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ьогодні, в умовах нестабільного ринкового середовища, головним чинником економічного
зростання та забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств є здійснення останніми інноваційної діяльності. Розробка та впровадження
інновацій є вкрай важливим і актуальним завданням
сьогодення, адже роль інновацій постійно зростає.
Ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств господарських структур залежить насамперед
від раціональної організації функціонування складових
їх інноваційного потенціалу. В економічній літературі
дослідники прагнуть визначити принципи, що лежать в
основі успішного розвитку інновацій. У зв’язку з цим великий інтерес викликає вивчення ролі інформаційного
забезпечення в процесі здійснення промисловими підприємствами інноваційної діяльності.
Вагомий внесок у дослідження сутності інноваційного потенціалу та визначення його складових зробили
такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як І. В. Алєксєєв,
Й. М. Петрович, В. М. Чубай, Н. І. Чухрай, А. В. Дзюбіна, С. М. Ілляшенко, Д. І. Кокурін, Г. Я. Гольдштейн,
Л. А. Лисенко, Є. В. Колесников та інші. Аналізуючи
дослідження цих вчених, можна зробити висновок про
відсутність єдності думок щодо визначення складових
інноваційного потенціалу та недостатньость розкриття
питання визначення місця інформаційного забезпечення в інноваційному розвитку промислового підприємства господарської структури.
Метою статті є визначення складових інноваційного потенціалу промислового підприємства господарської структури та дослідження місця інформаційного
забезпечення в інноваційному розвитку промислового
підприємства.
Необхідною умовою досягнення встановлених
підприємством цілей є максимально повне використання його існуючих потенційних можливостей. Якщо
розглядати підприємство як об’єкт управління, необхідно, у першу чергу, знати, якими можливостями підприємство володіє зараз, і які можливості воно буде мати
в перспективі, щоб забезпечити свій статус на ринку.
Ці можливості в економічній науці прийнято називати
потенціалом [1]. Дуже часто промислові підприємства,
володіючи необхідним інноваційним потенціалом, не
в змозі реалізувати його, тобто перетворити у капітал,
через недосконалість інформаційного забезпечення та
його безсистемний характер.
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Існують різні погляди авторів щодо визначення
суті інноваційного потенціалу. Отже, враховуючи результати наукових досліджень, інноваційний потенціал
промислового підприємства – це сукупність всіх тих видів ресурсів, які необхідні для здійснення інноваційної
діяльності та можливостей цих ресурсів забезпечувати
розробку та впровадження інновацій.
Існують також різні підходи щодо визначення
складових інноваційного потенціалу.
В. М. Чубай виділяє такі складові інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства: кадрова, науково-дослідницька, фінансово-економічна,
матеріально-технічна та організаційно-управлінська [2].
А. В. Дзюбіна зосереджується на таких складових
інноваційного потенціалу: кадрова, маркетингова, наукова, виробничо-технологічна, фінансова, інформаційна та матеріально-технічна [3].
С. М. Ілляшенко до складових інноваційного
потенціалу відносить науково-технічну інформацію,
управління і кадри [4].
Д. І. Кокурін у монографії «Інноваційна діяльність» виділяє три складові інноваційного потенціалу:
ресурсну, внутрішню і результативну [5].
На думку Г. Я. Гольдштейна, основними складовими поняття «інноваційний потенціал» є НДДКР, маркетинг, виробництво, управління [6].
А. В. Гриньов виділяє кадрову, матеріально-тех
нічну, інформаційно-методологічну та організаційноуправлінську складові інноваційного потенціалу [7].
З урахуванням сутності та виділених цілей інноваційної діяльності підприємства Л. А. Лисенко виокремлює такі її складові: науково-технологічну, виробничу, економічну, природоохоронну та соціальнопсихологічну [8].
Є. В. Колесников виділяє такі складові інноваційного потенціалу промислового підприємства: фінансова, матеріально-технічна, трудова, організаційна, ринкова [11].

