
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

111

Важливою складовою економічної політики всіх роз-
винених держав є інноваційна політика, сприяння діяль-
ності підприємців-інноваторів, які визначають здатність на-
ціональної економіки до інноваційного розвитку, ефектив-
ного використання найновіших технологій.

Особливого значення інноваційний процес набуває для
перехідних економік. А саме такою є економіка України.
Ринкові відносини, що впроваджуються, різко висвічують
спадщину адміністративно-командної системи — надвит-
ратне, неефективне господарювання, що в умовах жорст-
кої міжнародної конкуренції та встановлення врівноваже-
них цін ставить більшість існуючих підприємств перед заг-
розою банкрутства.

Подолання цього стану можливе тільки через потуж-
ний інноваційний перерозподіл ресурсів суспільства, на ко-
ристь конкурентоспроможних наукоємних виробництв.

Відсутність структурної перебудови інноваційного типу
генерує потужні стагнації та інфляції. Виробництво ніби
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"виштовхує" капітал, призначений для відтворення неефек-
тивних підприємств, які втратили попит на свою продук-
цію. Подолання такої структурної кризи можливе тільки в
тому разі, якщо цей капітал спрямовуватиметься в науко-
во-технічні інновації, у нові виробництва, котрі визначають
суть та напрями трансформаційних процесів.

Країна з перехідною економікою, яка програє "інно-
ваційні змагання", залишається аутсайдером світової
спільноти. Тому Україна може претендувати на належне їй
за потенціалом місце в Європі та світі лише за умови, що
вона виявиться спроможною опанувати інноваційний шлях
розвитку. Для цього потрібно створити соціально-еко-
номічні умови та стимули для організаційної конвергенції
в українському суспільстві пріоритету системи цінностей
науково-технічного розвитку та ідеології ринкових ре-
форм.

Негативні наслідки кризових явищ в економіці Украї-
ни та їх переплетіння в сфері науки, освіти, техніки і техно-
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логічного розвитку зумовили істотне гальмування іннова-
ційних процесів. Бюджетне фінансування науково-техніч-
ної сфери неухильно зменшується, залишається низьким
рівень впровадження у виробництво результатів дослід-
жень та розробок, наука поступово перестає бути суспіль-
но визнаною пріоритетною діяльністю держави. Відбу-
вається незворотна втрата інтелектуального потенціалу
країни.

У вітчизняній літературі досить глибоко розкрито цілий
ряд проблем державного управління інноваційним розвит-
ком в сучасних умовах. Зокрема варто відмітити таких вче-
них, як В. Бодров, О. Вільчинський, А. Гальчинській, В.
Геєць, М.Голик, П. Єщенко, Я. Жаліло, О. Кірдіна, В. Ман-
дибура, В.Мунтіян, О.Рудика, В. Семиноженко, А.Тищен-
ко, Л. Федулова, та ін. Проте існує актуальна потреба вис-
вітлення проблем управління інноваційним розвитком в
умовах перехідного періоду.

Основним недоліком здійснюваної інноваційної пол-
ітики залишається її спрямованість на управління переваж-
но "процесом", а не "кінцевими результатами". Треба ство-
рювати матеріально-технічне підгрунтя для системи сти-
мулів та необхідних організаційно-технологічних понять
ефективної роботи хоча б найкращої частини науково-тех-
нічного та виробничого потенціалу. Тому для вдосконален-
ня інноваційної політики дуже важливо формувати стиму-
лююче економіко-правове середовище саме для тих
суб'єктів циклу "наука-техніка-виробництво", які забезпе-
чують відчутні позитивні кінцеві результати.

Державна інноваційна політика повинна стати найваж-
ливішою підоймою діяльності, спрямованої на виведення
економіки України з кризи. Головною метою такої політи-
ки є стратегічна орієнтація розвитку виробництва на ство-
рення і широке застосування принципово нових машин, ма-
теріалів, комплексних технологічних систем, ефективне ос-
воєння науково-технічних розробок, забезпечення соц-
іально-економічних, організаційних і правових умов для по-
стійного відтворення та ефективного використання науко-
во-технічного потенціалу. Досвід показує, що значна час-
тина науково-технічних інновацій пов'язана з інвестицій-
ними товарами, які потребують капітальних витрат. Тому,
якщо рівень нагромадження інвестицій у країни низький,
то потенційні можливості розвитку науково-технічної сфе-
ри можуть бути втраченими. Цей аспект сьогодні дуже ак-
туальний для країн з перехідною економікою, бо процес
відтворення виробничого апарату переживає глибоку кри-
зу.

