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Сравнение различных вариантов решения экономических задач. Это позволяет выбрать наибо-

лее оптимальный вариант и тем самым полнее использовать возможности организации. Особенно 

широко используется в предварительном анализе при обосновании финансовых планов и прини-

маемых управленческих решений. 

Сравнение результатов деятельности до и после изменения какого либо фактора. 

Горизонтальный анализ. Цель горизонтального анализа состоит в том, что бы выявить абсо-

лютные и относительные изменения величин различных финансовых показателей за определен-

ный период и дать им оценку. В основе горизонтального анализа лежит построение аналитической 

таблицы, содержащие наряду с абсолютные и относительные показатели (темпы роста, темпы 

снижения и т.д.). 

Вертикальный анализ. Цель вертикального анализа заключается в расчете удельного веса от-

дельных показателей в общем итоге и оценке их колебаний. 

Коэффициентный анализ. Цель коэффициентного анализа заключается в оценке работы органи-

зации с использованием относительных показателей. Оценка финансового состояния организации 

с помощью финансовых коэффициентов проводится в следующих направлениях: 

• ликвидность и платежеспособность; 

• финансовая устойчивость; 

• деловая активность; 

• эффективность использования средств (рентабельность) и др. 

Трендовый анализ. Цель трендового анализа заключается в формировании возможных значе-

ний показателей в будущем и оценке прогноза. В основе проведения трендового анализа лежит 

сравнение каждой позиции отчетности с годов предшествующих периодов и определение тренда, 

т.е. основной тенденции изменения показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуаль-

ных особенностей отдельных периодов [1, с. 62]. 
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Діяльність кожної організації спрямована на задоволення потреб споживачів відповідного сег-

мента ринку. Незалежно від того, до якої галузі вона належить, яких споживачів обслуговує, поряд 

із нею на ринку функціонують інші підприємницькі структури, що займаються аналогічною діяль-

ністю. Чим привабливіший з погляду доходів ринковий сегмент, тим інтенсивніша на ньому кон-

куренція. 

Конкурентна боротьба між суб’єктами господарювання змушує їх дбати про ефективність своєї 

діяльності, що можливо лише за умов систематичних нововведень у виробничий процес з метою 

вдосконалення способу виготовлення продукції, і в саму продукцію для її модифікації, надання 

нових властивостей, поліпшення дизайну, експлуатаційних характеристик, що формує її вищу 

споживчу цінність і робить привабливішою для покупців. Отже, здатність суб’єктів господа-

рювання створювати те, чого ще немає на ринку товарів і послуг, але потрібне споживачам, забез-

печує умови їх тривалому існуванню і розвитку. 

Американський фахівець з управління Пітер Друкер вказував, що «інновації (або новаторство) 

– це особливий засіб підприємців, за допомогою якого вони досліджують зміни в економіці та П
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суспільстві з метою використання їх у бізнесі чи різних сферах обслуговування». Отже, за допомо-

гою інновації організація здатна конкурувати на ринку, що потребує пильної уваги менеджерів 

усіх рівнів до формування системи управління новаціями [2]. 

Одним з головних чинників сприйнятливості до нововведень є інноваційний потенціал ор-

ганізації. Поняття інноваційного потенціалу країни, регіону, галузі, підприємства доволі часто 

зустрічається в економічній літературі. Разом з тим, загальноприйнятого визначення поняття «ін-

новаційний потенціал» немає, що ускладнює розуміння його сутності, оцінку наявного рівня і його 

достатності, розробку і обґрунтування заходів, спрямованих на його реалізацію і розвиток.  

Аналіз визначень інноваційного потенціалу показує, що їх можна згрупувати таким чином: 

1. Здатність до реалізації можливостей розвитку на основі інновацій. 

Василенко В.О. визначає інноваційний потенціал як здатність підприємства взагалі чи суб'єкта 

господарювання робити нову, наукомістку продукцію, що відповідає вимогам ринку, особливо 

світового [1]. 

Фатхутдінов Р.А. визначає інноваційний потенціал як міру готовності організації виконати зав-

дання, які забезпечать досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності до ре-

алізації інноваційного проекту або програми інноваційних перетворень та впровадження інновації 

[5]. 

Ілляшенко С.М. під інноваційним потенціалом розуміє здатність до втілення досягнень науки і 

техніки у конкретні товари, спрямовані на задоволення запитів споживачів. Разом з тим, він вва-

жає, що інноваційна діяльність має шанси на успіх тільки за наявності, крім інноваційного ринко-

вого потенціалу, виробничо–збутового [3]. 

2. Як сума накопичених ресурсів суб’єкта господарської діяльності, достатніх для розробки і 

впровадження інновацій. 

Близькими до поглядів попередньої групи авторів є позиції, які інноваційний потенціал, з одно-

го боку, ототожнюють із здатністю до оновлення продукції і виробничого апарату у перспективі, а 

з іншого – характеризують як певну критичну частку інноваційних ресурсів підприємства (галузі). 

Смерічевська С. В. та Сидич О. В.  розуміють поняття інноваційного потенціалу як сукупність 

виробничих, наукових, фінансових, маркетингових, кадрових, організаційних ресурсів і можливо-

стей, що забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати інноваційну діяльність 

при постійному удосконалені системи управління нею з урахуванням факторів нестабільності 

ринкового середовища [4]. 

