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ВСТУП
Перспективи економічного зростання,

можливість реалізації структурних, техніко�
технологічних та організаційно�економічних
змін у виробничій діяльності обумовлюються
результатами реалізації науково�технічних та
інноваційних розробок, що уособлюють у собі
новітні знання в усіх галузях науки. Інновації в
умовах сьогодення постають основним інстру�
ментом забезпечення конкурентоспромож�
ності та виступають невід'ємною частиною роз�
витку бізнесу.
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Досліджено особливості формування та методичні підходи до оцінки складових інноваційного потенціалу агро�
промислового виробництва.

Запропоновано авторське трактування інноваційного потенціалу агропромислового виробництва.
Доведено, що в широкому трактуванні інноваційний потенціал агропромислового виробництва визначається спро�

можністю до реалізації інноваційного розвитку й забезпечення постійного відтворення та модернізації виробництва.
Інноваційний потенціал агропромислового виробництва у вузькому трактуванні є діалектичною єдністю ресурсної
(кадрові, матеріально�технічні, фінансові, інформаційні ресурси) та інституціональної складових. Інституціональ�
на складова визначає спосіб поєднання ресурсів та перспективи інноваційного розвитку за допомогою організацій�
но�економічного, інфраструктурного, нормативно�правового забезпечення.

Узагальнено методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. Виділено ресурсний, структурний і резуль�
тативний методи оцінки інноваційного потенціалу.

The features of the formation and methodical approaches to the estimation of the innovative potential of agricultural
production. A new interpretation of the author of the innovative potential of agricultural production. It is proved that a
broad interpretation of the innovative potential of agro�industrial production is determined by the ability to realization
innovative development and ensure constant reproduction and modernization of production. The innovative potential
of agriculture production in a narrow interpretation is dialectical unity of resource (human, logistical, financial,
information resources) and institutional components. The institutional component defines how combination of resources
and perspectives of innovation development through organizational, economic, infrastructure, regulatory support.
Generalized methodological approaches to assessing the innovative capacity. Allocated resources, structural and effective
methods for evaluating innovative potential.
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Складність та неоднозначність визначення
інноваційного потенціалу обумовлюється його
багатофункціональністю, а також тим, що у
наукових працях цей термін часто використо�
вується при характеристиці більш глобальних
проблем, або навпаки вузьких питань й навіть
при вивченні окремих складових інноваційно�
го потенціалу. Він розглядається як сучасний
інструмент управління, основа зростання по�
казників ефективності господарювання та кон�
курентоспроможності підприємств й основа
розробки стратегії розвитку економіки. Іноді
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поняття "інноваційний потенціал" ототож�
нюється з науковим, інтелектуальним, творчим
та науково�технічним потенціалом.

Узагальнення наукових праць з проблема�
ми інноваційного розвитку і функціонування
економічних систем свідчить про надзвичайно
високу роль інноваційного потенціалу як ката�
лізатора, що прискорює їх інноваційний роз�
виток і визначає спроможність до переходу на
новий рівень функціонування. У той же час ви�
робнича діяльність в аграрній сфері має конк�
ретну спрямованість на забезпечення населен�
ня продовольством, підвищення рівня життя
сільського населення і зростання ефективності
агропромислового виробництва, що визначає
специфіку даної категорії в галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підходи до трактування інноваційного по�
тенціалу вирізняються контекстом досліджен�
ня, методологією, рівнем формування й вико�
ристання потенціалу (макро� , мезо�, мікро�) та
методами його оцінки.

