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СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Інноваційне оновлення 
аграрної сфери України, виступає концептуальною 
основою новітньої аграрної політики й забезпечува-
тиме завоювання і надійне утримання ринкових ніш, 
прискорене освоєння світових науково-технічних до-
сягнень у поєднанні з вітчизняними здобутками, ви-
ведення на істотно вищий рівень розвитку аграрного 
сектору української економіки. Слід також зазначи-
ти, що проголошений перехід на інноваційну модель 
розвитку економіки є природним наслідком інтегра-
ції України у світовий економічний простір, де вплив 
конкуренції дуже важливий і екстенсивна модель роз-
витку вже вичерпала свої можливості [18, с. 4].

Важливим завданням інноваційного розвитку та, 
зокрема, інноваційного потенціалу підприємства, є: 
оптимізації обсягів і раціонального використання 
наявних коштів додаткових інвестиційних ресурсів; 
скорочення тривалості інвестиційно-інноваційного 
циклів; досягнення науково-технічного, економічно-
го чи соціального ефекту у результаті виникнення, 
впровадження і реалізації інноваційної ідеї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці забезпечення інноваційного розвитку аг-
ропромислового виробництва, розробці механізмів 
реалізації інноваційного процесу та методичних під-
ходів до оцінки інноваційного потенціалу присвяти-
ли наукові дослідження зарубіжні і вітчизняні вче-
ні: О. Дацій, В. Дементьєв, Л. Курило, М. Малік, 
П. Саблук, С. Тивончук, Л. Федулова, О. Шпикуляк, 
О. Шубравська [8; 11; 12; 14; 16; 17]. Не дивлячись 
на певну розробленість поставленої проблеми серед 
дослідників відсутня одностайність щодо єдиних під-
ходів до визначення і оцінки інноваційного потен-
ціалу, не уніфіковано підходи до визначення його 
складових. Основна маса публікацій з теорії потенці-

алів присвячена такій категорії, як економічний по-
тенціал підприємства. Коло визначень економічного 
потенціалу підприємства дуже широке: від надзви-
чайно вузького його розуміння як річного обсягу ви-
робництва продукції до таких загальних категорій, 
як соціально-економічна система. 

Аналіз публікацій з проблеми формування й оцін-
ки інноваційного потенціалу вказує на її недостатнє 
теоретичне обґрунтування на рівні підприємства.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослі-
дження теоретико-методологічних підходів до визна-
чення категоріального змісту і складових інновацій-
ного потенціалу аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. У най-
більш загальному визначенні «інноваційний потен-
ціал» відбиває можливості проведення відповідної 
інноваційної діяльності з метою отримання відповід-
ного результату: технологічного, економічного, соці-
ального або організаційного характеру.

Однак таке подання «інноваційного потенціалу» 
не є досить повним. Так, наприклад, О.С. Федонін 
визначає, що інноваційний потенціал повинен врахо-
вувати, перш за все, особисті та ділові якості керів-
ника, професійну й економічну підготовку працюю-
чих, матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
[13, с 43]. Тобто основу інноваційного потенціалу 
підприємств вчений визначає як сукупність трудо-
вої, матеріально-технічної та фінансової складових. 
Поряд із цим В.Н. Гавва у структурі інноваційного 
потенціалу підприємства виділяє: кадрову, інформа-
ційну, матеріально-технічну та організаційну скла-
дову [3, с. 65]. Таке розуміння елементів, що скла-
дають інноваційний потенціал, є більш розширеним, 
але у ньому відсутня така важлива складова як фі-
нансове забезпечення. Втім, наприклад, Н.С. Крас-
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нокутська при визначенні ефективності інновацій 
наголошує на матеріально-технічній, фінансовій та 
організаційній складовій інноваційного потенціалу 
[6, с. 17]. Водночас Н.І. Чухрай при розгляді питань 
щодо формування інноваційного потенціалу підпри-
ємства визначає маркетингове та логістичне забезпе-
чення [15, с. 225].

