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ВСТУП
У науковій літературі з проблем потенціа�

лу велика увага приділяється стану соціально�
економічного середовища, суспільних переду�
мов, що виражають своєрідність соціально�еко�
номічного простору, створюваного різними
формами використання ресурсів економічними
суб'єктами, і об'єднані в більш загальне понят�
тя — "суспільні відносини". На нашу думку, че�
рез систему цих відносин реалізуються корисні
властивості ресурсів, здійснюється вплив
зовнішніх факторів на величину інноваційного
потенціалу. Основною складовою інноваційно�
го потенціалу є людські ресурси.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемам державного регулювання, мате�
ріального, фінансового, інформаційного забез�
печення інноваційної діяльності та розвитку
інноваційного підприємництва в агропромис�
ловому виробництві приділили увагу А.П. Гай�
дуцький, М.Я. Дем'яненко, М.В. Зубець, М.І. Кі�
сіль, М.Ю. Коденська, М.Х. Корецький, М.Ф. Кро�
пивко, М.І. Крупка, М.Й. Малік, Г.М. Підлісець�
кий, М.А. Садиков, А.В. Чупіс, В.В. Юрчишин
та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ:
— провести аналіз використання ресурсів

інноваційної діяльності в сільському господар�
стві;
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— встановити особливості розвитку іннова�
ційної діяльності;

— визначити фактори внутрішнього та зов�
нішнього середовища інноваційного потенціалу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Швидкість проходження інновацій по ста�

діях єдиного циклу "наука — інновація — ви�
робництво" у сучасну епоху в значній мірі виз�
начається пануючим в країні економічним ла�
дом. Економічні відносини залежно від своєї
відповідності чи невідповідності характеру
продуктивних сил можуть чи прискорити, чи
гальмувати їхній розвиток, у тому числі і на�
уки як безпосередньо продуктивної сили.

Використання соціально�культурних ре�
сурсів інноваційної діяльності, що надходять з
негосподарських суспільних сфер (ідеологічна,
морально�етична, правова, політична, релігій�
на), що відбиваються в тому числі в культурних
установках і орієнтаціях, нормах поводження,
цінностях суб'єктів інноваційного процесу, виз�
начає якісну різницю в способах організації
інноваційної діяльності в різних національних
економіках. Ці ж ресурси, розглянуті як спо�
конвічна умова будь�якої господарської діяль�
ності, виступають як фактори, що визначають
різні варіанти і, отже, різну ефективність на�
ціональних способів організації інноваційної
діяльності в різних соціально�економічних
умовах.
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Однак не можна розглядати потенціал тіль�
ки як просту сукупність ресурсів і можливостей
їхнього використання. При організації вироб�
ництва ресурси не можуть знаходитися в стані
простої сукупності як їхній набір. Використан�
ня ресурсів завжди цілеспрямовано, що припус�
кає їхню визначену організацію для реалізації
потреб суспільства та господарюючих суб'єктів.

Отже, ресурсний потенціал повинен роз�
глядатися як ієрархічна система організації
господарських ресурсів. Необхідність характе�
ризувати ресурсний потенціал не тільки з боку
наявності ресурсів, але і з боку їхнього цільо�
вого призначення з'являється в зв'язку з розг�
лядом його як частини більш загального понят�
тя "інноваційний потенціал", взаємозалежно�
го, у свою чергу, з більш складної суспільно�
економічною системою розвиваючих ринкових
відносинах. Реалізація інноваційного потенці�
алу в ринковому середовищі залежить не
стільки від матеріально�речовинної частини
ресурсів, скільки від соціально�економічних
форм їхній використання і цілей суб'єктів, що
беруть участь в інноваційному процесі.

Разом з тим уявлення про інноваційний по�
тенціал тільки як сукупності ресурсів не вра�
ховує цільову характеристику цієї категорії, що
виявляється в потоках інноваційної продукції,
для створення якої вони призначені.

