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ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Анотація. У статті здійснено інтерпретацію парадигми розвитку інноваційного потенціалу та його модифікацій 
і запропоновано тлумачення її специфічних елементів. Розроблено схему розуміння категорії «розвиток», в якій роз-
глядається розвиток як закон, як процес, як кількісні та якісні змінні; визначається мета розвитку, підходи до його 
розуміння, напрями розвитку. Розглянуто когерентність понять «розвиток», «економічний розвиток», «інноваційний 
розвиток». Визначено принципи розвитку підприємства як соціально-економічної системи. Наведено інтерпретацію 
сутності розвитку інноваційного потенціалу підприємства (визначення, мета, принципи, завдання, етапи, загрози), яка 
має орієнтуватися на врахування багатоаспектності та багатогранності цього поняття і ґрунтується на вивченні думок 
різних авторів.

Ключові слова: розвиток, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, економічний розвиток, розвиток інно-
ваційного потенціалу підприємства.



116

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 26, частина 1 • 2019

Вступ та постановка проблеми. У результаті поси-
лення інтеграційних процесів у світовій економіці та 
загострення міжнародної конкуренції формується і роз-
вивається нова модель інноваційного розвитку. За цією 
моделлю інноваційний потенціал виступає найважливі-
шим економічним і технологічним джерелом і умовою 
розвитку економічної системи від підприємства до сус-
пільства загалом. Розвиток завжди вимагає різноплано-
вих структурних змін, найбільш типовими серед яких є: 
модифікація факторів виробництва та зрушення в струк-
турі економіки; більш ефективне використання наявних 
ресурсів; зміна структури і функцій наявних інститутів, 
ціннісні орієнтири і відносини між членами спільноти 
тощо [1, с. 208]. Тому парадигма як система понять і уяв-
лень про розвиток інноваційного потенціалу є необхід-
ною умовою розуміння змісту і процесу цього розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїх 
наукових працях вітчизняні та закордонні дослідники з 
економіки та менеджменту: В.В. Гурочкіна, І.В. Родіонова, 
К.В. Іванова, Я.А. Громова, Г.В. Омельчак, М.І. Русінко, 
О.Б. Жихор, В.І. Костевко, А. Миколаїв, І.П. Миколайчук, 
В.С. Найдюк, Т.В. Романова приділяють увагу як концепту-
альним питанням розвитку інноваційного потенціалу (мето-
дологічним аспектам розвитку та інноваційного розвитку, 
теоретико-методичним підходам до визначення інновацій-
ного потенціалу інноваційного розвитку), так і приклад-
ним питанням розвитку потенціалу та економічних систем 
(визнанню інновацій як фактора розвитку, формуванню 
механізму управління розвитком інноваційного потенціалу, 
стратегічному управлінню інноваційним розвитком, пере-
думовам та перспективам інноваційного розвитку регіону 
та підприємства), тобто розуміння парадигми розвитку 
інноваційного потенціалу потребує систематизації.

Метою статті є інтерпретація парадигми розвитку 
інноваційного потенціалу та його модифікацій і тлума-
чення її специфічних елементів.

Результати дослідження. Поняття розвитку в сучас-
ній науці знайшло значне відображення і має глибоке, 
хоча й не повністю узгоджене філософське обґрунту-
вання. Аристотель визначав розвиток як принцип, який 
тлумачить сутність явища і виступає елементом, який є 
необхідним у системі цілого.

Згідно з Великою радянською енциклопедією, розви-
ток – це «необоротна, спрямована закономірність зміни 
матеріальних та ідеальних об'єктів» [2, с. 592]. Більшість 
авторів у довідковій літературі пропонують розуміти розви-
ток як процес. Так, академічний тлумачний словник україн-
ської мови розглядає розвиток як процес, «внаслідок якого 
відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного 
якісного стану до іншого» [3]. Згідно з онлайн-енциклопе-
дією, розвиток – це «розгорнутий у часі процес кількісних 
та якісних змін в організмі та психіці людини, її мисленні, 
почуттях і поведінці, що є результатом біологічних про-
цесів в організмі та впливів навколишнього середовища» 
[4]. Розвиток будь-якого рівня є процесом, спрямованим на 
зміну об’єкта з метою його удосконалення [5]. 

