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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні деформації переконують щодо доціль�

ності активізації та підвищення результативності інно�

ваційно�інвестиційних процесів у агропромисловому

виробництві та мінімізації впливу чинників, що їх галь�

мують. Істотний вплив на інноваційно�інвестиційну

діяльність, забезпечення лідируючих позицій, конку�

рентоспроможність в агропромисловому виробництві

має потужність його інноваційного потенціалу. За та�

ких умов особливого значення набуває обгрунтуван�

ня теоретичних засад і практичних заходів щодо роз�

витку агропромислового виробництва за рахунок

формування та реалізації його інноваційного потен�

ціалу.
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Розглянуто складові інноваційного потенціалу агропромислового виробництва, виявлено його

значення та роль при здійсненні інноваційно�інвестиційної діяльності в умовах кризових де�

формацій економічного простору.

The components of the innovation potential of agricultural production, revealed its importance

and role in the implementation of innovation and investment in crisis strains Economic Area.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження сутності інноваційного потенціалу аг�

ропромислового виробництва, його структури та ме�

тодів оцінки відображено в працях зарубіжних і вітчиз�

няних учених: О. Амоши, В. Андрійчука, В. Амбросова,

І. Балабанова, С. Володіна, П. Гайдуцького, В. Гейця,

О. Гудзь, О. Дація, М. Зубця, М. Кисіля, О. Крисально�

го, М. Кропивка, Л. Колосова, П. Макаренка, М. Маліка,

Л. Мартюшевої, В. Месель�Веселяка, В. Онєгіної, Г. Під�

лісецького, М. Портера, І. Пригожина, П. Саблука,

В. Семіноженко, В. Ситника, Р. Солоу, П. Стецюка,

К. Фрімена, Й. Шумпетера, В. Юрчишина, Ю. Яковця та

ін. В їх працях інноваційний потенціал агропромисло�
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вого виробництва здебільшого розглядається в розрізі

окремих підприємств з урахуванням технологічних пріо�

ритетів. Тому подальшої уваги заслуговують питання

формування, реалізації та розвитку інноваційного по�

тенціалу агропромислового виробництва в умовах цик�

лічності економічних процесів, поширення сучасних

інформаційних технологій, що потребує подальшого

розвитку теоретико�методичної бази дослідження інно�

ваційного потенціалу.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — на підставі узагальнення сучасних

підходів розглянути складові інноваційного потенціалу

агропромислового виробництва, виявити його значен�

ня та роль при здійсненні інноваційно�інвестиційної

діяльності в умовах кризових деформацій економічно�

го простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині інновації вважаються предметом різномані�

тних наукових досліджень, що вказує не тільки на їх

генерування нових ідей, нових продуктів та інновац�

ійний розвиток аграрного ринку, а й на розвиток про�

цесу, який синтезує все це в єдине інтегроване поле.

Т.Г. Дудар і В.В. Мельниченко в роботі "Інноваційний

менеджмент" визначають, що: "інновації (нововведен�

ня) — кінцевий результат креативної діяльності, втіле�

ний у виведеному на ринок новому чи вдосконалено�

му продукті, технологічному процесі, що використо�

вується у практичній діяльності, або новому підході

до надання споживчих послуг" [9, c. 14]. Слушним

видається й ствердження О.І. Дація, що інновацію

можна визначити як "проведення зміни в техніці, тех�

нології, організації, екології, економіці, а також у соц�

іальній сфері агропромислового підприємства з ме�

тою одержання економічного ефекту на основі задо�

волення певних суспільних потреб" [8, c. 318]. Вза�

галі під інновацією більшість вітчизняних наукових

шкіл вважають процес розробки, освоєння, експлуа�

тації і вичерпання виробничо�економічного і соціаль�

но�організаційного потенціалу, що лежить в основі

новації. Інноваційно�інвестиційна діяльність в агро�

промисловому виробництві це особливий процес

організації господарювання, який грунтується на по�

стійному пошуку нових можливостей покращенні тех�

ніко�технологічних факторів виробництва. На необх�

ідності застосування системного підходу до інновац�

ійної діяльності наголошує Р.А. Фатхутдинов, який

наводить такі вагомі аргументи, як: інтеграція науко�

вих знань, зростання кількості міждисциплінарних

проблем; комплексність проблем і необхідність їх

вивчення в поєднанні технічних, економічних, соціаль�

них, психологічних, управлінських та інших аспектів;