Усвідомлення недостатності ресурсного
підходу з'явилося поштовхом до пошуку нових
дефініцій інноваційного потенціалу. Однієї з
них є визначення його через аналіз "виходу"
інноваційної діяльності. Цей підхід прийнятий
вважати результативним. Його плідно викори�
стовували у своїх працях Ф.Л. Мерсон [1, с. 35],
Е.М. Торф [2, с. 15]. Ряд авторів комбінує ре�
сурсний і результативний підходи — В. Захар�
ченко [3, с.113], не завжди підкріплюючи свої
висновки відповідним методологічним інстру�
ментарієм. У даному випадку інноваційний по�
тенціал з'являється як сукупність інноваційних
ресурсів, наданих у виді продукту інноваційної
діяльності у виробничій сфері.

Нарешті, до інноваційного потенціалу відно�
сяться характеристики внутрішньої можливості
самої інноваційної сфери здійснювати цілеспря�
мовану діяльність по залученню конкретних гос�
подарських ресурсів, їх раціональній переробці
для формування інноваційного продукту.

Аналіз показує, що у даний час є всі підста�
ви для розвитку інноваційної діяльності. Част�
ка обсягу фінансування інноваційної діяльності
з бюджету з кожним роком збільшується, з'яв�
ляються нові джерела фінансування.

Інноваційний потенціал як поняття являє

собою концептуальне відображення спеціалі�
зованої, у даному випадку — інноваційної сфе�
ри. У реальному житті цей потенціал взаємодіє
з зовнішніми для нього сферами, що змушує
його пристосовуватися до умов функціонуван�
ня соціально�політичної і економічної систем
національної економіки, до вимог світової рин�
кової системи.

Великий вплив на кількісну і якісну сторо�
ни інноваційного потенціалу роблять середньо�
і довгохвильові коливання технологічного роз�
витку, в основі яких лежать потреби в заміні
частини основного капіталу. Послідовність
зміни фаз економічного циклу детермінована
структурою нагромадження основного капіта�
лу, його організаційною структурою і коливан�
нями середньої норми прибутку. Об'єктивною
передумовою відновлення капіталу виступає
окупність ресурсів, що складають попередню
"економічну комбінацію". Кожна стадія еконо�
мічного циклу впливає на кількісні і якісні па�
раметри інноваційного потенціалу.

У впливі споживачів на інноваційний потен�
ціал виявляється дія фактора попиту стосовно
до створення і комерціалізації нововведення.
Даний фактор визначає предметну спрямо�
ваність інновації, ступінь економічного ризи�
ку проекту, рівень його новизни й ін. і вимагає
визначених змін у потенціалі.

Стан інноваційного потенціалу характери�
зує здатність національної економіки до ство�
рення і раціонального використання накопиче�
ного багатства, живої й упредметненої праці,
їхньому оптимальному сполученню у виробни�
чому процесі. Масштаб і ступінь використання
інноваційного потенціалу, темпи його росту,
рівень використання дозволяють оцінити поло�
ження країни у світовому співтоваристві і виз�
начити напрямок майбутнього економічного
розвитку. Особливості економічної системи
національної економіки знаходять висвітлен�
ня в ряді економічних факторів, що впливають
на інноваційний потенціал: державна іннова�
ційна політика, політика кредитних установ,
конкурентна стратегія суб'єктів мікросфери
(постачальники, фінансові посередники, спо�
живачі й ін.), зміна споживчих переваг і ін.

Баланс об'єктивно діючих зовнішніх фак�
торів і свідомо сформованого зовнішнього
впливу обумовлює соціально�економічну об�
становку, що створює зовнішні спонукальні
мотиви інноваційної діяльності, створення й
активного використання її потенціалу. Еконо�
мічна система національної економіки визна�
чає зовнішню спрямованість мотивації суб'єк�
тів даної діяльності, можливості комерційної
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реалізації її результатів.
Пристосування інститутів, що здійснюють

інноваційну діяльність, до вимог зовнішнього
для них середовища реалізується за допомогою
підприємницької активності осіб, що очолюють
інноваційні інститути.

Держава повинна відігравати важливу роль
у розвитку механізмів, що зв'язують іннова�
ційну сферу з матеріальним виробництвом і на�
укою, що досягається фінансуванням і створен�
ням установ�посередників в обміні новою тех�
нікою, розробкою національних програм, що
забезпечують активну участь у них виробників
і наукових центрів.

У групі факторів впливу зовнішнього харак�
теру на використання новацій першорядне зна�
чення має активність економіки, господарська
кон'юнктура.