В

раховуючи результати наукових досліджень, виділимо такі складові інноваційного потенціалу промислового підприємства: внутрішню, зовнішню
(ринкову) та інформаційно-інтерфейсну. У свою чергу,
під внутрішньою складовою слід розуміти інтелектуальну, фінансову та виробничу складові.
Інтелектуальна складова інноваційного потенціалу характеризується кадровими ресурсами та науковотехнічною інформацією.
Інформаційні ресурси відіграють неабияку роль в
процесі інтелектуального розвитку промислового підприємства: по-перше, вони являються вихідним матеріалом будь-якої науково-дослідної роботи, по-друге,
вони виступають результатом НДДКР. Використання
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В

арто зазначити, що без наявності достовірної та
своєчасної інформації неможливим є формування
та реалізація інноваційної стратегії промислового
підприємства. Основними шляхами підвищення якості
інформаційного забезпечення інноваційної діяльності
промислових підприємств є подальша інтеграція внутрішньої інформації (науково-технічної, виробничої,
обліково-економічної та фінансової інформації) та інформації із зовнішніх джерел (максимальне врахування
потреб споживачів); підвищення оперативності внесення змін в інформаційні файли. Особливо актуальним і
важливим завданням постає розробка системи інформаційного забезпечення, яка б забезпечувала інтеграцію
інформації різних складових інноваційного потенціалу
промислового підприємства для прийняття управлінських рішень.
Складові інноваційного потенціалу промислового
підприємства зображені на рис. 1.
Зв’язок (1) показує, що система інформаційного
забезпечення повинна забезпечувати необхідною інформацією та задовольняти інтереси широкого кола зовнішніх користувачів.
Зв’язок (2) характеризується надходженням інформації із зовнішнього середовища про споживацькі
запити та загальну ситуацію на ринку.
Зв’язками (3), (4) та (6) відображено складові інноваційного потенціалу промислового підприємства господарської структури.
Зв’язок (5) характеризується забезпеченістю промислового підприємства господарської структури інформаційними ресурсами про стан зовнішнього та вну-
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нтелектуальна складова за [9] визначає можливості
генерації та сприйняття ідей, задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, організаційних і управлінських рішень (ідея – найзагальніше уявлення про новацію, а задум – варіант ідеї, виражений у зрозумілій формі для споживачів). Це передбачає
наявність на підприємстві фахівців з високою фаховою
підготовкою та творчими здібностями, здатних застосовувати свої знання і уміння для продукування нових
практично орієнтованих знань, втілювати їх в інновації
конкретної спрямованості, що відповідають потребам
ринку. Вважається, що за стан такої підготовки відповідальними є служба кадрового забезпечення і особисто
головний інженер на промислових підприємствах.
Термін «інтелектуальний потенціал» часто вживається з терміном «інновації», оскільки інноваційний
процес, створення і використання нових технологій є
однією з форм реалізації інтелектуального потенціалу.
Інтелектуальний потенціал підприємства здебільшого
має нематеріальний характер, його складно виміряти,
оскільки він не відображається у бухгалтерських чи
статистичних даних. Проте визначення його величини
є надзвичайно важливим для розробки і реалізації стратегії розвитку промислового підприємства, посилення
конкурентоспроможності його продукції [10].
Інтелектуальна складова інноваційного потенціалу промислового підприємства має нематеріальний
характер, її складно виміряти, оскільки вона не відображається у бухгалтерських чи статистичних даних. Проте визначення її величини є надзвичайно важливим для
розробки та впровадження інновацій на промислових
підприємствах.
Фінансова складова інноваційного потенціалу характеризується фінансовими ресурсами, які необхідні
промисловому підприємству для здійснення інноваційної діяльності. Сокиринська І. Г. та Аберніхіна І. Г. вважають, що вміння підприємства максимально використовувати власний фінансовий потенціал значною мірою
зумовлює його конкурентоспроможність, оскільки, насамперед, фінансовий потенціал формує основу для виробництва певного обсягу і асортименту продукції [1].
Варто відзначити, що фінансові ресурси є тим
«провідним ланцюжком» від процесу зародження інновацій до виробництва інноваційних товарів та послуг.
Виробнича складова інноваційного потенціалу характеризується матеріально-технічними, організаційноуправлінськими та трудовими ресурсами, які необхідні
промисловому підприємству для здійснення інноваційної діяльності.
У сучасних умовах основою ефективного використання всіх видів ресурсів, необхідних для здійснення
інноваційної діяльності, стає інформаційне забезпечення. Важливість інформаційного забезпечення в іннова-