Автори О.Л. Гапоненко та П.П. Пакрухіна визначають 
розвиток як рух уперед, формування нових рис, станов-
лення нових структурних характеристик об'єкта, його ево-
люцію, поліпшення, удосконалювання, прогрес, а також 
ріст і розширення [6, с. 11], тобто розвиток асоціюється з 
рухом, ростом, розширенням тощо. 

На думку Л.Р. Прийма, І.Я. Кулиняк, внаслідок роз-
витку виникає новий якісний стан об'єкта, що виступає як 
зміна його складу або структури (виникнення, трансфор-
мація або зникнення його елементів чи зв'язків) [7, с. 240]. 
Ці автори виділяють різні підходи до розуміння розвитку: 

по-перше, через вивчення і виділення властивостей сис-
тем, які розвиваються; по-друге, через формування трак-
тувань цієї дефініції; по-третє, як порівняльної характе-
ристики об'єкта. Ю.С. Погорєлов [8] розглядає категорію 
розвитку як закон, як принцип та як явище. 

Аксіоматично приймається синонімічність понять 
«розвиток» та «зростання», що не можна визнати повністю 
коректним, оскільки поняття зростання базується тільки 
на кількісних змінах об’єкта, а поняття розвитку включає 
в себе як кількісні, так і якісні зміни.

Аналіз теоретичних напрацювань [7; 9–11] дав можли-
вість виділити два типи розвитку: регресивний розвиток, 
який є типом розвитку, для якого характерний перехід з 
вищого рівня до нижнього; прогресивний розвиток, для 
якого характерний перехід з нижнього рівня до вищого, від 
менш досконалого до досконалішого. Н.В. Стоянець про-
понує характеризувати розвиток з двох позицій: 1) розви-
ток – це зростання, що означає такі структурні зміни, які 
призводять до технологічного прогресу, підвищення якості 
продукції та поліпшення розподілу товарів і послуг; 2) роз-
виток – це поліпшення, що означає такі соціальні зміни, які 
забезпечують рівні можливості для широкого кола людей у 
користуванні загальними громадськими благами: освітою, 
охороною здоров’я тощо [1, с. 208]. 

На думку Д.С. Лихачева, зіткнення мікро- і макро-
законів веде до взаємного руйнування і до переважання 
хаотичного начала, тим самим сприяє розвитку [12]. Схо-
жої думки дотримується К.Х. Делокаров [13], який бачить 
розвиток як ланцюг категорій: криза, руйнування, хаос, 
варіації, конструктивізм. Схема розуміння категорії «роз-
виток» наведена на рис. 1.

Похідним від розвитку виступає поняття «економіч-
ний розвиток», який формує розвиток економічної сис-
теми, розвиток галузі, розвиток підприємства, розвиток 
людського, фінансового та майнового капіталу, розвиток 
інноваційних та інвестиційних процесів тощо [7, с. 238]. 

Прогресивний економічний розвиток може реалізову-
ватися по інерційній і інноваційній траєкторії. Інерційний 
розвиток економічних систем спрямований на збільшення 
і якісне поліпшення структури об’єкта без інноваційної 
складової частини. Інноваційний розвиток несе онов-
лення, зміни, забезпечуючи якісне зростання ефектив-
ності процесів або продукції, і супроводжується перехо-
дом на новий рівень системної організації [14, с. 223]. 

Загальновідомим є визначення категорії інновацій-
ного розвитку М. Портером, який розглядає інноваційний 
розвиток як процес утримання конкурентних переваг на 
основі постійного вдосконалення, винаходу нових, склад-
ніших технологій або форм ведення бізнесу [15, с. 196]. 

В.І. Захарченко розглядає інноваційний тип розвитку як 
спосіб економічного зростання, заснований на постійних 
і систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве 
поліпшення всіх аспектів діяльності економічної системи, 
на періодичному перегрупуванні сил, зумовленому логікою 
НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю 
використання певних ресурсних факторів у створенні іннова-
ційних товарів і формуванні конкурентних переваг [16, с. 58]. 

Головним призначенням інноваційного розвитку є 
вплив на прискорення економічного розвитку системи. 
Необхідними умовами економічного розвитку системи 
через її інноваційний розвиток є наявність законодавчих, 
інституційних та інфраструктурних пріоритетів розвитку 
країни, регіону, галузі; розроблення та реалізація програм 
інноваційного розвитку [17; 18]. 

