведених публікаціях відображений досвід 

Словаччини, Сербії, Туреччини, Болгарії, Кенії, Малайзії, Гани, Казахстана, Узбекистана та інших. 

Більшість з яких є країнами з економікою, шо розвивається, а тому їх рішення в галузі інноваційної 

діяльності та використання інноваційного потенціалу є цікавими і можуть бути адаптованими в нашій 

країні. При цьому поняття інноваційного потенціалу закордонними дослідниками використовується 

переважно в контексті здатності компаній створювати інновації, а серед факторів, що його визначають, 

розглядаються орієнтація на стратегію лідерства та задоволення потреб споживача. Створення інноваційних 

кластерів на базі малих підприємств та визначення особливостей їх функціонування відображені в роботах 

[31,32]. Визначення системи показників для оцінювання інноваційного потенціалу в контексті досягнення 

цілей підприємства представлено в роботах [9, 11, 13,33-38]. При цьому дослідниками робиться акцент на 

багатомірності опису потенціалу кількісними вимірювачами і необхідності урахування показників 

неметричної природи. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. 

Зважаючи на значний доробок вітчизняних та закордонних науковців з питань дослідження сутності 

інноваційного потенціалу, проблем його формування та оцінювання, слід відзначити істотну різноманітність 

поглядів на вирішення наведених питань, що зумовлює необхідність їх систематизації та узагальнення.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз та узагальнення результатів досліджень 

стосовно сутності та структури інноваційного потенціалу, визначення основних показників з метою його 

подальшого оцінювання з урахуванням особливостей діяльності підприємств малого і середнього бізнесу та 

закордонного досліду у вирішенні зазначених питань.  

Виклад основного матеріалу. Однією з найбільш визначальних компонентів сучасної парадигми 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання є  концепція інноваційної діяльності. Здатність 

продукувати та поширювати інновації є важливою детермінантою ефективності діяльності  підприємств. 

Разом з тим, не завжди інновації, що виводяться на ринок, приносять очікувані вигоди як споживачам, так і 

виробникам. Отже, існують взаємозв’язки між ресурсними можливостями продукувати інновації, здатністю 

підприємства використати ці можливості та кінцевим ефектом від їх реалізації. Такі взаємозв’язки можна 

відобразити категорією інноваційного потенціалу. Аналіз публікації, представлених вище, показав, що в 

багатьох сучасних дослідників панує думка щодо нераціональності визначати інноваційний потенціал лише 

з позиції одного з домінуючих підходів: ресурсного, функціонального або результативного підходу. На 

нашу думку, сутнісне наповнення категорії інноваційного потенціалу одночасно включає три компоненти: 

ресурсну, функціональну та результативну. Ресурсна складова містить всі види матеріальних та 

нематеріальних ресурсів для організації та здійснення інноваційної діяльності і фактично виступає 

фундаментом підтримки цього процесу. Функціональна складова відображає здатність, можливості та 

готовність до використання цих ресурсів в інноваційній діяльності з максимально можливою ефективністю 

в конкретних умовах ведення бізнесу. Результативна складова є здатністю отримати очікуваний ефект від 

використання результатів інноваційного процесу. Інноваційний потенціал є латентною характеристикою 

діяльності підприємства і визначається зовнішнім середовищем, внутрішнім середовищем, інноваційним 

процесом та стратегією розвитку.  

Необхідно розділяти процеси формування та реалізації інноваційного потенціалу. Кожен з них має 

свої цілі і детермінується своєю сукупністю факторів, умов та засобів досягнення результату. Формування 

потенціалу здійснюється переважно під дією чинників зовнішнього середовища. Важливим важелем 

успішності цього процесу є зважена політика урядових інституцій щодо підтримки інновацій та розвитку 

бізнес-середовища, що може каталізувати ринок в напрямку впровадження інновацій та інтенсифікації 

конкуренції. Розвинена конкуренція на ринку як на локальних, так і міжнародних, є важливою складовою 

процесів стимулювання ринкової ефективності та корпоративної продуктивності діяльності підприємств, 

сприяє пошуку більших можливостей для впровадження інновацій. Співпраця з науковими та академічними 

інституціями дозволяє отримувати актуальні знання не лише стосовно нових технічних та технологічних 

рішень, але й відносно створення раціональної організаційної структури підприємства, ефективної системи 
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менеджменту, вибору стратегії ринкової поведінки, що також сприяє формуванню інноваційного 

потенціалу.  