При оцінці впливу економічної кон'юнкту�
ри на формування і використання інноваційно�
го потенціалу виходять з того, що швидкому
росту інноваційної активності сприяє зростан�
ня виробництва. Прихильники іншої точки зору
вважають, що активність характерна тільки для
періоду погіршення кон'юнктури; третьої, на�
решті, що інноваційний потенціал максималь�
но затребуваний при середньому рівні попиту
зі сторони матеріального виробництва.

На нашу думку, варто розрізняти вплив гос�
подарської активності на умови формування
самого інноваційного потенціалу і на процес
використання інновацій у матеріальному ви�
робництві. Для формування потенціалу різкі
коливання кон'юнктури не сприятливі, вона в
основному впливає на ступінь використання
інноваційного потенціалу, що залежить від
кількості потенційних споживачів нововведень,
стану виробничих зв'язків і конкурентної по�
літики економічних агентів.

В умовах ринкової економіки на використан�
ня інноваційного потенціалу великий вплив ро�
бить характер конкуренції, що примушує вироб�
ників до інновацій. Однак конкуренція товаро�
виробників не робить серйозного впливу на тем�
пи становлення самого потенціалу. Рівень кон�
куренції, визначений кількістю її учасників, ко�
ефіцієнтом еластичності виробленої продукції,
концентрацією підприємницької активності у
визначеній сфері, сприяє прискоренню процесів
споживання інноваційного потенціалу. У цьому
ж напрямку діє розширення споживчих переваг,
що змушує фірми впроваджувати нововведен�
ня, підвищувати рівень продукції, що випус�
кається. Інноваційному потенціалу більш відпо�
відає конкурентний ринок, оскільки монополі�
зація обмежує масштаби застосування вина�

ходів унаслідок їхнього патентування.
Використання інноваційного потенціалу

залежить від конкурентної стратегії, що оби�
рають фірми�новатори. Розрізняють дві ос�
новні конкурентні стратегії: лідирування і
підтримки. Лідери після реалізації нововведен�
ня стають монополістами, що забезпечує їм
одержання довгострокових вигод. Послідовни�
ки, використовуючи досвід лідерів, опановують
технологією виробництва і збуту з меншими
витратами, що знижує рівень ризику і дозво�
ляє їм домогтися визначеної стабільності.

Масштаб формування потенціалу визна�
чається інвестиційними можливостями госпо�
дарюючих суб'єктів у тих випадках, коли спос�
терігається висока капіталооб'ємність новацій.
Недостатність фінансових джерел, негативна
динаміка інвестиційних засобів в економіці,
відсутність довіри в кредиторів знижує можли�
вості використання інноваційного потенціалу,
навіть при явній ефективності нововведень для
виробників.

Інновації створюють умови для реалізації
інвестицій, тому що накопичений досвід при
створенні й освоєнні нововведення стає джере�
лом його постійного удосконалювання, пояс�
нюючи прагнення суб'єктів, що хазяйнують,
одержати надприбуток унаслідок монополі�
зації. Тиражування інновацій знижує норму
прибутку монополіста.

Не застосовуючи суспільні критерії, не
можна оцінити розвиток інноваційного потен�
ціалу. Стимулююча роль ринку у формуванні
інноваційного потенціалу зв'язана з активіза�
цією виробників з метою поліпшення якості
продукції, зниження витрат, зміни структури
й асортименту виробів, що випускаються. У
ринковій економіці до мотивів освоєння ново�
го відносяться пропозиції посередників, попит
кінцевих споживачів, а також міжнародний
поділ праці. На формування інноваційного по�
тенціалу визначальне вплив мають кінцеві спо�
живачі засобів виробництва і предметів спожи�
вання, оскільки їх попит забезпечує фінансову
базу для впровадження нововведень.

Ринок детермінує інноваційну діяльність у
матеріальному виробництві, визначаючи: не�
обхідність використання нових інноваційних
рішень; альтернативи при виборі конкретного
інноваційного проекту; терміни його здійснен�
ня і реалізації на ринку; порядок ринкової реа�
лізації нововведення; масштаб поширення но�
вації; терміни використання нововведення і за�
міни його новим.