Іншими категоріями розвитку, що потребують 
вивчення, є поняття розвитку підприємства та поняття 
інноваційного розвитку підприємства. 
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Розвиток підприємства [7; 9–10; 18–20] розглядається 
як стан чи результат зміни діяльності (складу, властивос-
тей) підприємства, переходу підприємства в інший кіль-
кісний та якісний стан під впливом факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища. 

М.І. Русінко пропонує принципи розвитку підприєм-
ства як соціально-економічної системи:

1) принцип динамічної рівноваги – оптимальне спів-
відношення між елементами підприємства як системи, а 
також між окремими частинами; оптимальне співвідно-
шення системи із зовнішнім середовищем; 

2) принцип пріоритетності розвитку – підприємство 
повинно прагнути до забезпечення розвитку за допомо-
гою перерозподілу матеріальних ресурсів з менш важли-
вих на важливіші і перспективніші напрями; 

3) принцип поелементної змінюваності – розвиток 
матеріальних систем здійснюється не безпосередньо і 
прямо, а за допомогою зміни їхніх складових елементів;

4) принцип двох сигм – принцип розвитку нескінчен-
ного через кінцеве; сигмовидна природа розвитку допо-
магає підприємству своєчасно здійснити перехід на нову 
технологію, на нове поєднання чинників виробництва;

5) принцип розумного консерватизму – зміна потен-
ціалу системи, сприяючого розвитку, перехід з запізню-

ванням, зумовленим темпом зміни обсягів ресурсів і тех-
нологій; 

6) принцип адаптації – система прагне згладити 
наслідки внутрішніх і зовнішніх збурюючих дій; 

7) принцип стабілізації – прагнення до стабілізації 
найбільш ефективних (прогресивних) етапів життєвого 
циклу [14]. 

Категорія «розвиток підприємства» виступає сателі-
том категорії «інноваційний розвиток підприємства».

Інноваційний розвиток підприємства відображає 
специфіку інноваційного типу розвитку, який залежить 
від інноваційного потенціалу підприємства та джерелом 
якого є інновації, що створюють якісно нові можливості 
для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом 
реалізації уміння знаходити нові рішення, ідеї [9; 19].

Існування різних інтерпретацій категорії інновацій-
ного розвитку підприємства [20–21] дало змогу роз-
глядати його як засіб використання нових можливостей 
(ідей, ресурсів і т.д.) для збереження або отримання нової 
конкурентної переваги, який являє собою ефективну реак-
цію протидії підприємства на виникаючі загрози втрати 
частки ринку, постійний тиск із боку конкурентів, появу 
нових технологій, зменшення життєвого циклу товарів, 
законодавчі обмеження й зміну ситуації на ринку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема розуміння категорії «розвиток»  
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Рис. 1. Схема розуміння категорії «розвиток»

Джерело: складено на основі [3–5; 10–11; 15]



118

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 26, частина 1 • 2019

Таблиця 1
Інтерпретація сутності розвитку інноваційного потенціалу підприємства

Елемент Характеристика елемента сутності розвитку інноваційного потенціалу 
підприємства Джерело

Визначення
Процес спрямованої закономірної зміни стану та змісту інноваційного потенціалу 
підприємства, в результаті якого створюються якісно нові можливості для розвитку 
підприємства

[22]

Мета Стимулювання зростання ефективності використання ресурсів та можливостей 
інноваційного розвитку підприємства [23] 

Принципи Динамічна рівновага, пріоритетність розвитку, поелементна змінюваність, принцип 
двох сигм, адаптація, стабілізація [14] 

Завдання

– зміна структури наукового потенціалу під час зміни попиту на інноваційні види 
діяльності; 
– збалансованість напрямів наукових досліджень потенційних можливостей та 
потреб підприємства у науковому супроводі; 
– усунення суперечності між необхідністю підтримки конкурентних переваг 
підприємств на міжнародних та внутрішніх ринках і повільною динамікою розвитку 
інноваційного підприємництва; 
– принципова зміна умов фінансування наукових досліджень і доступності джерел 
фінансування інноваційних процесів;
– розвиненість ринку інновацій, який у підприємницькому середовищі виконує 
важливі регулюючі функції; 
– формування належної ринкової інфраструктури, що забезпечує комерціалізацію 
наукового продукту та інноваційний процес загалом.