Реалізація потенціалу може бути здійснена шляхом використання можливостей складових внутрішнього 

середовища при відповідній організації та інтенсифікації інноваційної діяльності та імплементації стратегій 

інноваційного розвитку. При цьому інноваційні можливості, окрім ефективного використання всіх видів ресурсів 

для досягнення мети, також передбачають організаційну здатність генерувати та реалізовувати нові ідеї на основі 

розвитку, підтримки та стимулювання креативного потенціалу персоналу, формування необхідних ділових 

навичок шляхом використання як власного, так і зовнішнього досвіду та знань. Організаційна культура 

внутрішнього середовища повинна бути орієнтована на мотивацію інноваційної діяльності, забезпечення 

простору для помилок і ризиків, створення можливостей для навчання та переймання передового досвіду. 

Важлива роль також відводиться процесам, орієнтованим на оновлення та розвиток маркетингу в контексті всіх 

його складових, комерціалізації інноваційних продуктів, урахування потреб ринку та пристосовувати їх до 

уподобань споживачів. В певному сенсі індикатором реалізації інноваційного потенціалу може виступати процес 

дифузії інновацій, який здійснює безпосередній вплив як на зовнішнє, так і внутрішнє середовище, надає нові 

можливості щодо відтворення та розвитку інновацій, сприяє зростанню кількісних та якісних характеристик 

інноваційного потенціалу. 

Малі і середні підприємства мають певні переваги перед великими підприємствами у провадженні 

інноваційної діяльності, серед яких варто відзначити наступні:  

- менша інерційність у здійсненні виробничої діяльності і, як наслідок, здатність більш швидкої 

комерціалізації інновацій;  

- більш висока гнучкість та здатність швидко та ефективно адаптуватись до кон’юнктурних змін на 

ринку та споживчих уподобань; 

- низький рівень непрямих витрат, що сприяє зниженню собівартості інноваційної продукції; 

- менший рівень бюрократизму в управлінні, що сприяє прискореному переходу від інноваційної 

ідеї до інноваційного продукту; 

- орієнтованість на локальні ринки, що сприяти більш швидкому впровадженню інноваційної 

продукції; 

- наявність безпосередніх контактів зі стейкхолдерами та бенефіциарами. 

Серед негативних чинників  інноваційної діяльності підприємств малого і середнього бізнесу варто 

відзначити: 

- низькі ресурсні можливості, що перешкоджає реалізації великих  інноваційних проєктів; 

- менші можливості технічної та технологічної підтримки випуску інноваційної продукції; 

- відсутність належного рівня інтелектуального потенціалу для генерування та впровадження 

інновацій; 

- низький рівень наукової підтримки виробничої діяльності; 

- складний доступ до державного фінансування інноваційних проєктів; 

- складність отримання кредитів на вигідних умовах; 

- менші можливості протистояти конкурентній боротьбі; 

- складність виходу на зовнішні ринки збуту; 

- менша схильність до впровадження ризикових проєктів внаслідок меншого «запасу міцності». 

Наведені недоліки знижують можливості малих і середніх підприємств по формуванню 

інноваційного потенціалу, однак надають певні переваги по його реалізації.  

Узагальнюючи погляди науковців [8, 10, 13, 39-41] щодо структури інноваційного потенціалу, та 

сучасні тенденції розвитку економіки, її можна визначити, як сукупність таких компонентів: 

- ресурсного; 

- техніко-технологічного; 

- кадрового; 

- інтелектуального (наукового); 

- інформаційного; 

- маркетингового; 

- цифрового. 