Дослідження методологічних та приклад�
них аспектів формування і визначення сутності
інноваційного потенціалу, його складових
здійснено у працях М. Головатюка [2], Д. Ко�
куріна [5], Л. Шаміної [12], Л. Мартюшевої [6],
Е. Дмитренка, М. Данька [3] та ін. Досліджен�
ням і питаннями використанням інноваційного
потенціалу в сфері аграрного виробництва для
підвищення конкурентоспроможності підпри�
ємств галузі займаються відомі вчені�дослідни�
ки В. Андрійчук, А. Балян, С. Володін, П. Гай�
дуцький, М. Кропивко, Ю. Лупенко, М. Малік,
П. Саблук, Л. Федулова [1; 7; 8; 11] та ін. Аналіз
публікацій з проблеми формування й оцінки
інноваційного потенціалу в аграрній сфері вка�
зує на її недостатнє теоретичне та методологі�
чне обгрунтування на рівні галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження теоретико�ме�

тодологічних підходів до формування іннова�
ційного потенціалу в агропромисловому вироб�
ництві та методичних підходів до його оцінки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Існування значної кількості трактувань тер�

міну "інноваційний потенціал" не наблизило
дослідників до визначення його сутності та
структурних складових. Більшість науковців
погоджуються з тим, що інноваційний потен�
ціал є складовою більш широкого поняття —
економічного потенціалу, який формується

сукупністю економічних ресурсів і можливос�
тей країни та використовується для досягнен�
ня цілей соціально�економічного розвитку су�
спільства або є сукупною спроможністю еко�
номіки країни, її галузей, підприємств, госпо�
дарств здійснювати економічну діяльність, ви�
робляти продукцію, товари, послуги, задоволь�
няти запити населення, суспільні потреби, за�
безпечувати розвиток виробництва і споживан�
ня [9]. Основними складовими економічного
потенціалу є: виробнича, трудова, управлінсь�
ка, інформаційна, фінансова, маркетингова,
наукова, технологічна, інвестиційна, інновац�
ійна та інші. Слід зазначити, що відносно до
виділення структурних елементів даної загаль�
ної категорії сучасні науковці мають достатньо
суперечливі думки.

Базовою складовою здійснення інновацій�
ної діяльності є інноваційний потенціал, який
в найбільш широкому трактуванні являє собою
сукупність елементів, необхідних для вирішен�
ня конкретних виробничих завдань та відобра�
жає готовність підприємства чи галузі для реа�
лізації інноваційного розвитку.

Відтак, у сучасних наукових джерелах ви�
значення категорії "інноваційний потенціал"
досить поширене, але єдине та однозначне тлу�
мачення сутності та його структурного складу
відсутнє. Аналіз наукових джерел дозволяє
визначити, що трактування даної категорії
здійснюється з точки зору різних підходів.
Більшість вчених віддають перевагу ресурсно�
му підходу, який визначає інноваційний потен�
ціал в якості сукупності необхідних матеріаль�
них, інтелектуальних, інформаційних, науково�
технічних, фінансових та ін. ресурсів для
здійснення інноваційної діяльності. Слід зазна�
чити, що даний підхід є найбільш поширеним
при трактуванні поняття "економічний потен�
ціал", яке "корелює" з досліджуваною катего�
рією. Безсумнівно, ресурси це основа форму�
вання інноваційного потенціалу.

Ресурсний підхід, на наш погляд, не відби�
ває змістовну сутність інноваційного потен�
ціалу, адже в такому трактуванні він визначаєть�
ся тільки їх наявністю і не залежить від спосо�
бу їх використання. Ресурси, таким чином, ви�
ступають об'єктивною складовою інноваційно�
го потенціалу. В той же час використання ре�
сурсів залежить від суб'єктивних чинників і
способу поєднання з працею, досвідом, здат�
ністю, мотивацією, технологією, кваліфікацією,
енергією. Зазначені чинники є суб'єктивною
складовою, яка формує особливі виробничі й
управлінські знання, компетенції персоналу,
креативність, мотивацію до інноваційних пере�
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творень, інноваційну культуру. Ефективне по�
єднання об'єктивної й суб'єктивної складових
сприятиме досягненню цілей інноваційного
розвитку.

Таким чином, інноваційний потенціал є важ�
ливою характеристикою спроможності підпри�
ємства, регіону або держави до розвитку інно�
ваційної діяльності, а його ефективне викори�
стання підвищує конкурентні позиції на ринку.
Аналіз досліджень категоріального змісту
інноваційного потенціалу дозволяє констату�
вати, що у більшості праць сучасних науковців
основна увага приділена його внутрішнім зв'яз�
кам та кількісним характеристикам.

