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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Широкомасштабна інноваційна діяльність у сучас%

них умовах є фундаментом стабільного та ефективного
економічного зростання як окремо взятої галузі, так і
країни загалом. Практична реалізація останньої має
особливе значення для національного промислового
виробництва. Однак категорія інноваційного потенціа%
лу промисловості вважається однією з найменш вивче%
них в економічній науці і практиці. Інноваційний потен%
ціал промисловості країни має важливе значення для
обгрунтування інноваційної політики, науково%технічних
інноваційних програм, діяльності створюваних адекват%
них ринковим умовам господарюючих структур й інсти%
тутів, що забезпечують проходження наукових ідей від
їх зародження до практичного застосування у вироб%
ничій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженню проблем інноваційного розвитку та
аналізу науково%технічного та інноваційного потенціа%
лу приділялось багато уваги у світовій та вітчизняній
науковій літературі, особливо слід відзначити праці
таких вчених, як В.П. Александрової, Ю.М. Бажала,
В.М. Геєця, М. Кондратьєва, Б.А. Каліцького, Р. Нельсо%
на, М. Портера, П. Самуельсона, Й. Шумпетера, Ю.С. Ши%
пуліна та ін. Але багато аспектів формування інновацій%
ного потенціалу промисловості поки що принципово не
визначено, зокрема теоретико%методологічні підходи
щодо ефективного формування інноваційного потенці%
алу, способи його оцінки при прийнятті управлінських
рішень щодо впровадження конкретних технологій і
новітніх розробок, механізми стимулювання його роз%
витку та підтримки на основі державної економічної
політики.

Метою дослідження є теоретичне обгрунтування та
розробка рекомендацій щодо узагальнення підходів до
визначення сутності інноваційного потенціалу, а також
формування структури інноваційного потенціалу про%
мисловості як ключового фактора розвитку продуктив%
них сил країни.
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ТЕОРЕТИКО�МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

У статті розглядаються основні підходи щодо узагальнення сутності та змісту інноваційного
потенціалу промисловості. Здійснена побудова структури інноваційного потенціалу промис�
ловості країни, що включає взаємопов'язані та взаємодоповняльні складові: кадрову, ресурс�
ну (матеріально�технічну), інформаційно�методологічну, організаційно�управлінську, фінан�
сову та ринкову (маркетингову).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "інноваційний потенціал" стало концепту%
альним відображенням феномена інноваційної діяль%
ності, формувалось та уточнювалось у ході методолог%
ічних, теоретичних та емпіричних досліджень. Порівня%
но недавно поняття "інноваційний потенціал" стали роз%
глядати як економічну категорію. Однак воно і до те%
пер залишається недостатньо дослідженим.

У наукових працях основна увага приділена дослі%
дженню окремих сторін інноваційного потенціалу й пе%
реважно дослідженню інноваційного потенціалу про%
мислових підприємств, а дослідження інноваційного по%
тенціалу промислового комплексу країни не проводи%
лись.

Поняття "інноваційний потенціал" автори часто ото%
тожнюють з поняттям наукового, інтелектуального,
творчого, фінансового, науково%технічного потенціалів.
На даний час відсутнє єдине уявлення стосовно того, яка
економічна сфера фіксується у даному визначені.

Питанням аналізу інноваційного потенціалу госпо%
дарських суб'єктів різних галузей та підвищенню ефек%
тивності його використання присвячені роботи вітчиз%
няних авторів [1; 2; 5]. Однак у роботах названих ав%
торів розгляд питання аналізу та оцінки інноваційного
потенціалу здійснюється як характеристика внутрішнь%
ого середовища промислового підприємства і практич%
но недослідженим залишається питання оцінки його
відповідності зовнішнім умовам господарювання, при%
ведення у відповідність інших складових інноваційного
потенціалу.

Ю.С. Шипуліна пропонує розглядати інноваційний
потенціал як систему, що охоплює ринковий, виробни%
чо%збутовий та інноваційний потенціал і забезпечує при%
ведення у відповідність внутрішнім можливостям розвит%
ку господарського суб'єкта на засадах інновацій зов%
нішніх, які генеруються ринком [6]. Дане визначення, з
нашої точки зору, найбільш повно висвітлює реалії рин%
кової економіки, однак у цілому воно є дещо розмитим і
не відбиває сутності формування інноваційного потенці%
алу певного суб'єкта господарювання ринковій економіці.