Спад інвестиційної діяльності є результатом і причи-
ною подальшого погіршення структури економіки. Нова
інвестиційна політика має сприяти пожвавленню інвесту-
вання в економіку України. Основні джерела капітальних
вкладень не забезпечують достатньої кількості ресурсів,
до того ж вони не використовуються повністю. Виходом
може бути прогнозування розвитку економіки.

Проблеми поліпшення структури економіки, оголошені
пріоритетними завданнями реформування, залишаються
поки що нерозв'язаними. Спад інвестиційної діяльності на-
багато важливіший, ніж безпосередньо саме виробництво.

Таким чином, держава вбачає своїм головним завдан-
ням створення сприятливих умов для активізації іннова-
ційної діяльності, стимулювання приватних інвестицій при
обмеженні своєї діяльності як інвестора. Відповідно до
нової інвестиційної концепції, яка надає вирішального зна-
чення зростанню обсягу та ефективності недержавних інве-
стицій, основним джерелом мають стати власні й залучені
кошти. Передбачається посилення ролі в інвестиційному
процесі вторинного ринку цінних паперів. Для зміцнення
бази самофінансування підприємств велике значення на-

дається новій амортизаційній політиці й використанню
власного прибутку.

Поліпшення інвестиційного клімату, розширення інве-
стиційних ресурсів — необхідні, але недостатні умови для
виходу з економічної кризи. Треба зробити економіку
сприятливою до інвестицій через розвиток інфраструкту-
ри, форм і методів залучення в інвестиційну сферу капі-
талів інституту фінансових посередників, що діють у ній.

Якщо українська економіка не здатна на основі само-
регулювання відновити процес акумуляції інвестиційних
ресурсів і їх використання в накопиченні капіталу в реаль-
ному секторі економіки, держава може здійснювати й ви-
користовувати економічні прогнозування для впливу на
економічне зростання і галузеву структуру капіталовкла-
день.

Політика державного регулювання має включати ар-
сенал утримання вітчизняного капіталу в національному
економічному просторі. Кредитна і процентна політика, ме-
тоди фінансування бюджетного дефіциту не повинні
підтримувати вищої норми прибутку в сфері банківських,
валютних і спекулятивних операцій порівняно із середньою
нормою прибутку, що існує в економіці. Залучення інвес-
тицій було і залишається ключовим питанням розвитку ре-
гіональної економіки.

Найважливішим сучасним фактором стимуляції та
підтримки інноваційного процесу є заохочення виробниц-
тва високоякісної продукції через систему державної сер-
тифікації. Підтверджуючи відповідність товарів вимогам
державних та міжнародних стандартів, сертифікація забез-
печує можливість об'єктивного вибору інноваційної про-
дукції та її спадкоємність. Існування систем якості є важ-
ливою передумовою комерційного успіху. Наявність у
вітчизняної продукції визнаного сертифікату якості зумов-
лює не тільки її ціну на світових ринках, а часто й саму мож-
ливість виходу на них. Сертифікація базується на законо-
давчих актах, що встановлюють обов'язкові вимоги до про-
дукції підприємств [4].

Якість продукції і її конкурентоспроможність у значній
мірі залежать від стратегічних можливостей країни, її інно-
ваційного потенціалу.

Інноваційний потенціал — це здатність країни (взагалі)
чи суб'єкта господарювання (зокрема) робити нову, нау-
комістку продукцію, що відповідає вимогам ринку (особ-
ливо світового) і містить у собі:

— наукові проектні і дослідно-конструкторські роз-
робки;

— виробничі потужності для виробництва засобів ви-
робництва;

— потужності експериментальної бази, пов'язаної з
підготовкою нового виробництва;

— інструмент і оснащення для проведення науко-
містких операцій;

— можливості впровадження нововведень і їх контро-
лю.