Технологічна багатоукладність агропро�
мислового виробництва, переважання в окре�
мих виробництвах і галузях низькотехнологіч�
них укладів стає в умовах сьогодення одним з
головних чинників, які негативно впливають на
розвиток аграрної сфери. Серед сільськогос�
подарських товаровиробників незначну пито�
му вагу займають господарства, де виробницт�
во засноване на інноваціях і відноситься до ви�
щих технологічних укладів. В основному це
підприємства птахівничого, свинарського на�
прямів, овочівництва закритого грунту. На
іншому полюсі розвитку — особисті підсобні
господарства й фермерські господарства, які
використовують в основному ручну працю та
відсталі технології. Між ними — різноманітні
сільськогосподарські організації й великі се�
лянські або фермерські господарства, які пра�
цюють з використанням технологій третього
або четвертого укладу, що потребують модер�
нізації.

Основними перешкодами інноваційного
розвитку агропромислового виробництва тра�
диційно вважають обмеженість фінансово�кре�
дитного забезпечення; дефіцит бюджетного
фінансування; неузгодженість інструментів
бюджетного й позабюджетного фінансування
інновацій; певну монополізацію ринку інно�
вацій; низький рівень інноваційних розробок,
представлених структурами НААН, що знижує
можливості отримання бюджетних фінансів;
низьку платоспроможність товаровиробників,
що потенційно потребують інноваційних роз�
робок; неналежну якість новацій; недостатню
мотивацію товаровиробників до впроваджен�
ня новацій, а також невизначені потенційні
шляхи збуту інноваційної продукції; недостат�
ню підготовка кадрів і обмеженість інформац�
ійних ресурсів. Проведені обстеження іннова�
ційної активності сільськогосподарських това�
ровиробників підтвердили її взаємозумов�
леність з їх прибутковістю та переважання

власних ресурсів підприємств серед джерел
фінансування новацій [13, с. 78]. За оцінками
фахівців питома вага виробників у сільському
господарстві, що впроваджували інновації, не
перевищувала (за підсумками 2011 р.) 4% [10, с.
100].

Аналіз підходів до визначення інноваційно�
го потенціалу агропромислового виробництва,
а також урахування специфіки аграрної сфе�
ри, дозволяє розглядати досліджувану катего�
рію як сукупність взаємопов'язаних засобів і
можливостей галузей агропромислового ви�
робництва і підприємств, що дозволяють при
заданих господарських умовах здійснювати
інноваційну діяльність, спрямовану на модер�
нізацію аграрної сфери. Стосовно конкретних
господарюючих суб'єктів у сільському госпо�
дарстві, виходячи з умов їх сучасного стану, на
перший план виходить власне ресурсне забез�
печення, необхідне для розвитку інноваційної
діяльності.

У широкому трактуванні інноваційний по�
тенціал агропромислового виробництва мож�
на визначити як його спроможність до іннова�
ційного розвитку й забезпечення постійного
відтворення та модернізації виробництва. В та�
кому викладенні інноваційний потенціал агро�
промислового виробництва представляє собою
не тільки сукупність наявних компонентів
відтворення але й можливостей інноваційного
розвитку, що дозволяє сприймати та засвою�
вати новації у вигляді нових технологій, порід
тварин, сортів рослин, підходів до організації
виробництва й маркетингу.

Виходячи з розглянутих складових іннова�
ційного потенціалу та враховуючи специфіку
аграрної сфери, вважаємо, що інноваційний
потенціал агропромислового виробництва, у
вузькому трактуванні представляє собою діа�
лектичну єдність двох складових: об'єктивної
або ресурсної (кадрові, матеріально�технічні,
фінансові, інформаційні ресурси) та інститу�
ціональної складової, яка визначає спосіб по�
єднання ресурсів та перспективи інноваційно�
го розвитку за допомогою організаційно�еко�
номічного, інфраструктурного, нормативно�
правового забезпечення (рис. 1).