В інноваційному менедж%
менті інноваційний потенціал
трактується як здатність гос%
подарства чи суб'єкта господа%
рювання робити нову науко%
містку продукцію, що відпові%
дає вимогам ринку і містить у
собі виробничі потужності для
виробництва засобів вироб%
ництва; професійний і науко%
во%технічний склад персоналу;
потужності експериментальної
бази, пов'язані із підготовкою
нового виробництва; інстру%
мент і оснащення для прове%
дення науковомістких опе%
рацій; можливості впровад%
ження нововведень і його кон%
тролю [4]. Таке визначення в
цілому окреслює межі реалі%
зації інноваційної діяльності,
дає загальне уявлення про
можливості їх використання.
Однак при цьому інноваційний
потенціал розглядається як
певна сукупність його еле%
ментів, без комплексного сис%
темного підходу до його оцін%
ки.

У роботі А.А. Харіна інно%
ваційний потенціал підприєм%
ства визначається як міра його
готовності виконувати завдан%
ня, що забезпечують досяг%
нення поставленої інновацій%
ної цілі або програми іннова%
ційних стратегічних змін [7].
Дане визначення видається
дещо обмеженим.

Іноді інноваційний потен%
ціал трактується, як сукупність
певних ресурсів. Такий підхід
виявляється виправданим ли%
ше в тому випадку, якщо до%
сягнуто розуміння природи і меж інноваційного потен%
ціалу. Його не можна повністю зводити до ресурсів вже
тому, що за різних умов використані рівні господарські
ресурси не є гарантією однакових економічних резуль%
татів.

Для сучасного етапу розвитку інноваційного потен%
ціалу найбільш важливими характеристиками для його
формування є наступні: цілісність, структурність, взає%
мозалежність, ієрархічність, адаптивність до змін,
здатність до відтворення і розвитку. В умовах ринкової
економіки першочергове значення приділяється якості
управління, тобто здатності оптимальним способом ви%
користати всі наявні в розпорядженні суб'єктів госпо%
дарювання активи, інформацію, ресурси, інноваційні
здібності до змін технології, оновлення техніки, інвес%
тиційні здібності до кредитування, погашення заборго%
ваності тощо.

Інноваційний потенціал будь%якого господарського

суб'єкта залежить від специфіки і масштабів його діяль%
ності, а рівень його розвитку визначається реалізацією
інноваційних можливостей, тобто ступенем сприйняття
нововведень і відповідності інноваційної активності.
Дослідники часто виділяють такі основні властивості
інноваційного потенціалу: цілісність, взаємозалежність
елементів, адаптивність до змін, спроможність до
відтворення та зростання й інше [3].

При цьому основні властивості інноваційного потен%
ціалу, як нам здається, можуть бути зведені у таблицю
(табл. 1).

Отже автор вважає, що інноваційний потенціал про%
мислового підприємства є складною системою генеру%
вання, накопичення і трансформації наукових ідей та
науково%технічних результатів у інноваційні продукти,
процеси. Інноваційний потенціал промисловості є підси%
стемою цілісної системи, у якій він взаємозумовлено
взаємодіє з іншими потенціалами підприємства (кадро%

Таблиця 1. Основні властивості інноваційного потенціалу
промисловості

* Джерело: систематизована та адаптовано автором за [1; 3; 5].
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вим, ресурсним, фінансовим, науково%технічним, вироб%
ничо%технологічним та ін.).

У сучасних умовах господарювання корінним чином
змінюються теоретичні уявлення щодо факторів еконо%
мічного розвитку, господарська практика демонструє
приклади, коли підприємства, що мають кращі природні
ресурси, залишаються збитковими, а обділені ними,
процвітають. Часто недостатніми для економічного ус%
піху є трудові ресурси і навіть значні нагромадження ос%
новного капіталу. Більш розвинуті підприємства демон%
струють свої успіхи, реалізувавши стратегію інтелекту%
алізації господарської діяльності. Це свідчить про те,
що серед факторів економічного зростання поряд з
фінансовою забезпеченістю висувається інтелектуаль%
ний ресурс розвитку, а саме: наука, освіта, знання, ін%
формаційна сфера, набутий досвід, менеджерські
здібності, господарська культура в широкому розумінні.