Вважаємо, що у складі інноваційного потенціа-
лу підприємства одночасно повинно бути визначено 
місце її організаційної частини. Важливість зосеред-
ження на цьому аспекті обумовлена тим, що в умо-
вах модернізації переважна більшість суб’єктів гос-
подарювання зіштовхується із низкою питань щодо 
неефективності застарілих форм управління підпри-
ємством. Це пов’язано з тим, що ефективність вироб-
ництва багато в чому залежить від нововведень саме 
в організаційній структурі, здатності виконувати по-
ставлені завдання в оточенні постійних змін безлічі 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Зокрема, управлінську складову у структурі іннова-
ційного потенціалу визначає І.М. Рєпіна, який поряд 
із цим також виділяє наукову та освітню складову, 
а також модернізовану частку технічного потенціалу 
[10, с. 269]. Поряд із цим О.М. Кохась виділяє інте-
лектуальну, освітню, трудову, технологічну та тех-
нічну складову інноваційного потенціалу [4, с. 13].

Беззаперечно, що інноваційна система загалом і 
інноваційний потенціал зокрема є основою інтенсив-
ного економічного розвитку. Так, Ю. Яковець зазна-
чає, що інноваційний потенціал – це основна ресурс-
на база розвитку країни [19, с. 46].

З огляду на основну ознаку сутності інновацій-
ного потенціалу як чинника економічного розвитку, 
можна виділити окремі підходи в його трактуваннях. 
Так, зокрема, Є. Лапін стверджує, що інноваційний 
потенціал разом з інформаційним є складовими час-
тинами інтелектуального потенціалу підприємства. 
Вони (потенціали) допомагають піднести рівень і 
ефективність технологій [7, с. 37-38].

На думку С. Ілляшенко, він є інтегральною су-
купністю інших потенціалів, тобто інноваційний по-
тенціал – це частина економічного потенціалу, що за-
безпечує розвиток науки і техніки і впровадження їх 
осягнень в економіку, забезпечуючи тим самим зрос-
тання [9, с. 179]. Л. Беззубко аналізує потенціал як 
таку собі характеристику здатності системи до зміни, 
вдосконалення, прогресу [17, с. 11]. І. Балабанов у 
своїх працях зазначає, що інноваційний потенціал –  
це сукупність різних видів ресурсів, включаючи ма-
теріальні, фінансові, інтелектуальні, науково-техніч-
ні і інші ресурси, необхідні для здійснення іннова-
ційної діяльності [16, с. 201]. При цьому М. Ільїн 
визначає його як систему, що забезпечує створення 
і впровадження у виробничу і соціальну практику 
науково-технічної інформації, необхідної для підви-
щення економічної і соціальної ефективності усіх 
сфер людської діяльності у конкретних соціально-
економічних і організаційних умовах [5, с. 209].

Слід відмітити, що певною мірою можна поєдна-
ти й матеріально-технічну та технологічну складові 
інноваційного потенціалу, які так або інакше відно-
сять до виробничого процесу реалізації нововведення. 
Також поєднати в один блок можна й організаційну, 
управлінську та інформаційну складові інноваційного 
потенціалу, які є досить взаємозалежними. Так, до-
стовірна та наявна інформація значною мірою обумов-
лює прийняття найбільш ефективних управлінських 
рішень, реалізація яких водночас взаємозалежна із 
відповідною структурою організації підприємства, ве-
дення його інноваційно-інвестиційної діяльності.

Об’єктні складові пов’язані з матеріально-речо-
винною та особовою формою потенціалу підприєм-
ства. Вони споживаються й відтворюються в тій чи 
іншій формі в процесі функціонування. До них від-
носяться: виробничий, інфраструктурний, ресурс-
ний, фінансовий та потенціал відтворення. Суб’єктні 
складові пов’язані із суспільною формою їх прояву. 
Вони не споживаються, а виступають як передумо-
ва, як загальноекономічний, загальногосподарський 
соціальний чинник раціонального використання 
об’єктних складових. До суб’єктних складових по-
тенціалу підприємства належить: науковий, інтелек-
туальний, управлінський, організаційний, марке-
тинговий, інформаційний. 