зростання кількості зв'язків між об'єктами; глобалі�

зація конкуренції, виробництва, кооперації, стандар�

тизації тощо; динамічність змін; дефіцит ресурсів;

підвищення рівня стандартизації й автоматизації еле�

ментів виробничих та управлінських процесів тощо

[27, с. 154].

Незважаючи на достатньо широке коло публікацій

за інноваційною проблематикою, переконуємось щодо

браку єдності в наукових колах стосовно змістового

наповнення поняття "інноваційний потенціал". Бага�

томірність і неоднозначність сучасних підходів нау�

ковців до поняття "інноваційний потенціал" визначаєть�

ся внутрішньою його сутністю, в контурі якого він фор�

мується та в інтересах якого імплементується, тобто

суб'єкта господарювання (частіше агропромислове

підприємство), регіону та країни, а також його структу�

рою та функціональністю.

Найбільш поширеним є ресурсний підхід, коли інно�

ваційний потенціал розглядається як сукупність ресур�

сних можливостей, які спрямовані на реалізацію інно�

ваційної діяльності суб'єкта господарювання, тобто ак�

цент ставиться тільки на рівень використання ресурсів

(І.Т. Балабанов [2], А.В. Савчук [23], Л.С. Мартюшева

[22], В.І. Захарченко [14], Г.О. Трифилова [26], О.П. Ко�

робейников [19], Г.І. Жиц [13]). Такий підхід видається

дещо обмеженим, оскільки він не відображає мету їх

використання. Ресурси є базисом, але не сутністю по�

тенціалу.

Структурний підхід вказує, що інноваційний потен�

ціал є сукупністю інших потенціалів, які є його складо�

вими, де найбільш вагомими є науковий, інтелектуаль�

ний, науково�технічний, виробничий потенціали (В.П.

Семиноженко, В.М. Геєц [6], С.Д. Ільєнкові [16]).

Результативний підхід вказує на цільову функцію

інноваційного потенціалу як здатність створювати та ре�

алізовувати інновації для забезпечення конкурентних

переваг і стійкого розвитку, але не уточнюються ресур�

си як забезпечуюча складова (Н. Чухрай [29], Г. Доб�

ров [11]). Результативний підхід визначає інновації як

результат інноваційної діяльності. За потенційним підхо�

дом інноваційний потенціал розглядається як рівень

готовності до реалізації програми інноваційних страте�

гічних змін, здійснення інноваційних проектів (С.М. Ілля�

шенко [15], Л.І. Федулова [28]). Але таке обмеження не

дозволяє розкрити сутність потенціалу з точки зору його

розвитку для втілення інноваційних змін у майбутньо�

му.

За інтегрованим підходом інноваційний потенціал

— це здатність і готовність економічного суб'єкту до

втілення інноваційного процесу, де готовність харак�

теризує достатність потенціалу та наявних ресурсів для

здійснення інноваційної діяльності (Н.В. Краснокутсь�

ка [20], Ф.Ф. Глисин [7]). О. Тарутин вказує, що інно�

ваційний потенціал окреслює межові, максимальні

можливості щодо генерації та втілення інноваційних

ідей в залежності від рівня розвитку науки, виробни�

чих можливостей, доступності сировинних ресурсів, є

характеристикою накопичених за минулі періоди інно�

ваційних можливостей та ніколи не реалізується по�

вністю [25]. І.В. Багрова пропонує визначати інновац�

ійний потенціал як сукупності двох його властивостей:

інноваційної сприйнятливості як відчуття необхідності

інноваційних змін, здатність до усвідомлення та вияв�

лення тих ланок, що потребують першочергового

втілення новітніх розробок, інноваційної реалізації, як

наявність реальних можливостей здійснення новітніх

перетворень. При цьому автор уточнює, що сприйнят�

тя забезпечується мотиваційною, інформаційною,

організаційною та кадровою складовою, а реалізація

— фінансовою, матеріально�технічною, ситуаційно�

ринковою складовою інноваційного потенціалу [1, с.
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16]. Усе це спонукає уточнити визначення інновацій�

ного потенціалу агропромислового виробництва як

синтезу трьох складових — ресурсного забезпечення,

організаційно�технологічного механізму та компе�

тенцій для забезпечення економічної стабільності, от�

римання конкурентних переваг, мінімізації витрат,

удосконалення соціально�економічних відносин і про�

цесів управління тощо. Організаційно�технологічний

механізм відображає концепцію управління інновацій�

ним потенціалом (формування, реалізація, розвиток)

в умовах адекватного внутрішнього соціально�еконо�

мічного середовища й орієнтованого на отримання

максимального синергетичного ефекту від взаємодії

структурних елементів. Для перетворення ресурсів у

результат з новою формою та набуттям нових власти�

востей потрібні компетенції, навички та знання як

функції інтелектуального капіталу. Компетенції обу�

мовлюють такі властивості потенціалу, як готовність,

можливість і здатність успішно застосовувати та діяти

на основі знань і вмінь, тобто реалізовувати інноваційні

процеси.

Таким чином, всі підходи прямо або опосередкова�

но окреслюють і структуру інноваційного потенціалу

агропромислового виробництва. Зокрема, Д.І. Кокорін

[18] уточнює змістове наповнення інноваційного потен�

ціалу через сутність його складових, а саме явних і ла�

тентних, використаних і невикористаних можливостей

для досягнення кінцевої інноваційної мети, а також

структурну характеристику як сукупність науково�тех�

нічних, технологічних, інфраструктурних, фінансових,

правових, соціокультурних та інших можливостей, які

забезпечують сприйняття та реалізацію новацій. Б.Є.

Бачевський взагалі запропонував загальну структуру

об'єкту, елементами якої є потенціал об'єкту і його носії,

де потенціал розглядається як існуючий (реалізований

та нереалізований) та розвитку [3 с. 27]. Найчастіше

загальна структура інноваційного потенціалу представ�

лена через ресурсну (зовнішню), внутрішню та резуль�

тативну складові.

Глобалізація, зміна умов розвитку агропромисло�

вого виробництва, формування аграрного ринку, за�

гострення конкуренції та підвищення вимог до якості

агропромислової продукції, зумовили необхідність ви�

явлення та реалізації наявних інноваційних можливос�

тей не тільки для підвищення дохідності, але й для на�

буття конкурентних переваг у довгостроковому пері�

оді.

Нині в агропромисловому виробництві домінуючи�

ми є виробництва третього та четвертого технологічних

укладів (частка яких становить близько 80 %), а п'ято�

го (6—8% загального обсягу виробництва по регіонах)

та шостого технологічних укладів (1—3%) частки

мізерні.

Високотехнологічні агропромислові виробництва 5�

го та 6�го технологічних укладів розташовані головним

чином у Київській, Харківській та Львівській областях.

Нераціональною також є і структура товарного експор�

ту, в якій частка готових виробів становить 10—15 %,

частка сировини та напівфабрикатів — 85—90 % (у

світовому експорті товарів готові вироби займають 77,5

%, сировина та напівфабрикати — лише 12,5 %) [10, с.

33]. Слід зазначити, що відмічені тенденції потребують

створення необхідних передумов для активізації інно�

ваційно�інвестиційних процесів в агропромисловому ви�

робництві.