Останнім часом у науковій літературі поряд з понят%
тям "інноваційний потенціал" вживається також термін
"інноваційний капітал". Він вживається у більш широ%
кому розумінні в якості метафоричного означення будь%
якого ресурсу. Ще одну сторону інноваційного проце%
су відображає така категорія, як соціальний капітал на%
уки. Він, з одного боку, виступає важливим фактором
розвитку самої науки, а з іншого — досить суттєвим
(хоча і не завжди приведеним в дію) ресурсом розвитку
і процвітання підприємства, певної галузі, країни в ціло%
му.

Формування соціального капіталу науки певним чи%
ном пов'язане з її інтелектуальним капіталом, який здат%
ний забезпечити високу інноваційну продуктивність і
суттєво впливає на інноваційний розвиток промисло%
вості країни. Він зумовлює здатність галузі виробляти і
комерціалізувати потік інноваційних технологій. Між
рівнем розвитку інтелектуального і соціального капіта%
лу та фінансуванням наукових розробок існує тісний
взаємозв'язок.

Ефективне використання соціального капіталу за%
безпечується на основі інноваційної культури суспіль%
ства, сукупного авторитету, престижності науки як такої,
та суспільного визнання її значення для держави [2].

У розвитку інноваційної діяльності важливе значен%
ня має фінансовий капітал під яким розуміють грошо%
вий капітал, певним чином мобілізований і використо%
вуваний як дійсний промисловий капітал для інновацій%
ного розвитку. В ринкових умовах господарювання ро%
зуміння фінансового капіталу зводиться до чисто гро%

шового капіталу фінансових інститутів, що використо%
вується у реальному секторі національної економіки по%
ступово трансформується, це зумовлено тим, що в умо%
вах сучасного ринкового господарювання капітал
підприємницьких структур фактично утворюється не
тільки за рахунок мобілізації коштів з різних джерел, а
також шляхом вкладення матеріальних і нематеріаль%
них активів, земельних ділянок, цінних паперів, паїв,
інтелектуальних ідей тощо. У зв'язку з цим фінансовий
капітал розглядають як вартість сукупності залучених з
різних джерел коштів, призначених для фінансового за%
безпечення господарської діяльності підприємницьких
структур [5].

Фінансовий капітал створює об'єктивні передумо%
ви і необхідні економічні умови для здійснення реаль%
ного процесу відтворення в економіці країни. А при по%
єднанні використання фінансового і соціального капі%
талів можна забезпечити стабільний інноваційний роз%
виток. Виходячи з таких міркувань, вважаємо доціль%
ним трактувати інноваційний капітал як функціональне
поєднання і взаємодію трьох його капіталів: фінансо%
вого, інтелектуального і соціального. Утворення інно%
ваційного капіталу умовно представлено на рисунку
(рис. 1).

Інноваційний капітал включає в себе грошовий капі%
тал, сформований у процесі розподілу і перерозподілу
вартості валового внутрішнього продукту шляхом зао%
щаджень (нагромаджень), які здійснюються домашні%
ми господарствами, підприємствами, структурами
фінансового і нефінансового секторів економіки, що
включають державний сектор та некомерційні органі%
зації на основі принципів пріоритетності науково%дос%
лідної та впроваджувальної діяльності, дотримання інно%
ваційної культури тощо. Сюди відносять нагромаджен%
ня за рахунок використання частини чистого прибутку,
амортизаційних відрахувань, заробітної плати й ін. до%
ходів населення, певної частини коштів фондів призна%
чених на соціальні цілі, прямих і непрямих податків, до%
ходів від зовнішньоекономічної та наукової діяльності.
В умовах ринкової системи господарювання збільшуєть%
ся частка надходжень з інших економічних систем у виг%
ляді інвестицій, позик і кредитів, а також "тіньових" ка%
піталів.