ційній діяльності промислових підприємств переоцінити неможливо, адже інформація відіграє об’єднувальну
функцію щодо всіх складових інноваційного потенціалу. Варто також відзначити, що між інтелектуальною,
фінансовою та виробничою складовими інноваційного
потенціалу промислового підприємства господарської
структури необхідним є постійний обмін інформацією.
Деякі дослідники виділяють окремо інформаційну та інтерфейсну складові інноваційного потенціалу,
або ж про інтерфейсну складову взагалі не згадують.
Ми вважаємо, що доцільно було б об’єднати їх в одну
інформаційно-інтерфейсну складову, яка повинна обслуговувати (забезпечувати інформацією) всі етапи
інноваційного розвитку промислового підприємства
та бути специфічною формою взаємозв’язку та взаємодії всіх підрозділів підприємства. Під інформаційноінтерфейсною складовою інноваційного потенціалу
доцільно розуміти певну систему інформаційного забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства господарської структури.
Система інформаційного забезпечення складається із зовнішньої і внутрішньої інформаційної бази. Зовнішня інформаційна база характеризується інформацією про споживачів, конкурентів та загальною ситуацією
про ринок.
Внутрішня інформаційна база складається із
науково-технічної, виробничої, обліково-економічної та
фінансової інформації.
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результатів інтелектуального розвитку промислового
підприємства в процесі впровадження інновацій у виробництво відбувається на основі передачі інформації.
Найважливішим ресурсом інтелектуальної складової інноваційного потенціалу виступає науковотехнічна інформація.
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трішнього середовищ функціонування підприємства,
інформаційними технологіями, технічними засобами та
програмним забезпеченням для здійснення інноваційної діяльності.
Зв’язки (8), (10) і (12) показують, що інформаційне
забезпечення формується шляхом подання інформаційних запитів щодо стану кожної із складових інноваційного потенціалу, для одержання дійсно релевантної
інформації, яка необхідна для здійснення інноваційної
діяльності.
Зв’язки (7), (9) і (11) характеризуються надходженням науково-технічної, фінансової та виробничої інформації щодо поданих інформаційних запитів, яка необхідна для успішного здійснення інноваційної діяльності.

формаційне забезпечення відіграє важливу роль у будьяких управлінських процесах підприємства. Інформаційні ресурси забезпечують конкурентоспроможність
підприємства та вирішують широке коло його стратегічних завдань.
Рівень інформаційного забезпечення інноваційної
діяльності промислових підприємств впливає на здатність підприємства ефективно реалізувати його інноваційний потенціал.				
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Рис. 1. Складові інноваційного потенціалу промислового підприємства (власна розробка)

Аналіз літературних джерел дає змогу стверджувати, що саме інформаційно-інтерфейсна складова виступає тим каталізатором, як згадується у [32], який
прискорює трансформацію інноваційних ідей в інноваційні продукти (або процеси).
Варто відзначити, що основні інформаційні потреби діяльності промислових підприємств, при здійсненні останніми інноваційної діяльності, полягають в
отриманні достовірної, своєчасної та повної інформації
про інтелектуальну, фінансову та виробничу складові
інноваційного потенціалу, зв’язки між ними в середині
підприємства та з зовнішнім середовищем.
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Висновки
Отже, вивчення літературних джерел та власні дослідження дають змогу виділити наступні складові інноваційного потенціалу: внутрішню, зовнішню
(ринкову) та інформаційно-інтерфейсну. У свою чергу
під внутрішньою складовою слід розуміти інтелектуальну, фінансову та виробничу складові. Варто відзначити, що інформаційно-інтерфейсна складова відіграє
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Харьков