[24, с. 68]

Етапи Формування, накопичення, дифузія, використання, оцінювання [25] 

Загрози 

1. Відсутність ефективного організаційно-економічного механізму управління.
2. Нестача фінансових коштів.
3. Відсутність методики комплексного оцінювання інноваційного потенціалу підприємств.
4. Необхідність систематичного технологічного переоснащення виробництва 
сучасним обладнанням.
5. Підвищена ризикованість.
6. Неефективна робота маркетингової служби.
7. Недосконалість мотивації персоналу.

[11; 26; 27; 28]

Ключовими передумовами для інноваційного роз-
витку сучасних підприємств є висока інтенсивність неці-
нової конкуренції на ринку та наявність на підприємстві 
потужного інноваційного потенціалу або можливостей 
(фінансових, інтелектуальних) для ефективного транс-
феру технологій та / або аутсорсингу функцій менедж-
менту інновацій [9, с. 258]. 

Отже, головною умовою інноваційного розвитку під-
приємства є наявність певного інноваційного потенці-
алу, який, у свою чергу, також має здатність до розвитку  
[14; 22]. Інтерпретація сутності розвитку інноваційного 

потенціалу підприємства повинна ґрунтуватися на враху-
ванні багатоаспектності та багатогранності цього поняття, 
що ґрунтується на вивченні думок різних авторів (табл. 1).

Висновки. Парадигма розвитку інноваційного потенці-
алу базується на основних поняттях, таких якрозвиток, еко-
номічний розвиток, інноваційний розвиток, інноваційний 
розвиток підприємства, інноваційний розвиток потенціалу 
підприємства; має свої концептуальні орієнтири (мету, прин-
ципи, завдання, етапи, загрози). Перспективами подальших 
досліджень є дослідження симбіозу статичних і динамічних 
підходів щодо розвитку інноваційного потенціалу. 
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ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация. В статье представлена интерпретация парадигмы развития инновационного потенциала и его моди-

фикаций и предложено толкование ее специфических элементов. Разработана схема, в которой представлена категория 
«развитие», характеризуемая как закон, как процесс, как количественные и качественные переменные; определена цель 
развития, подходы к его пониманию, направления развития. Рассмотрена когерентность понятий «развитие», «эконо-
мическое развитие», «инновационное развитие». Определены принципы развития предприятия как социально-эконо-
мической системы. Представлена интерпретация сущности развития инновационного потенциала предприятия (цель, 
принципы, задачи, этапы, угрозы), которая основываться на учете многоаспектности и многогранности этого понятия 
и базируется на изучении мнений различных авторов.

Ключевые слова: развитие, инновационный потенциал, инновационное развитие, экономическое развитие, раз-
витие инновационного потенциала предприятия.

PARADIGM OF DEVELOPMENT OF INNOVATION CAPACITY
Summary. As a result of the strengthening of integration processes in the global economy and the intensification of interna-

tional competition, a new model of innovation development is developing and developing. According to this model, innovation 
potential is the most important economic and technological source and the condition of economic system development from 
enterprise to society as a whole. Therefore, the paradigm as a system of concepts and ideas about the development of innova-
tion potential is a prerequisite for understanding the content and process of this development. An interpretation of the paradigm 
of the development of innovation potential and its modifications was made, and the interpretation of its specific elements was 
proposed. The types of development are distinguished: regressive and progressive, macro level development and micro level 
development. The definition of inertial development of economic systems is given. The scheme of understanding of the category 
"development" is developed, in which development is considered as a law, as a process, as quantitative and qualitative variables; 
determined by the purpose of development, approaches to its understanding, directions of development. The purpose of innova-
tion development is described. The development of the enterprise as a condition and result of change of activity of the enterprise 
is considered. The specificity of the innovative type of enterprise development is determined. Coherence of the concepts of 
"development", "economic development", "innovative development" is considered. The principles of enterprise development 
as a social and economic system are defined. These are the key prerequisites for the innovative development of the enterprise.  
The essence of the development of the innovation potential of the enterprise (definition, purpose, principles, tasks, stages, 
threats), which is to be guided by the consideration of the multidimensionality and versatility of this concept, is presented.  
It is based on the study of the opinions of various authors. The paradigm of development of innovative potential and its concep-
tual benchmarks are determined.

Key words: development, innovative potential, innovative development, economic development, development of innova-
tive potential of an enterprise.