У ринкових умовах промислові підприємства вико%
ристовують різні джерела коштів для формування інно%
ваційного капіталу. Утворення інноваційного капіталу
можна здійснити як за рахунок зовнішніх і внутрішніх
джерел коштів, так і за рахунок залучення позикових
джерел коштів (рис. 2).

Варто відмітити, що категорії "інноваційний потен%
ціал" і "інноваційний капітал" мають багато спільного,
вони в сукупності відображають умови та можливості
розвитку інноваційної діяльності суб'єктів господарю%
вання. При цьому інноваційний потенціал, як видається,
найбільш повною мірою відображає набуті можливості
і потенції господарських структур щодо реалізації інно%
ваційного розвитку. В процесі управління інноваційним
капіталом повинні розглядатись питання, пов'язані з
його утворенням за рахунок використання різних дже%
рел коштів. Тому важливе значення для суб'єктів гос%
подарювання має дослідження проблем ціни і структу%
ри інноваційного капіталу, оптимізації потреби в ньому,

Рис. 1. Формування інноваційного капіталу
(авторська розробка)
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виходячи з розмірів підприємства, галу%
зевої специфіки, форм власності й орга%
нізаційно%правового устрою при забез%
печенні пріоритетного розвитку науки.

Інноваційний потенціал необхідно
характеризувати не лише з точки зору
наявності ресурсів, але з точки зору їх
цільового призначення, взаємозв'язку з
складною суспільно%економічною систе%
мою ринкових відносин. Реалізація інно%
ваційного потенціалу в ринковій сфері
залежить не стільки від матеріально%ре%
чової частини ресурсів, скільки від соц%
іально%економічних форм їх використан%
ня в процесі визначення цілей суб'єктів,
що беруть участь в інноваційному про%
цесі.

Аналіз внутрішньої складової інно%
ваційного потенціалу передбачає вико%
ристання структурно%інституціонального
і функціонального підходів. Структурно%
інституціональний підхід виокремлює
структуру інноваційної діяльності з точ%
ки зору системи інституціональних
суб'єктів, що здійснюють інноваційну
діяльність, а також економічні зв'язки із
зовнішніми для неї сферами, наукою і
виробництвом. Функціональний підхід
виявляє тимчасові закономірності інноваційного проце%
су: виробництво інноваційного продукту, його обмін,
розподіл, споживання і відтворення циклу інноваційно%
го процесу.

Методологічно важливо розмежовувати категорії
"інноваційна сфера" та "інноваційний потенціал". Інно%
ваційна сфера — це частина системи економічних відно%
син у процесі виробництва, розподілу, обміну і спожи%
вання новацій, заснованих на участі в інноваційній діяль%
ності підприємницьких структур і держави в умовах рин%
кової економіки.

Інноваційний потенціал відображає здатність су%
б'єктів господарювання або національної економіки в
цілому технологічно і комерційно використовувати на%
уково%технічні знання. Стан інноваційного потенціалу
характеризує здатність промисловості до створення і
раціонального використання накопичених багатств,
живої і уречевленої праці, їх оптимального поєднання у
виробничому процесі. Особливості промислових комп%
лексів нашої країни зумовлюються характером еконо%
мічних факторів, що впливають на інноваційний потен%
ціал, таких як державна інноваційна політика, політика
кредитних закладів, конкурентна стратегія окремих
об'єктів (постачальників, фінансових посередників та
ін.), зміни споживчих переваг та інше.

Такий підхід забезпечує найбільш загальну комплек%
сну оцінку інноваційного потенціалу. Однак у сучасних
умовах господарювання здійснення інноваційної діяль%
ності, як свідчить досвід, суттєвим чином залежить від
ступеня відповідності внутрішніх можливостей розвит%
ку господарського суб'єкта зовнішнім, які генеруються
ринковим середовищем. У зв'язку з цим вважаємо за
доцільне в структурі інноваційного потенціалу промис%
ловості країни поряд з названими складовими також

розглядати таку складову, як ринкова (маркетингова)
(табл.2).