Головними складовими інноваційного потенціалу за-
лишаються кадри, їхня кваліфікація, компетентність, про-
фесіоналізм і новаторство [3].

Інноваційний менеджмент створює суб'єкту господа-
рювання, що виступає як носій інновації, сприятливі і
вигідні конкурентні переваги. Вирвавши ресурси з рутин-
ного кругообігу, підприємець використовує їх новим спо-
собом.

Стратегічне управління інноваціями є складовою час-
тиною інноваційного менеджменту і вирішує питання пла-
нування і реалізації інноваційних проектів і процесів, роз-
рахованих на значний якісний стрибок у підприємництві,
виробництві чи соціальному середовищі підприємства [7].
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Важливим чинником економічного зростання й забез-
печення належного місця вітчизняної економіки у світовій
економічній системі є ефективне використання інновацій,
які перетворюються на вирішальний фактор соціально-
економічного розвитку і відіграють провідну роль у вирі-
шенні економічних, екологічних, соціальних та культурних
завдань. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває
розгляд комплексу питань щодо інноваційної діяльності і,
зокрема, інноваційного потенціалу, як системного показ-
ника, що характеризує рівень ефективності економіки у
реалізації стратегії інноваційного розвитку.

Надійною базою для забезпечення ефективності
інноваційної діяльності є інноваційний потенціал, який
визначає рівень інноваційних можливостей усіх суб'єктів
господарської діяльності. Слід зазначити, що питанням
формування інноваційного потенціалу в економічній
літературі приділяється досить багато уваги, однак, існу-
юча інформація, найчастіше, носить суперечливий ха-
рактер.

Від величини інноваційного потенціалу залежить
вибір тієї або іншої стратегії інноваційного розвитку. Так,
якщо у країни є всі необхідні ресурси, то вона може піти
по шляху стратегії лідера, розробляючи й впроваджуючи
принципово нові або базисні інновації. Якщо інноваційні
можливості обмежені, то доцільно їх нарощувати й обира-
ти стратегію послідовника, тобто реалізовувати поліпшу-
ючі технології.

У широкому розумінні поняття "потенціал" (лат.
"potentia" — сила) — це засоби, запаси, джерела, що є в
наявності і можуть бути використані, приведені в дію для
досягнення певної мети, виконання плану, розв'язання зав-
дань, можливості якої-небудь соціальної системи у певній
області.

Поняття "інноваційний потенціал" стало концептуаль-
ним відображенням феномена інноваційної діяльності та
отримало свій розвиток з початку 80-х років XX ст. Не так
давно воно стало вводитись в число понять економічної
науки як економічна категорія. В останній час все більше
дослідників та вчених приділяють увагу вивченню окремих
аспектів інноваційного потенціалу.

Інноваційний потенціал варто розглядати з погляду
комплексного й системного підходів. З позицій системно-
го підходу інноваційний потенціал є невід'ємною частиною
сукупного потенціалу країни й у свою чергу являє собою
цілісну динамічну соціально-економічну систему. З позицій
комплексного підходу інноваційний потенціал являє собою
комплексну структуру, що складається із сукупності взає-
модіючих елементів різного ступеня складності й органі-
зації [5].

Згідно із Законом України "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні", інноваційний потенціал
являє собою "сукупність науково-технологічних, фінансо-
во-економічних, виробничо-соціальних та культурно-
освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства
тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвит-
ку економіки".

Інноваційний потенціал слід розглядати як складну ди-
намічну систему генерування, накопичення і трансформу-
вання наукових ідей та науково-технічних результатів в
інноваційні продукти, процеси. Інноваційний потенціал
країни — це підсистема цілісної системи, в якій він взає-
модіє з іншими потенціалами країни (кадровим, науково-
технічним, технологічним тощо).

Інноваційний потенціал складає основу загального еко-
номічного потенціалу країни, органічно входячи до його
складових і визначає потенційну можливість країни щодо
здійснення інноваційного розвитку або росту.