Розуміння дослідниками інноваційного потенціалу

агропромислового виробництва відрізняється в залеж�

ності від його практичного застосування, зокрема як:

основи для забезпечення балансу інтересів аграрного

ринку і його партнерів, управління конфліктами інте�

ресів; здатності до управління інноваційно�інвестицій�

ними ризиками.

Відповідно до теорії інновацій — забезпечення зни�

ження ризиків інвестування в умовах невизначеності за

рахунок їх перерозподілу між агентами аграрного рин�

ку в умовах кризи та в посткризові періоди є здатністю

мінімізації ефектів кризи інноваційного потенціалу аг�

ропромислового виробництва.

Надаючи структуру потенціалу, деякі автори вка�

зують на інтелектуальну, технологічну та інформацій�

ну складові. А.І. Степаненко ототожнює інноваційний

із науково�технічним потенціалом, який є продуктом

реалізації науки та практичного досвіду, що забезпе�

чує найбільш повне використання ресурсів економіч�

ного потенціалу системи, кількісно й якісно реалізуєть�

ся в нововведеннях [24, с. 235]. С. Єгоричева трактує

інноваційний потенціал як "…здатність генерувати,

сприймати й реалізовувати інноваційні ідеї, викорис�

товуючи для цього наявні ресурси та організаційно�

управлінські можливості" [12, с. 22], тобто отримання

інновацій. Тобто, нині дослідники здебільшого розг�

лядають інноваційний потенціал за ресурсним і резуль�

тативним підходами або їх комбінацією. Дещо інший

підхід запропоновано Т.А. Васильєвою, Я.М. Кривич,

С.В. Лєоновим [5, 21] — як інтеграція ресурсного й

імовірнісного підходів, де імовірнісний підхід — це

невикористані, приховані можливості, що можуть бути

задіяні при наявності відповідних умов. Тобто, пропо�

нується під інноваційним потенціалом розуміти

"…інтегральну сукупність взаємопов'язаних у певних

соціально�економічних формах: 1) реальних ресурсів;

2) потенційно можливих інноваційних ресурсів, які за

певних діючих чинників внутрішнього та зовнішнього

середовища на певному часовому проміжку можуть

бути задіяні; 3) здатності та готовності сприйняти та

ефективно використати ці ресурси та можливості для

досягнення стратегічної мети своєї діяльності" [21, с.

81].

Підтвердження можливості застосування систем�

ного підходу до характеристики інноваційного потен�

ціалу знаходимо в роботі Т.А. Васильєвої, Я.М. Кри�

вич, С.В. Лєонова [5]. Відповідно до системного підхо�

ду автори обгрунтували сутність інноваційного потен�

ціалу, його формування й ефективне використання,

зокрема підкреслили властивість щодо впливу

зовнішніх і внутрішніх чинників, при цьому окреме зна�

чення відведено фактору часу; поділ на структурні

складові з визначенням особливостей кожної; систем�

ний характер і підпорядкованість загальній стратегічній

меті. Проте, на нашу думку, інноваційному потенціалу

притаманні також інші властивості. По�перше, неади�

тивність, коли сума властивостей структурних еле�

ментів не дорівнює сумі властивостей інноваційного

потенціалу агропромислового виробництва як єдино�
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го цілого, оскільки кожен елемент має свої локальні