Об'єктивні фактори внутрішнього середо�
вища інноваційного потенціалу визначають
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його кількісні параметри, здатність ініціювати,
поширювати нововведення, залучати ресурси
на принципах комерційної результативності.
До внутрішніх факторів відносяться ті, котрі
визначають стан об'єктивних внутрішніх,
міжінституціональних зв'язків (форма влас�
ності суб'єктів інноваційної діяльності, їхня
організаційно�правова структура і величина
суб'єкта, його галузева приналежність і ін.).

Суб'єктивні фактори інноваційного потенц�
іалу виявляються в процесі свідомого прийнят�
тя і здійснення рішень, що відносяться до ново�
введень з боку суб'єктів інноваційного процесу
(фахівців, менеджерів, інвесторів), що аналізу�
ють зовнішні обставини і внутрішні можливості
інноваційного потенціалу. Зрозуміло, на іннова�
ційний потенціал безпосередній вплив робить
сутнісна сторона інноваційної праці, законо�
мірності його протікання. Якщо ресурсний по�
тенціал інноваційної діяльності визначений зов�
нішньої для неї середовищем, а кінцевий інно�
ваційний продукт — потребами суспільної (на�
ціональної) економіки, то внутрішній потенціал
інноваційної діяльності визначається її здатні�
стю ефективно перетворювати ресурси в інно�
ваційний продукт. Виділення рівнів інноваційно�
го потенціалу (ресурсний, результативний,
внутрішній) є логічною операцією, у той час як
у реальності вони співіснують, взаємно припус�
кають і обумовлюють один одного, і виявляють�
ся при використанні як триєдина сутність інно�
ваційного потенціалу взагалі.

Інноваційний потенціал як сукупність ре�
сурсної, результативної і внутрішній складових
визначається через сумарні показники — обсяг
освоєних нововведень (чи реалізованих ново�
введень), витратоємність реалізованої про�
дукції інноваційної сфери, і через приватні по�
казники — знос основних фондів, оборотність
оборотних фондів, фондовіддача, частка заро�
бітної плати в продукції й ін. Відтворення інно�
ваційного потенціалу залежить не тільки від
здатності акумулювати в рамках інноваційно�
го процесу найважливіші ресурси, але і від
відповідності задач інноваційної сфери інтере�
сам суб'єктів господарювання. У суспільному
виробництві і науковій сфері закладаються па�
раметри інноваційного потенціалу, споживчо�
вартісна величина його ресурсів і кінцевої про�
дукції. Сформована дійсність визначає якісно�
кількісні характеристики інноваційного потен�
ціалу, що є динамічними параметрами. Ресурс�
на складова інноваційного потенціалу характе�
ризує перспективні можливості використання
конкретних видів ресурсів відповідно до про�
гнозних чекань. Результативна складова відби�

ває результат реалізації наявної можливості,
той реальний фактичний інноваційний продукт,
що отриманий в інноваційному процесі, тобто
досягнутий рівень потенціалу, багато в чому
визначений внутрішнім станом самої іннова�
ційної сфери, її "пропускною здатністю".

Формування інноваційного потенціалу носить
суперечливий характер. Специфіка цього проти�
річчя в тім, що наука і виробництво протистоять
один одному у виді накопичених потенціалів, тоб�
то всього потенціалу економічно активної сфе�
ри науки і наявного потенціалу виробництва.
Матеріальне виробництво як процес опредмечу�
вання людських потреб є зовнішнім середовищем
для інноваційної сфери. Виробничий потенціал
економічних суб'єктів аграрного сектору визна�
чає максимально можливий випуск продукції при
ефективному використанні факторів виробниц�
тва, що мають визначені кількісні обмеження,
зв'язані з досягнутими рівнями техніки і техно�
логії, організації виробництва, кваліфікації
кадрів та ін. З початку першої промислової рево�
люції інновації стають резервом економічного
розвитку, що дозволяє забезпечити реалізацію
невикористаних раніше можливостей зростання
виробництва, поліпшення показників його ефек�
тивності, розширення здатності виробництва
адекватно відповідати потребам соціальних
суб'єктів і суспільства.