Потенціал кожної із складових може досягати мак%
симальної ефективності не сам по собі, а лише у тісно%
му взаємозв'язку з потенціалами інших складових, ос%
кільки в інноваційних процесах спостерігається синер%
гетичний ефект взаємодії окремих елементів інновацій%
ної системи [1].

Якщо включати до складу промисловості й еконо%
мічну науку (а це цілком логічно), то доводиться розрі%
зняти інноваційний потенціал виробничої частини про%
мислового комплексу та наукової. Для першої — це ха%
рактеристика здатності сприймати інновації, для другої
— можливості їх започатковувати, тобто оцінка того,
наскільки ця наука здатна функціонувати як безпосе%
редня виробнича сила. Однак в загальному плані в інно%
ваційному потенціалі науки і виробництва можна виді%
лити майже ті ж названі вище складові, хоча зрозуміло,
що конкретний зміст їх може відрізнятися.

Стратегія конкуренції у промисловості країни повин%
на базуватися на нововведеннях, які забезпечують змен%
шення сукупних витрат товаровиробників, що підвищу%
ють їх привабливість на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Водночас перехід на нові прогресивні технології
виробництва вимагає попередніх інвестицій.

Отже, постає питання про джерела та способи
фінансування капіталовкладень, крім того, технологічні
зміни здебільшого зводять нанівець попередні інвестиції
та нагромадження досвіду. Тому на найвищому рівні
формулювання стратегії має здійснюватися надзвичай%
но виважено з максимальним урахуванням усіх змін у
галузях промисловості.

Серед факторів інноваційного розвитку необхід%
но враховувати не тільки наявність наукового дороб%

Рис. 2. Схема структури інноваційного капіталу
промисловості (авторська розробка)
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ку, матеріальних і фінансових ресурсів, але й такий
фактор, який порівняно недавно одержав назву "інно%
ваційна культура" [6]. Інноваційна культура нами роз%
глядається як чинник, що безпосередньо впливає на
інноваційний потенціал і характеризує рівень освітньої,
загальнокультурної, соціальної й психологічної підго%
товки особистості та суспільства в цілому до сприйнят%
тя і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки
країни на інноваційних засадах. Відомі приклади, коли
за однакових умов матеріального і фінансового забез%
печення на одному підприємстві швидко впроваджу%
ються нові технології, а на другому, де немає достат%
ньої готовності персоналу до таких інновацій, вони не
знаходять застосування. Подібна ситуація просте%
жується і на рівні держав: енергійна і грамотна науко%
во%технологічна та інноваційна політика керівників
держави здатна вивести її на високий рівень техноло%
гічного розвитку. Законом України "Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні" [1] підви%
щення рівня інноваційної культури визначено стратег%
ічним пріоритетним напрямом для нашої країни на най%
ближчі 15 років.

Окрім того, на розвиток та впровадження іннова%
ційного потенціалу промисловості країни суттєвий вплив
справляють чинники мотивації, розвиток прогресивних

способів організації виробниц%
тва і управління, нових форм
власності, планування і прогно%
зування, ротація керівних
кадрів, створення нових машин
та механізмів, інформаційно%
комп'ютерне забезпечення
тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, поглиблено

теоретичне розуміння сутності
та структури інноваційного по%
тенціалу промисловості дозво%
ляє констатувати, що його
складові не сумуються механі%
чно, а перебувають у складній
нелінійній взаємодії. Зокрема,
при оцінці потенціальних мож%
ливостей конкретної інновації
її науково%технологічна скла%
дова (потенціальні можливості
технологічної ідеї, розробки)
фактично має бути помноже%
ною на виробничу складову
(інноваційний потенціал під%
приємства, галузі, країни). В
процесі дослідження розгляну%
то кадрову, ресурсну (матері%
ально%технічну), інформацій%
но%методологічну, організацій%
но%управлінську, фінансову та
ринкову (маркетингову) скла%
дові інноваційного потенціалу
промисловості, які тісно взає%
мопов'язані й взаємодоповню%
ють одна одну.
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Таблиця 2. Структура інноваційного потенціалу
промисловості країни

*Джерело: розроблено автором самостійно.
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