Отже, визначення природи поняття «інновацій-
ний потенціал» передбачає урахування таких прин-
ципів, як: здатність до постійного оновлення та са-
морозвитку суб’єктів господарювання; захищеність 
життєво важливих інтересів суб’єктів господарю-
вання; забезпечення технологічної незалежності та 
високої конкурентоспроможності технологічного 
потенціалу; забезпечення економічної, соціальної, 
екологічної безпеки регіональних систем різного рів-
ня ієрархії; здатність до захисту національних ін-
тересів від зовнішніх та внутрішніх загроз; принцип 
підтримки конкуренції у сфері науки, техніки й ін-
новаційної діяльності; забезпечення синергетичної 
дії всіх суб’єктів інноваційного процесу; використан-
ня матеріалізованих інноваційних результатів інте-
лектуального розвитку суспільства в секторах еко-
номіки.

Формування інноваційного потенціалу обумов-
люється взаємозалежністю науково-технологічного, 
фінансово-економічного, виробничого, соціального, 
культурно-освітнього потенціалів. Інноваційний по-
тенціал підприємства може розглядатися як систе-
ма взаємопов’язаних чинників і ресурсів, які відпо-
відають умовам забезпечення постійної інноваційної 
діяльності підприємства у сфері пошуку, розроб-
ки й упровадження інноваційних продуктів і про-
цесів. Зрозуміло, що така система буде орієнтована 
на розвиток інноваційної активності підприємства і 
визначатиме його спроможність (матеріальну, інте-
лектуальну, інформаційну, економічну тощо) щодо 
реалізації цілей інноваційної діяльності на основі 
постійного пошуку, використання і розвитку нових 
сфер і способів реалізації наявних і перспективних 
внутрішніх та ринкових можливостей.

Інноваційна діяльність має шанси на успіх лише 
за наявності й узгодженої взаємодії ринкового по-
тенціалу та інноваційного потенціалу як можливості 
втілення підприємством досягнень науки і техніки у 
конкретні товари, які здатні задовольняти потреби 
ринку і споживачів. Виходячи з важливості розви-
тку інноваційного потенціалу для підприємств по-
стає необхідність розгляду питань його формування 
та управління розвитком.

Отже, інноваційний потенціал є сукупністю орга-
нізаційно-управлінського і ресурсного та блоку інно-
ваційної культури, що мають бути за певних діючих 
внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного клі-
мату і спрямовані на ефективну реалізацію іннова-
ційної діяльності підприємства, метою якої є задо-
волення нових потреб як самого підприємства, так і 
суспільства в цілому. 

Ключовим блоком інноваційного потенціалу є 
організаційно-управлінський, тобто здатність ме-
неджменту підприємства мобілізувати і організувати 
свої потенційні можливості в єдину систему з метою 
отримання синергетичного ефекту для підприємств. 
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До складу організаційно-управлінського блоку вхо-
дять бізнес-процеси підприємства.

Бізнес-процеси підприємства включають вироб-
ничо-технологічні процеси, процеси маркетингу і ло-
гістики, бюджетування, управління підприємством, 
розвитку інноваційного потенціалу, а також спосо-
би взаємодії, координації, комунікації і ухвалення 
управлінських рішень у процесі впровадження іннова-
цій. Ресурсний блок інноваційного потенціалу є свого 
роду «плацдармом» для його формування, управління 
та оцінки, розташований за ієрархією і відповідно до 
характеристики інноваційного потенціалу.

Ранжирування складових інноваційного потенці-
алу дозволяє виявити критичні чинники, які вплива-
ють на кінцевий результат управління. Але крім на-
явних потенціалів необхідною є наявність ще одного 
блоку для ефективного розвитку інноваційного по-
тенціалу, а саме розвиненої інноваційної культури.

Інноваційна культура у структурі інноваційного 
потенціалу посідає важливе місце. Під інноваційною 
культурою слід розуміти міру сприйнятливості орга-
нізації до нововведень, досвід впровадження нових 
проектів, політику менеджменту в області інновацій, 
відношення персоналу до новацій.