Кожна з цих складових певною мірою відповідає описаним вище процесам формування та реалізації 

інноваційного потенціалу. Виділення маркетингової складової, особливо є важливим для інноваційного 

потенціалу малих і середніх підприємств. Згідно з результатами досліджень, представленими в [7, 42], 

характерною рисою інноваційного процесу малих підприємств є перевага маркетингових та процесових 

інновацій, які в період 2016-2018 рр. становили близько трьох четвертих всіх інновацій, у той час, як для 

великих підприємств домінуючими є технологічні та продуктові інновації. 

На наш погляд, в структурі інноваційного потенціалу доцільним є виділення цифрової складової. 

Вона характеризує сучасні тенденції діджиталізації: виробничих процесів,  підприємництва,  економічних 

відносин в цілому в умовах цифрової трансформації та адаптації сучасного бізнесу до нових технологічних 

умов, зокрема розвитку Індустрії 4.0. Важливим аспектом такої трансформації виступає ІТ-конвергенція, яка 
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забезпечує якісно новий рівень інтеграції технологій шляхом формування комунікаційного середовища 

економічних відносин за рахунок розширення ІТ-інфраструктури та збільшення впливу інформаційної 

складової. Ми підтримуємо думку автора роботи [43], що «з ростом цифровізації інформація починає 

відігравати все більш важливу роль і переважати в економіці, стимулюючи її інноваційний розвиток… 

можна стверджувати, що всі бізнес-процеси здійснюються у фізичній та цифровій економіці паралельно». З 

іншого цифрова складова інноваційного потенціалу відображає формування необхідних цифрових 

компетентностей у персоналу для успішної імплементації технологічних аспектів Індустрії 4.0. В контексті 

таких компетентностей стає все більш застосовуваним цифровий маркетинг, як ефективний шлях розвитку 

малого та середнього бізнесу. Він прирівнює шанси таких підприємств в онлайнових умовах, сприяючи 

успішній конкуренції з великими компаніями. На наш погляд, впровадження інновацій дає змогу 

прискорити процес адаптації підприємств до вимог цифрової економіки та електронної комерції, сприяє 

імплементації інформаційних та цифрових технологій у процеси виробництва та реалізації продукції.  

Не акцентуючи уваги та технологічних аспектах процедури оцінювання інноваційного потенціалу 

та особливостях її реалізації для малих і середніх підприємств, відзначимо, що проблема оцінювання 

залишається актуальною і до кінця не вирішеною. Зокрема, її вирішення передбачає формування системи 

показників, що на думку багатьох науковців [8, 9, 13, 33-36] також являє собою окреме складне завдання. 

Виходячи з наведених вище міркувань стосовно питань, пов’язаних зі структурою інноваційного потенціалу 

та процесами його формування і реалізації, на наш погляд, система показників для його оцінювання повинна 

містити такі групи характеристик, але не обмежуватись ними: 

- показники наявного ресурсного забезпечення виробничого процесу; 

- показники ефективності використання наявних ресурсів; 

- показники фінансового стану підприємства; 

- показники, що відображають результативність інноваційної діяльності. 

Наведені показники зазвичай допускають кількісне вимірювання, а тому при оцінюванні 

інноваційного потенціалу можуть використовуватись різні техніки, пов’язані з математичним опрацюванням 

даних, зокрема, технологія комплексного інтегрального оцінювання [44, 45].  

Зазначимо, що наведена система показників дозволяє оцінити інноваційний потенціал в контексті 

результату його формування. Для оцінювання реалізації інноваційного потенціалу необхідно урахувати дані, 

які відображають апостеріорну інформації стосовно ефективності інноваційної діяльності. Така система 

показників має відображати такі характеристики: 

- рівень реалізації інноваційної продукції; 

- рівень успіху, пов’язаний з впровадженням та реалізацією інновацій; 

- рівень конкурентоспроможності ; 

- рівень сприйняття споживачами інноваційних товарів; 

- рівень ефективності дифузійних процесів нових продуктів та послуг. 