У господарській дійсності спостерігається
неповнота використання наявних ресурсів, об�
меження можливостей споживання і виробниц�
тва. Виробнича сфера не в змозі переробити
весь обсяг продуктів, що надходять з іннова�
ційної сфери. Остання, у свою чергу, у неповній
мері освоює накопичені в науці науково�тех�
нічні нововведення. Реальне використання ре�
сурсів у всіх сферах національної економіки
завжди менше існуючої в них можливості ви�
користання. При цьому важливо вичленувати
як абсолютний потенціал конкретної сфери
(сектора) національної економіки, що пред�
ставляє собою сукупність наявних у її розпо�
рядженні господарських ресурсів, так і віднос�
ний потенціал, що характеризує ефективно
можливе використання ресурсів, що залежить
від їхньої утилізації і споживання.

Вичерпне використання абсолютного потен�
ціалу ресурсів не досяжне, що зовсім не характе�
ризує господарську неефективність сфери націо�
нальної економіки, у якій спостерігається досить
великий ступінь недовикористання відносного
потенціалу. Причини недовикористання абсо�
лютного і відносного інноваційного потенціалу
можуть бути зовнішніми і внутрішніми, породжу�
ваними самим інноваційним процесом. Інновац�
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ійна сфера в тій частині, в якій вона організована
як приватне господарювання, зовсім не зобов'я�
зана приваблювати в практичне використання всі
науково�технічні нововведення, створені в сфері
науки, вона їх включає в інноваційний процес в
об'ємі, необхідному виробничій сфері для при�
буткового застосування. На реалізацію інновац�
ійного потенціалу впливають циклічність еконо�
мічного розвитку національної економіки, що
визначає можливості і мотивацію освоєння това�
ровиробниками інновацій, а також характер са�
мих приваблюваних в інноваційну сферу госпо�
дарських ресурсів (їхня якість, соціально�куль�
турні особливості поводження зовнішніх аграр�
них підприємств, інституціональних структур і
фізичних осіб — постачальників ресурсів і спо�
живачів інноваційної продукції). Ці й інші обста�
вини зовнішньої для інноваційної сфери середо�
вища не залежать від поводження здійснюючих
інноваційну діяльність господарюючих суб'єктів,
що змушені до них пристосовуватися.

Інноваційний потенціал містить два види
обмежень:

— функціональні, котрі визначають його
якісний зміст;

— відтворювальні, котрі вказують на границі
його існування, за межами яких потенціал ут�
рачає властиві йому властивості й особливості.

В умовах ринкових відносин інноваційний
потенціал національної економіки характери�
зують наступні його форми:

— абсолютний потенціал, при якому наявні
ресурси повною мірою дозволяли б реалізува�
ти інноваційну функцію;

— максимальний реальний потенціал, при
якому максимальний інноваційний продукт за
рахунок додаткових витрат практично не
збільшується, причому граничні витрати на його
збільшення різко зростають;

— ефективний потенціал, при якому гранич�
ний доход від інноваційної діяльності дорівнює
маржинальним витратам при відповідних попи�
ту та пропозиції;

— оптимальний потенціал, при якому інно�
ваційна діяльність досягається мінімальними
витратами за рахунок короткострокових кре�
дитних засобів.

ВИСНОВКИ
Реальний інноваційний потенціал сільсько�

го господарства може стабільно недовикорис�
товуватися з внутрішніх причин, властивому са�
мому інноваційному процесу як різновиду спе�
цифічного господарювання. До таких причин
варто віднести наступні: розбіжність обсягу спе�
цифічного економічного ресурсу (венчурного

капіталу) можливостям, накопиченим у про�
дукті наукової сфери; завищення витрат венчур�
ного капіталу внаслідок його неефективного
перетворення в застосовувані в інноваційній
діяльності господарські ресурси; неефективне
використання цих ресурсів у самому інновацій�
ному процесі, тобто їх недостатня продук�
тивність; недореалізація ефекту інноваційного
продукту; невідшкодування використовуваного
в інноваційній діяльності венчурного капіталу.
В умовах переважно приватної організації інно�
ваційної діяльності внутрішні причини недови�
користання інноваційного потенціалу є поточ�
ними і відносно короткостроковими, оскільки
ціни на господарські ресурси не можуть довго�
часно відхилятися в невигідну для венчурного
капіталу сторону, також як і їхнє неефективне
використання в самому інноваційному процесі.
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