завдання та чітко визначену функціональність у кон�

турі інноваційного процесу, реалізація яких призводить

до досягнення мети. По�друге, відсутність надмірності,

тобто структура інноваційного потенціалу агропромис�

лового виробництва фактично є сталою та чітко виз�

наченою, де базисом є ресурсна складова. Стрижневі

чинники, що впливають на інноваційний потенціал аг�

ропромислового виробництва: розвиток науки та тех�

ніки, інноваційна та інвестиційна політика, правила,

процедури управління інноваційними процесами його

формування, використання та розвитку, а також аналіз,

оцінка та контролінг, які забезпечуються певним орган�

ізаційно�технологічним механізмом. При його реалі�

зації дотримуються принципів проблемно�цільової

спрямованості, раціональності, безперервності, пара�

лельності. По�третє, інноваційний потенціал агропро�

мислового виробництва є достатньо мобільним і здат�

ним швидко реагувати на вимоги аграрного ринку як

спроможність генерувати різноманітні варіанти вико�

ристання здібностей та можливостей усіх його носіїв,

що досягається завдяки відсутності жорстких зв'язків

між ними. Окрім того, інноваційний потенціал агропро�

мислового виробництва має властивість до адаптації

як здатності до оперативної переорієнтації агропро�

мислової діяльності з урахуванням зміни зовнішнього

середовища. Адаптація є терміновою та відносно ко�

роткочасною реакцією на стресори (виклики, криза,

зміна сталих умов), що дозволяє прийняти заходи для

повернення агропромислового виробництва в стан

рівноваги, коли здійснюється мобілізація наявного по�

тенціалу та активізація потенційно можливого, а надалі

частка потенційних можливості переходить у катего�

рію наявного потенціалу. В стані рівноваги відносно

зовнішніх факторів відбуваються динамічні процеси

змін з відповідною реакцією на внутрішні. Тому повин�

но забезпечуватись не тільки збереження достатньо�

го рівня інноваційного потенціалу агропромислового

виробництва, але і його динамічний розвиток.

У переліку властивостей, що характеризують фун�

кціонування та розвиток інноваційного потенціалу, за

системним підходом визначається синергетичність як

фактор оцінки його ефективності через ефект взає�

модії. Практичний синергізм можливо спостерігати у

диверсифікації агропромислової діяльності, в проце�

сах злиття та поглинання, побудові агропромислових

альянсів, ефекті масштабу тощо, тобто прийняття інно�

ваційних стратегій, заснованих на використанні техно�

логій та інших компетенцій в різних сферах бізнесу для

набуття конкурентних переваг [17]. Отже, доцільне зап�

ровадження системно�синергетичного підходу до виз�

начення сутності та змістового наповнення інновацій�

ного потенціалу агропромислового виробництва, який

дозволяє вивчати його як складну систему з притаман�

ними їй такими властивостями, як цілісність, від�

критість, складність, нестійкість, нелінійність, самоор�

ганізація.

Інноваційний потенціал агропромислового вироб�

ництва є складною системою з розгалуженою структу�

рою внутрішніх і зовнішніх взаємодій не тільки його

структурних елементів, а скоріше когерентних процесів,

які відображають його динамічну властивість. Він спря�

мований на синтез, результатом якого є інновації. Інно�

ваційний потенціал агропромислового виробництва є

нелінійним, для нього характерні: стахостичність про�

яву та розвитку відносно ендо� й екзогенної факторної

взаємодії, слабка детермінованість; змінність або

сталість у залежності від факторів впливу; самоуправл�

іння через поєднання механізмів позитивного (для ре�

гулювання) та негативного (для компенсації впливу

зовнішніх чинників) зворотного зв'язку. Позитивні зво�

ротні зв'язки пов'язані з прогнозуванням і формують

тенденції створення новизни, що відповідає перетворен�

ню знань і нововведень.

Інноваційний потенціал агропромислового вироб�

ництва є самоорганізованою системою тому, що він

може бути охарактеризований через підпорядкування

цілей та самоорганізацію його структури як реакції на

певний рівень зовнішніх чинників та непередбачених

управлінських дій. Тоді природа самоорганізації інно�

ваційного потенціалу полягає в утворенні ефекту си�

нергії. Процес самоорганізації інноваційного потенціа�

лу агропромислового виробництва передбачає узго�

дження пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

й інноваційних проектів в агропромисловому вироб�

ництві, відповідно до яких здійснюється аналіз та об�

грунтовується залучення інноваційного потенціалу

(біфуркація), визначення та реалізація процедур управ�

ління (флуктація), використання та розвиток інновацій�

ного потенціалу (дисипативність), оцінка ефективності

(синергетичний ефект). Синергетичний ефект самоор�

ганізації, самоуправління та саморозвитку є чинниками

раціонального використання інноваційного потенціалу

[4, с. 122], а синергізм — підвищення ефективності ре�

сурсів, тобто їх спрямування на нововведення з наймен�

шими витратами та можливістю отримання найбільш

конкурентних переваг при виході на ринок.