- рівень інтелектуального капіталу; 

- рівень інноваційної культури та розвитку персоналу; 

- рівень залучення інвестицій для фінансування інноваційних проектів; 

- загальний інноваційний рівень підприємства; 

- рівень соціальних інновацій, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього соціального 

середовища діяльності підприємства. 

Зауважимо, що наведені характеристики мають неметричну природу і відображають латентні 

властивості ефективності реалізації інноваційного потенціалу. До того ж, можуть мати місце проблеми з 

вимірюванням складових, які також можуть мати неметричну природу, зокрема, відображати результати 

експертного оцінювання або рейтингування підприємств, тому для їх урахування в процедурах оцінювання 

потрібно використання спеціальних методів квантифікації даних.  

Наведені переліки показників не є вичерпними і лише ілюструють окремі характеристики процесу 

оцінювання інноваційного потенціалу та його складність. Конкретний набір показників має визначатись, 

виходячи з доступності даних, цілей дослідження та можливостей їх опрацювання математичними та 

статистичними методами.  

Висновки. Малі та середні підприємства стають дедалі важливішим фактором на шляху до 

досягнення розумного, стійкого та всебічного розвитку національної економіки. Дослідження світових та 

вітчизняних тенденцій розвитку економіки підтверджують тезу, що інновації є головним рушієм 

економічного зростання суб’єктів господарювання, виступають дієвим засобом підвищення ефективності та 

прибутковості їх діяльності, досягнення стратегічних цілей та забезпечення стійкого розвитку, сприяють 

отриманню конкурентних переваг та завоюванню міцних позицій на ринку. Посилення інноваційної 

діяльності підприємств, у тому числі малих і середніх, є одним з головних завдань, що відображено в 

стратегічних урядових програмах розвитку економіки.  

Проведений аналіз вітчизняних та закордонних публікацій дозволив визначити особливості 

організації інноваційної діяльності підприємств малого і середнього бізнесу, окреслити проблематику 

інноваційного потенціалу як спроможності підприємства до успішної інноваційної діяльності.  
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Запропоноване сутнісне наповнення категорії інноваційного потенціалу відображає триєдність 

ресурсної, функціональної та результативної складових організації та здійснення інноваційної діяльності і 

визначається зовнішнім середовищем, внутрішнім середовищем, інноваційним процесом та стратегією 

розвитку. Встановлено, що зовнішнє середовище здійснює домінуючий вплив на процеси формування 

інноваційного потенціалу шляхом формування ресурсної складової потенціалу, державної підтримки 

впровадження інноваційних проєктів, інтеграції результатів науково-дослідної діяльності, імплементації 

знаннєвої складової та передових практик у процеси ведення бізнесу. Розглянута структура інноваційного 

потенціалу, яку запропоновано доповнити цифровим компонентом, який відображає сучасні тенденції 

повсюдного проникнення ІТ-технологій у всі бізнес-процеси та можливості формування необхідних 

цифрових компетентностей у персоналу для успішної імплементації технологічних цифрової економіки. 

Визначені особливості малих і середніх підприємств, що надають їм певні переваги у реалізації 

інноваційного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності їх функціонування. Разом з тим, з 

позицій ресурсного забезпечення інноваційної діяльності, яке детермінує процеси формування 

інноваційного потенціалу, малі і середні підприємства не можуть складати конкуренцію великим, що часто є 

вирішальним чинником у здатності впроваджувати інновації. Сформовано висновок, що для оцінювання 

інноваційного потенціалу ватро розділяти процеси його формування та використання з формуванням 

необхідної системи показників для кожного випадку. Якщо формування потенціалу можна відобразити 

кількісними вимірниками, то його реалізація відображається переважно якісними характеристиками, які 

мають неметричну природу, а тому ускладнюють процедури оцінювання. 

Напрямками подальших досліджень є розроблення підходу до вирішення завдань оцінювання 

інноваційного потенціалу з урахуванням наведених особливостей цього процесу. 
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