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Вирішальною умовою росту економіки нашої країни після 
важкої і тривалої економічної кризи в сучасних умовах стає 
розвиток науки і техніки. У зв'язку з цим зростає актуальність 
дослідження проблем, пов'язаних як із впровадженням наявних 
досягнень науки і техніки, так і з підвищенням ефективності 
використання всієї сукупності засобів і умов, що забезпечують 
постійне створення нової техніки, нових матеріалів, 
технологічних схем і інших нововведень, що визначають у 
кінцевому рахунку науково-технічний рівень виробництва, його 
інноваційний потенціал. 

Поняття “потенціал” уже досить міцно ввійшло в наукову 
термінологію й успішно використовується вченими в різних 
областях науки і техніки. Разом з тим, досліджуване в статті 
поняття “інноваційний потенціал”, незважаючи на всю його 
очевидність, важливість і перспективність використання, ще не 
знайшло належного відображення в наукових працях 
вітчизняних і закордонних дослідників і являє собою одну з 
“білих плям” у категоріальному апараті інноватики. На наш 
погляд, недолік у дослідженнях даної економічної категорії є 
наслідком ряду труднощів методологічного і прикладного 
характеру. 

Теоретичним і організаційним проблемам управління 
інноваційним потенціалом промислового виробництва 
присвячено чимало робіт. Однак вітчизняним роботам по даній 
тематиці, як правило, властиві два істотних недоліки. По-перше, 
вони у своїй більшості відносяться до періоду планової 
економіки, коли система управління на всіх рівнях 
обслуговувала тоталітарний режим і командна система 
керування економікою вже давно пішла у минуле. По-друге, 
серед цих робіт практично відсутні комплексні дослідження, що 
відбивають інноваційні можливості виробничої системи (галузі, 
регіону або конкретного суб'єкта, що господарює). В одних 
роботах досить докладно описуються проблеми науково-
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технічного потенціалу, в інші - ресурсного або кадрового 
забезпечення і т.п. Поняття інноваційного потенціалу значно 
ширше, включає в себе і наукові, і технічні, і ресурсні 
можливості. 

Науковий потенціал, включаючи в себе всі галузі наукового 
знання, не входять цілком до складу науково-технічного 
потенціалу, як правило, в області окремих гуманітарних наук. 
Технічний потенціал, характеризуючи рівень стану суспільного 
виробництва і поєднуючи у своєму складі всі його елементи, 
також не цілком входить до складу науково-технічного 
потенціалу, у частині вже застосовувані техніко-технологічні 
засоби, що включає в себе. 

Таким чином, інноваційним потенціалом виробничої 
системи варто вважати не тільки і не стільки її можливості по 
створенню новацій і здійсненню нововведень, але і готовність 
суспільного виробництва сприйняти ці нововведення для 
ефективного використання. Отже, поняття «інноваційний 
потенціалу виробничої системи» стосовно до викладеного 
матеріалу, на наш погляд, треба сприймати як граничну 
здатність системи створювати, тиражувати і використовувати 
нововведення в умовах існуючого ресурсного забезпечення. У 
нашому розумінні інноваційний потенціал – це гранична 
здатність створювати нововведення, сприймати вже створені 
нововведення і вчасно рятуватися від застарілих. 

Приведене визначення дозволяє стверджувати, що 
інноваційний потенціал системи формується не тільки під 
впливом факторів, що характеризують кількість новацій, 
створюваних усередині системи, але й у результаті впливу таких 
факторів, що відбивають: число нововведень, що надійшли 
через межі системи; число нововведень, поза залежністю від 
місця їхнього створення, переданих у сферу практичного 
використання; число інновацій, використовуваних 
споживачами в процесі їхнього функціонування. У цьому зв'язку 
слід зазначити, що рівень і, відповідно, потенціал інноваційності 
в значній мері буде визначений присутністю наявних у науково-
технічному сегменті інноваційного потенціалу нововведень 
(новацій), на які є ринковий попит. 
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Найважливішою прерогативою держави є регулювання 
інноваційної діяльності. Як показує світовий досвід, що хоча 
ринок і є вихідною основою  і кінцевою фазою інноваційного 
циклу, він усе-таки  не може сам по собі забезпечити повноцінне 
системне рішення проблем інноваційного розвитку.  

Форми впливу держави на економічні процеси різні і 
залежать від безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, стратегії 
розвитку держави і специфіки державного управління. Як 
показали дослідження, об'єктивні причини необхідності 
державного втручання наступні: інноваційні програми 
вимагають значного фінансування; підприємства-творці 
інновацій одержують лише частину загального соціально-
економічного ефекту від реалізації результатів досліджень; 
впровадження нових технологій пов'язано з високими 
ризиками; фундаментальні і деякі напрямки прикладних 
досліджень не досить прибуткові для організацій, що 
орієнтуються на комерційний ефект; розробка і впровадження 
інновацій вимагають стабільної економічної кон'юнктури; 
інновації виступають основним фактором конкурентноздатності 
національного бізнесу на світовому ринку; деякі питання 
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