Вагомою підсистемою інноваційного потенціалу 
є його інвестиційний потенціал, що органічно спів-
існує з інноваційним потенціалом, взаємодоповнюю-
чи один одного. Діалектика взаємодії інноваційного 
та інвестиційного потенціалів полягає в тому, що ре-
алізація інвестиційного потенціалу здатна забезпечи-
ти перехід від економічного зростання до інтенсивно-
го економічного розвитку лише за умови залучення 
та використання інноваційного потенціалу. У свою 
чергу, інноваційний процес, генерування новацій, 
трансфер інновацій економічно обґрунтовані та мож-
ливі лише за наявності інвестиційних ресурсів.

При розгляді різних питань стосовно поняття «ін-
новаційний потенціал» більшість дослідників зазна-
чає, що слід розглядати не лише інноваційні ресурси 
й механізм їхнього використання в організаційно-
господарській системі, але й активність інвестування 
і розвитку інноваційних процесів. Відповідно до цьо-
го, доцільним є розгляд такого аспекту інноваційної 
діяльності підприємств як взаємозв’язок інновацій-
них та інвестиційних циклів.

Отже, для здійснення інноваційної діяльності 
потрібна наявність інноваційного потенціалу як су-
купності різних ресурсів, включаючи: інтелектуаль-
ні (технологічна документація, патенти, ліцензії, 
бізнес-плани по освоєнню нововведень, інноваційна 
програма підприємства); матеріальні (досвідчені гос-
подарства, технологічне устаткування, ресурс площ); 
фінансові (власні, позикові, інвестиційні, державні, 
грантові); кадрові (лідер-новатор; персонал, зацікав-
лений в інноваціях; партнерські і особисті зв’язки 
співробітників з НДІ і ВНЗ; досвід проведення НДР і 
ДКР; досвід управління проектами); інфраструктур-
ні (власні підрозділи НИОКР, відділ головного тех-
нолога, відділ маркетингу нової продукції, патент-
но-правовий відділ, інформаційний відділ, відділ 
конкурентної розвідки); інші ресурси, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності.

Від стану інноваційного потенціалу залежить ви-
бір тієї або іншої стратегії, який у даному випадку 
можна визначити як «міру готовності» виконати по-
ставлені цілі в області інноваційного розвитку під-
приємства. Наступним кроком на шляху до організа-
ції інноваційної діяльності на підприємстві повинне 
стати вироблення інноваційних цілей. Такими ціля-
ми можуть бути: підвищення конкурентоспромож-

ності і закріплення на нових ринках шляхом вдоско-
налення наявних виробів або створення принципово 
нового продукту; скорочення витрат виробництва 
шляхом економії початкової сировини, енергії і тому 
подібне на основі використання нових технологій. 
Основне призначення інноваційного підрозділу поля-
гає в опрацюванні різних науково-технічних ідей по 
досягненню поставленої інноваційної мети. На основі 
таких ідей розробляються і приймаються технічні рі-
шення. У вигляді звіту ці рішення можуть викорис-
товуватися як технічне завдання для інноваційного 
проекту, тобто комплексу взаємозв’язаних заходів, 
спрямованих на створення і поширення нового виду 
продукції або технології.

Оцінка інноваційного потенціалу дозволяє визна-
чити фінансову спроможність агропромислового під-
приємства до інноваційного розвитку. Визначення 
на цій основі типу інноваційного потенціалу надає 
можливість проконтролювати правильність обраного 
напряму інноваційного розвитку з позицій існуючо-
го сучасного та можливого майбутнього фінансового 
стану підприємства.

Серед дослідників відсутній єдиний загальновиз-
наний методичний підхід до цілісної оцінки потен-
ціалу підприємств, використання якого на практиці 
надало б можливість оцінити та проаналізувати го-
товність агропромислового підприємства реалізувати 
механізм інноваційного розвитку.