Структура інноваційного потенціалу представлена
єдністю трьох його складових: ресурсної, внутрішньої, ре-
зультативної, які співіснують, взаємно передбачають і обу-
мовлюють одна одну.

Ресурсна складова інноваційного потенціалу залежить
від можливостей використання кожного одиничного гос-
подарського ресурсу в інноваційному процесі. Інтенсифі-
кація інноваційної діяльності дозволяє підвищити ефек-
тивність використання ресурсної складової, а значить, і
інноваційного потенціалу в цілому. Головним принципом
виділення ресурсних елементів потенціалу є їх функціо-
нальна роль в інноваційному процесі. Ця складова вклю-
чає у себе матеріально-технічні, інформаційні, фінансові,
трудові ресурси. Кожна зі складових грає важливу роль,
впливаючи на якісну та кількісну оцінку інноваційного по-
тенціалу.

Внутрішня складова інноваційного потенціалу — це
інститути, або суб'єкти інноваційної діяльності, які забез-
печують: внутрішні процеси інноваційної діяльності (ви-
нахід і виробництво нового продукту); безпосереднє впро-
вадження нових технологій; взаємозв'язок об'єкта дослі-
дження як з наукою, яка надає прогресивні ідеї і вже офор-
млені інноваційні розробки, так і з ринком, який споживає
готовий продукт, а також методами, організації управлін-
ня інноваційним процесом.

Результативна складова — це реальний фактичний
інноваційний продукт, отриманий в інноваційному процесі,
тобто досягнутий рівень інноваційного потенціалу.

Найпоширенішим підходом є ресурсний, згідно з яким
поняття інноваційного потенціалу трактується як сукупність
ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяль-
ності країни [5].

Ресурсна складова інноваційного потенціалу є свого
роду базисом для його формування. Вона включає наступні
основні компоненти, що мають різне функціональне при-
значення: матеріально-технічні, інформаційні, фінансові,
людські та інші види ресурсів. Так, матеріально-технічні
ресурси, являючи собою речовинну основу, визначають
техніко-технологічну базу потенціалу, яка надалі вплива-
тиме на масштаби і темпи інноваційної діяльності. У свою
чергу самі вони формуються в галузях, що виготовляють
засоби виробництва, які шляхом вживання нових техно-
логій закладають в них потенційні можливості, реалізовані
або нереалізовані згодом.

Наступна компонента ресурсної складової — інфор-
маційний ресурс (такі її активні форми як бази знань, мо-
делі, алгоритми, програми, проекти і т.д.) подібно фермен-
ту переводить матеріальні чинники з латентного стану в ак-
тивний. Даний вид ресурсів, на відміну від інших, практич-
но невичерпний. З розвитком суспільства і активізацією ви-
користовування знань, запаси інформаційного ресурсу не
зменшуються, а, навпаки, збільшуються. При цьому цей вид
ресурсів не самостійний і сам по собі має лише потенційне
значення, тільки об'єднавшись з іншими ресурсами — дос-
відом, працею, кваліфікацією, технікою, технологією,
енергією, сировиною, він з'являється як рушійна сила інно-
ваційного потенціалу.

Фінансові ресурси входять до складу ресурсної скла-
дової інноваційного потенціалу як органічна єдність наяв-
них ресурсів і невикористаних можливостей їх альтерна-
тивного вкладення.

Таким чином, вони характеризуються тією сукупністю
джерел і запасів фінансових можливостей, які є в наявності
і можуть бути використані для реалізації конкретних цілей
і завдань. При цьому об'єм фінансових ресурсів відобра-
жає фінансову потужність, здатність системи брати участь
в створенні матеріальних благ і наданні послуг. Проте, крім
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забезпечуючої функції фінансові ресурси виконують і стра-
хову функцію, безпосереднім чином дублюючи, а також
вимірюючи в грошових одиницях матеріально-технічні,
інформаційні, людські і інші ресурси, що входять до скла-
ду інноваційного потенціалу.