Інноваційний потенціал галузі визначається
сукупністю матеріальних, технічних, кадрових,
фінансових та інших типів ресурсів, які можна
використовувати для реалізації інноваційного
розвитку. При цьому інноваційний потенціал
слугує характеристикою ступеню спроможності
галузевого виробництва до впровадження інно�
вацій і включає й сукупність можливостей по
здійсненню інноваційної діяльності.
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У сучасній економічній літературі відсутній
єдиний підхід до оцінки інноваційного потен�
ціалу. Узагальнення існуючих методик оцінки
потенціалу дозволяє виділити три підходи до
їх формування: ресурсний, структурний і ре�
зультативний. У таблиці 1 наведено системати�
зацію найбільш поширених методів оцінки інно�
ваційного потенціалу.

Ресурсний підхід до оцінки інноваційного
потенціалу передбачає аналіз достатності пев�
ного виду ресурсів, що визначають потенціал,
для здійснення інноваційної діяльності. У ба�
гатьох наукових роботах в якості ключового
ресурсу розглядається фінансовий ресурс, при
цьому аналіз тільки фінансових джерел не доз�
воляє оцінити наявність інших видів ресурсів,
адже наявність тільки інвестиційних можливо�
стей не забезпечує ефективне використання
інноваційного потенціалу [4].

Структурний підхід є найбільш поширеним
в науковій літературі, він заснований на розра�
хунку показників структурних складових інно�
ваційного потенціалу та оцінці їх зміни. Виді�
ляються сукупності структурних складових
(технологічні, виробничі, кадрові і т.ін.) і ви�

значаються порівняльні показ�
ники їх зміни. Перевагою дано�
го підходу є універсальність,
комплексність і можливість об�
ліку ключових показників кон�
кретної галузі, регіону чи ви�
робництва.

Результативний підхід поля�
гає в отриманні індикаторів й
оціночних критеріїв досягнення
запланованих показників у ре�
зультаті реалізації інноваційно�
го потенціалу. Особливістю да�
ного підходу є орієнтація на до�
сягнення показників ефектив�
ності інноваційної діяльності,
зростання інноваційної актив�
ності та освоєння інноваційно�
го потенціалу. Недоліком дано�
го підходу є складнощі у визна�
ченні впливу конкретних чин�
ників на ефективність викорис�

тання інноваційного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Інноваційний потенціал є ядром загально�

го потенціалу держави або підприємства й ви�
значає реальну потенційну можливість щодо
здійснення інноваційного розвитку. До основ�
них складових інноваційного потенціалу відно�
сяться інформаційна, кадрова, технологічна,
науково�дослідна.

Відтак, інноваційний потенціал агропро�
мислового виробництва може бути представ�
лений сукупністю різноманітних видів ре�
сурсів, які необхідні для реалізації інновацій�
ного розвитку. Інноваційний потенціал по�
єднує ресурсну складову, яка відбиває наяв�
ний стан ресурсів й функціональну складову,
що визначається інститутами й інституціями,
які сприяють реалізації ресурсів інноваційно�
го розвитку. Ресурсна складова інноваційно�
го потенціалу відбиває перспективні можли�
вості використання конкретних видів ресурсів
у відповідності з прогнозними очікуваннями.
Інституціональна складова включає організа�
ційно�економічну, інфраструктурну, норма�
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Рис. 1. Структурно�логічна схема категоріального змісту
інноваційного потенціалу агропромислового виробництва

Джерело: власна розробка.
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Таблиця 1. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу

Джерело: власна розробка.
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тивно�правову компоненти, які визначають
здатність системи залучати ресурси для ство�
рення й розповсюдження нововведень, відпо�
відає за виробництво інноваційного продукту
і забезпечення безперервності інноваційного
процесу. Взаємодія складових обумовлює
кінцевий результат реалізації наявних можли�
востей (у вигляді нового продукту, отримано�
го в ході здійснення інноваційного процесу) і
є цільовою характеристикою інноваційного
потенціалу.
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