Для реалізації ефективного управління іннова-
ційним розвитком агропромислового підприємства 
необхідна реальна оцінка рівня його інноваційного 
потенціалу на заданий момент часу та оцінка дина-
міки подальшого розвитку підприємства. Інновацій-
ний потенціал визначається складом і рівнем розви-
тку його складових, їх взаємозв’язками та здатністю 
працювати як єдина система реалізації нововведень, 
тому для його оцінки необхідно виокремити складо-

Таблиця 1
Елементи інноваційного потенціалу підприємства

Елемент Визначення

Фінансовий
Інвестиції в НДДКР, нематеріальні ак-
тиви, джерела фінансування, фінансова 
стійкість і платоспроможність

Кадровий

Склад персоналу, частка тих, хто пра-
цює в інтелектуальній сфері (програміс-
ти, дослідники, конструктори, техно-
логи та інші) в загальній чисельності 
працюючих

Матеріально-
технічний

Сучасні інноваційні й інформаційні 
технології, комп’ютерні системи, про-
гресивне устаткування, матеріали, лабо-
раторне та офісне устаткування

Інформаційний

Сукупність різних видів наукової ін-
формації та інформації про інновації 
та інноваційну діяльність, науково-тех-
нічна література, література з патентів, 
винаходів, нових наукоємних техноло-
гій, систем і устаткування, комп’ютерні 
системи, науково-технічна документа-
ція у вигляді звітів, регламентів, інша 
проектно-конструкторська документа-
ція, інформація про конкурентів

Організаційно-
управлінський

Організаційна структура, технологія 
процесів по всіх функціях і проектах, 
організаційна культура, сучасні форми 
організації та управління інноваційною 
діяльністю

Ринковий
Рівень конкурентоспроможності, на-
явність попиту, необхідні маркетингові 
заходи

Інтерфейсний
Характеризує можливість приведення у 
відповідність різноспрямованих інтер-
есів суб’єктів інноваційного процесу
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ві, виміряти їх, виявити взаємозв’язок між ними та 
отримати комплексну оцінку інноваційного потенці-
алу агропромислового підприємства.

Як правило, потенціал підприємства в системі ін-
новаційного розвитку включає декілька елементів 
(табл. 1). Оцінка складових інноваційного потенціа-
лу підприємства надає можливість:

– адекватно оцінити стан і готовність підприєм-
ства до інноваційних перетворень;

– проаналізувати і спрогнозувати тенденції роз-
витку, виявити основні переваги і «слабкі» місця;

– підготувати рекомендації щодо формування ін-
новаційної стратегії підприємства для зміцнення по-
зицій на ринку;

– створити і розвивати інформаційні потоки для 
прийняття ефективних управлінських рішень;

– раціональніше застосовувати відносні показни-
ки, розрахунок яких легко здійснити за доступним 
як для внутрішніх, так і для зовнішніх аналітиків 
колом параметрів.

Об’єктивність оцінки величини інноваційного по-
тенціалу підприємства може бути забезпечена лише 
при правильному виборі системи показників, що до-
зволяють у комплексі характеризувати потенціал за 
різними ознаками. Перелік таких показників має га-
рантувати необхідну і достатню інформацію про стан 
інноваційного потенціалу підприємства та його еле-
ментів.

Оцінка достатності інноваційного потенціалу пе-
редбачає аналіз кожної з виділених складових.

Висновки з проведеного дослідження. У найшир-
шому розумінні інноваційний потенціал – це сукуп-
ність науково-технологічних, фінансово-економіч-
них, виробничих, соціальних та культурно-освітніх 
можливостей країни (галузі, регіону, підприємства 
тощо), необхідних для забезпечення інноваційного 
розвитку економіки.

Структура інноваційного потенціалу охоплює ті 
елементи організації, які обумовлюють її готовність 
до змін. Так, на інноваційний потенціал позитивно 
впливає децентралізація у прийнятті рішень, низь-
кий рівень формалізації і регламентації управлін-
ських робіт, здатність організаційних структур гнуч-
ко перебудовуватися відповідно до змін завдань і 
умов діяльності. І навпаки, централізовані ієрархічні 
організаційні структури руйнують творчий характер 
інноваційної діяльності: стабільні відносини і проце-
дури менеджменту чинять активний опір будь-яким 
інноваціям. Інноваційний потенціал підприємства 
багато в чому визначається техніко-технологічними 
характеристиками виробничого устаткування, його 
здатністю до переналагоджування, перепланування 
операцій тощо. Ще більше значення мають творча 
атмосфера співпраці, стиль управління та мотивацій-
ні преференції працівників підприємства.
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