Отже, значення цього ресурсу неоднозначне. З одно-
го боку, через свою обмеженість він змушує шукати більш
економічний варіант, виходити з того, що є, інтенсифіку-
вати використовування наявних чинників, тобто приводить
в рух всю систему. З іншою — його лімітований характер
може загальмувати або погасити формування і реалізацію
самого інноваційного потенціалу. Проте одне залишаєть-
ся безперечним — цей вид ресурсів безпосереднім чином
(якісно і кількісно) впливає на інноваційний потенціал. На-
ступною компонентою ресурсної складової інноваційного
потенціалу є людський ресурс (капітал, чинник), який не
просто виконує забезпечуючу функцію, а виступає голов-
ною креативною силою.

Іншою складовою інноваційного потенціалу, не мен-
ше важливою, ніж ресурсна, є результативна складова, яка
виступає віддзеркаленням кінцевого результату реалі-
зації наявних можливостей (у вигляді нового продукту,
одержаного в ході здійснення інноваційного процесу). Та-
ким чином, вона — свого роду цільова характеристика
інноваційного потенціалу.

Важливість цієї складової і доцільність відособленого
виділення підтверджується тим, що її збільшення, у свою чер-
гу, сприяє розвитку решти складових (наприклад, ресурсної).
Іншими словами, результативна складова, сама, являючи со-
бою результат кількісної і якісної зміни, несе в собі потенційні
можливості виведення на новий рівень функціонування як
інноваційного потенціалу, так і системи в цілому.

Третьою складовою інноваційного потенціалу є внут-
рішня складова , що забезпечує дієздатність і ефективність
функціонування всіх попередніх елементів. У цілому, вка-
зана складова характеризує можливість цілеспрямовано-
го здійснення інноваційної діяльності, тобто визначає
здатність системи на принципах ринкової результативності
залучати ресурси для інновацій, створення і розповсюд-
ження різного роду нововведень. Таким чином, внутріш-
ню складову можна охарактеризувати через процеси ство-
рення і впровадження нового продукту, забезпечення взає-
мозв'язку новатора як з наукою, що надає прогресивні ідеї,
так і ринком, споживаючим готовий продукт, а також ме-
тоди і способи управління інноваційним процесом.

Вказана складова є досить складною і важливою, і
тому для детального її аналізу окремі автори пропонують
використовувати структурно-інституційний і функціональ-
ний підходи. При цьому перший — вичленяє структуру інно-
ваційної діяльності з погляду системи інституційних
суб'єктів, її здійснюючих, а також економічні зв'язки із
зовнішніми для неї сферами — наукою і виробництвом, а
другий — виявляє тимчасові закономірності інноваційно-
го процесу — виробництво інноваційного продукту, його
обмін, розподіл, споживання і відновлення циклу інновац-
ійного процесу, за яке і відповідає внутрішня складова інно-
ваційного потенціалу.

Враховуючи проаналізовану літературу, доцільно по-
дати таке визначення інноваційного потенціалу , як су-
купність організованих у певних соціально-економічних
формах ресурсів, що можуть за певних діючих внутрішніх
і зовнішніх чинників інноваційного середовища бути спря-
мовані на реалізацію інноваційної діяльності, метою якої
є задоволення нових потреб суспільства.

Аналіз та узагальнення відомих у літературі підходів
до визначення інноваційного потенціалу та його складо-
вих можуть бути адаптовані для оцінки інноваційного по-

тенціалу. При цьому повинні бути враховані всі ресурсні
складові інноваційного потенціалу, що було виділено.
Кількісний інтегральний показник інноваційного потенці-
алу формується за складовими, які характеризують такі
ресурси: інтелектуальні, науково-технічні, майнові, фінан-
сові та організаційні [7].

Результати оцінки стану елементів інноваційного по-
тенціалу повинні лягти в основу розробки комплексу за-
ходів, спрямованих на підвищення інноваційної активності
країни.

Причому доцільно здійснювати аналіз як внутрішньо-
го стану інноваційного потенціалу, так і зовнішніх чинників
з урахуванням наявного потенціалу конкурентів. Крім того,
такий аналіз необхідно здійснювати з урахуванням стра-
тегічних позицій країни в минулому, теперішньому і май-
бутньому часі. Інноваційний потенціал можна досліджува-
ти такими основними методами, як порівняльний, статис-
тичний, факторний та методом експертних оцінок.
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