П

роизошедшие за последние десять лет значительные изменения в кредитно-финансовой
сфере обусловили высокую степень динамизма
финансовых рынков и, в частности, рынка банковских
продуктов. На протяжении относительно недолгого
пути его развития наблюдалось значительное перераспределение долей рынка между его участниками, появление большого числа новых участников, постоянные
изменения в сфере регулирования рыночных взаимоотношений со стороны государства, что обусловило
постоянное наличие дополнительных стимулов для
пополнения и изменения имеющегося спектра банковских продуктов.
Процесс формирования и использования банком
нововведений является сложной, комплексной проблемой, пронизывающей такие функциональные стороны, как планирование, разработка проектов, маркетинг, производство. Инновационный потенциал банка в
большой степени влияет на его конкурентные позиции.
Современный банк оперативно реагирует на складывающиеся в рыночной среде тенденции, периодически не
просто ориентируясь на клиентуру, но и формируя у нее
определенные стимулы и потребности, обуславливающие быструю реакцию на нововведения банка.
В настоящее время практически для любого банка
остро встает вопрос способности своевременно и энергично инициировать инновационные процессы и управлять
ими, так как это наряду с вопросами конкурентной позиции становится критерием выживания банка на рынке.
Фундаментальные основы управления развитием
отдельных субьектов предпринимательской деятельности разработаны в трудах И. Ансоффа, П. Друкера, Дж.
К. Джонса, Дж. Эванса. Проблемам организации и управления инновационной деятельности предприятий посвящены работы М. С. Герасимчука, И. П. Продиуса, И. И. Лукинова, С. В. Валдайцева, П. Н. Завлина, Р. А. Фатхундинова,
С. Д. Ильенковой, Н. В. Краснокутской. Вопросы внедрения инноваций в банковской сфере рассмотрены в
работах Пола Х. Аллена, А.В. Тютюнника.
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Т

аким образом, можно сказать, что понятие «инновация» может быть применима ко всем нововведениям во всех сферах функционирования
банка, обладающим определенным положительным
экономическим или стратегическим эффектом, примером которого можно считать прирост клиентской базы
банка, увеличение доли рынка, сокращение издержек на
проведение какого-либо вида операций и т. п.
Следовательно, процесс, связанный созданием,
освоением и распространением инноваций, охватывает
все стороны деятельности банка – от разработки концепции или идеи до ее практической реализации.

інноваційні процеси

кандидат технических наук

Целью статьи является исследование особенностей и стадий проведения инновационной деятельности
в коммерческих банках, а также роли управления инновационной деятельностью в системе стратегического
управления развитием банка.
Понятие «инновации» современная экономическая наука трактует как «конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в
виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, ново-го или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным
услугам» [1].
Среди основных характеристик, присущих любой
инновации, можно выделить следующие: новизна, удовлетворение рыночного спроса, коммерческая реализуемость. Все вышеперечисленные признаки отвечают понятию банковского продукта, однако в виду неоднозначности самого понятия инновационной деятельности банка,
необходимо уточнить понятие «новизны» применительно
к внедрению именно новых банковских продуктов.
К новому банковскому продукту относится:
 любой продукт, самостоятельно разработанный банком для удовлетворения потребностей
клиентов и не имевший ранее аналогов на рынке, является новым;
 любой продукт, уже имеющий в спектре услуг
банка и используемый на одном из рынков, но
выведенный на другой;
 любой продукт, внедряемый банком на основе
анализа рынка и оценки коммерческой реализуемости создания копии уже имеющегося на
рынке продукта.
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