Таким чином, зазначимо, що інноваційний потенціал підприємства слід розглядати одночасно 

як: 

 деяку критичну масу ресурсів, необхідну і достатню для генерації інновацій, втілення їх у 

конкретні конкурентоздатні товари, технології, організаційні чи управлінські рішення; 

 здатність до сприйняття ідей інновацій, можливість і економічна доцільність виробити і 

просувати інновації на ринку. 

При цьому, враховуючи ринкові реалії, обов’язковою є здатність ринку сприйняти новації, ма-

теріалізовані у нових товарах, технологіях, організаційних і управлінських рішеннях. 

Цим умовам відповідає таке визначення інноваційного потенціалу господарюючого суб’єкта: 

комплекс взаємопов’язаних ресурсів і здатностей до їх реалізації, що визначають його спро-

можність (інтелектуальну, технологічну, інформаційну, науково–дослідницьку, економічну тощо) 

приведення у відповідність до зовнішніх внутрішніх можливостей розвитку на основі постійного 

пошуку, використання і розвитку нових сфер і способів ефективної реалізації наявних і перспекти-

вних ринкових можливостей. 

Це визначення ув’язує в єдиний комплекс ресурси підприємства (господарюючого суб’єкта), 

здатність ефективно ними розпоряджатися, зовнішні умови господарювання взагалі і інноваційної 

діяльності зокрема, механізм інноваційного розвитку, роль інноваційного потенціалу в ньому. 

Тобто воно носить узагальнюючий характер, але одночасно надає можливість визначитися із скла-

довими інноваційного потенціалу і показниками їх оцінки. 

Процес формування інноваційного потенціалу підприємства передбачає його структуризацію та 

ідентифікацію потенціало–утворюючих елементів, визначення обґрунтованих пропорцій та 

зв’язків між складовими системи з метою забезпечення стабільної інноваційної діяльності та інно-

ваційного розвитку підприємства. Інноваційна діяльність має шанси на успіх лише при наявності і 

узгодженій взаємодії ринкового потенціалу (як спроможність ринку сприймати інновації певного 

типу), інноваційного потенціалу підприємства (як можливості втілення досягнень науки і техніки 
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у конкретні товари, здатні задовольняти запити споживачів), виробничо–збутового потенціалу (як 

спроможності підприємства розробити, виробити і просувати інновації на ринку). 

Оскільки разом з інноваційним потенціалом здійснюється також оцінка інших потенціалів, а 

потім дається їх комплексна оцінка, то доцільним уявляється розглядати інноваційний потенціал 

підприємства–інноватора як комплексний, що включає також елементи ринкового і виробничо–

збутового потенціалів. 

Інноваційний потенціал підприємства в даному випадку розглядається як комплекс взаємо-

пов’язаних ресурсів і змога їх реалізації, які визначають його спроможність приводити у 

відповідність до зовнішніх внутрішні можливості розвитку, використання і розвиток нових сфер і 

способів ефективної реалізації наявних і перспективних ринкових можливостей. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити такі висновки: 

 складові інноваційного потенціалу характеризують ресурси підприємства і спроможність до 

їх реалізації, які, в основному, визначають можливості підприємства розвиватися інноваційним 

шляхом; 

 аналіз інноваційного потенціалу за визначеними його складовими надає можливість розроб-

ки процедур оцінки його достатності для розробки і просування на ринок конкретних інновацій з 

метою оптимізації їх вибору; 

 результати дослідження мають стати основою розробки системи цілеспрямованого пошуку, 

аналізу, оцінки і відбору інновацій, прийнятних для конкретних підприємств у певних ринкових 

ситуаціях, ураховуючи перспективи їх розвитку. 
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Особенность миграционного движения населения в странах бывшего СССР состоит в том, что 

миграционные потоки в регионе формировались не только за счет экономических, культурных, 

политических связей между отдельными странами (как это обычно происходит), а в рамках одной 

страны – Советского союза. Поэтому происходящие сегодня миграционные процессы в данном 

регионе имеют предпосылки в далеком прошлом, например, в принудительном переселении лю-

дей на окраины СССР для их освоения.  

В странах СНГ каждый год наблюдается перемещение около 10 млн трудовых мигрантов. Ар-

мения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обладают самыми высокими показателя-

ми эмиграции в мире. Кроме того, Молдова, Казахстан и Кыргызстан характеризуются как страны 

с наиболее высоким процентом денежных переводов от ВВП. 

Если сравнить ВВП на душу населения стран региона с сальдо миграции, то становится видно 

существенное влияние экономического фактора – люди мигрируют из стран с меньшим подуше-

вым доходом в страны, где этот показатель больше. В наиболее бедных странах (Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан) сальдо миграции отрицательно. И наоборот, чем более финансово благо-

получна страна, тем больший приток мигрантов можно наблюдать. 

Однако, не только экономическое положение стран региона влияет на миграционные потоки. 

Можно назвать еще четыре фактора, которые определяют миграцию в регионе. 

Культурно–исторический фактор. Формирование основных миграционных трендов проходило 

сначала в Российской Империи, потом – в Советском Союзе. По этой причине сейчас страны ре-
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