Таким чином, під інноваційним потенціалом агро�

промислового виробництва слід розуміти взаємоза�

лежні та когерентні: інноваційні ресурси, які можуть бути

активізовані під впливом ендогенних та екзогенних чин�

ників, необхідні та достатні у певний період часу для

створення, комерціалізації та використання новацій, що

дозволяють отримати нові якості для досягнення стра�

тегічної мети; максимальні можливості генерування ви�

сокої інноваційної активності (новаторської й імітацій�

ної); можливість і здатність забезпечувати позитивні

статичні та динамічні комплементарні та синергетичні

ефекти для надійного функціонування й ефективного

розвитку агропромислового виробництва; відношення,

які виникають в процесі досягнення завдань, які озна�

чені в інноваційній стратегії розвитку, за умови наявності

інноваційних можливостей, що створюються як синер�

гія всіх компонентів потенціалу, здатність, готовність і

реалізація яких забезпечують трансформацію до ново�

го якісного стану її розвитку.

ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження дає змогу окреслити інно�

ваційний потенціал агропромислового виробництва як

наукову категорію, що відображає методологічні ос�

нови багатьох реальних процесів і явищ, що відбува�

ються в агросфері. Його структура відповідає загаль�

ноприйнятому методологічному підходу для макро�
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економічних систем — науково�технічний потенціал,

освітній та інвестиційний ресурси. Крім того, іннова�

ційний потенціал агропромислового виробництва

можна окреслити як сутнісну характеристику зміни

його станів. Тобто, переходу від фактичного в якісно

новий стан з трансформацією латентних можливос�

тей в явні реалії для задоволення поточних або нових

потреб, а також прогресивного розвитку. Тоді інно�

ваційний потенціал агропромислового виробництва на

макрорівні можна представити у вигляді стратегічно�

го та тактичного блоків. Такий поділ, є цілком доц�

ільним з урахуванням процесів глобалізації аграрних

ринків, євроінтеграції, лібералізації руху технологій

та капіталу, антикризового управління тощо, що ви�

магає оцінки потенційних можливостей агропромис�

лового виробництва. Реалізація різних заходів у кон�

турі прийняття й адаптації цих процесів знаходить

відображення в стратегіях і політиках, які проводять

економічні суб'єкти агросфери для підвищення кон�

курентоспроможності, рівня капіталізації, прозорості

системи, рівня управління інноваційно�інвестиційни�

ми ризиками в агропромисловому виробництві. Фор�

мою вираження інноваційного потенціалу агропро�

мислового виробництва є інновації. Моніторинг і кон�

троль потенціалу системи здійснюється через базові

економічні показники, показники оцінки фінансової

стабільності, індикатори системних ризиків, рейтин�

гові оцінки. Низький рівень цих показників свідчить

про слабкість загального потенціалу, а також про не�

достатність або формування, або використання інно�

ваційного потенціалу. Такий підхід дозволяє на но�

вому рівні ідентифікувати та оцінювати інновації у аг�

ропромисловому виробництві, формувати якісні прак�

тичні рекомендації для розвитку інноваційного потен�

ціалу та раціонального його використання через інно�

ваційну активність та інноваційну діяльність агропро�

мислових підприємств, що впливає на кінцевий ре�

зультат — формування конкурентних переваг, забез�

печення економічної стійкості та сталого розвитку аг�

ропромислового виробництва. Вагомим чинником

сприяння інноваційному розвитку агропромислового

виробництва є складання державних цільових про�

грам, які повинні підтримувати розвиток інноваційно�

го потенціалу та стимулювати умови його реалізації.
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