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Визначено сутність категорії «інвестиційний потенціал підприємства» та його ролі при здійсненні інвестиційної діяльності. 
Розглянуто варіанти та особливості формування інвестиційного потенціалу та вплив на них зовнішніх і внутрішніх факторів. 
З’ясовано, що інвестиційний потенціал є вирішальним у забезпеченні економічного зростання підприємства та відіграє важливу 
роль у розвитку інших його потенційних можливостей за рахунок інвестиційної діяльності.
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Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуа-
ція в країні характеризується погіршенням тенденцій 
розвитку народного господарства. Підприємства пра-
цюють не на повну потужність, відповідно, знижу-
ються обсяги виробництва, скорочується чисельність 
персоналу, з’являється заборгованість по заробіт-
ній платі. У таких умовах підприємствам необхідно 
здійснювати свою діяльність тільки при активному 
та ефективному використанні інвестиційного потен-
ціалу, роль якого має величезне значення для самого 
підприємства та економіки країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню економічної категорії «потенціал» вчені-
економісти завжди приділяли багато уваги, адже він 
водночас передбачає процес формування економічних 
ресурсів та визначення напрямків їх використання.

Поняття «потенціал» походить від латинського 
слова potential (сила), що означає приховані можли-
вості. Нині під поняттям потенціалу розуміють нако-
пичені на підприємстві ресурси, систему матеріаль-
них та трудових факторів, які сприяють досягненню 
цілей виробництва.

Дослідженням інвестиційного потенціалу під-
приємств займаються багато провідних науковців. 
Серед них І.О. Бланк [1], Л.О. Ворсовський [2], 
В.М. Геєць [3], І.З. Должанський [4], В.Л. Пілю-
шенко [5], О.С. Федонін [6] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на це, донині не існує 
єдиного визначення категорії «інвестиційний потен-
ціал», остаточно не з’ясовано його значення у струк-
турі потенціалу підприємства та функції у побудові 
стратегії розвитку підприємства.

Мета статті полягає у визначенні сутності катего-
рії «інвестиційний потенціал» та з’ясуванні варіан-
тів його формування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Потен-
ціал підприємства можна представити як джерела 
підприємства, які спрямовані на досягнення певної 
мети в його діяльності. Структура потенціалу підпри-
ємства характеризується значною кількістю скла-
дових, до яких відносяться об’єктні (виробничий, 
фінансовий, інвестиційний потенціали) і суб’єктні 
(маркетинговий, науково-технічний, інформацій-
ний). Вони тісно перетинаються між собою, проте 
максимально можливе виявлення і використання 
резервів по кожному з напрямків є імпульсом розви-
тку підприємства в цілому.

Окремо зупинимося на понятті «інвестиційний 
потенціал», оскільки саме інвестиційні можливості 
підприємства забезпечують розширене відтворення.

Дане поняття досліджувалося в багатьох літера-
турних джерелах, проте вчені не прийшли до єдиної 
думки і точного визначення цієї економічної кате-
горії.

Так, В.І. Афонін, Л.С. Валінурова та О.Б. Каза-
кова інвестиційний потенціал визначають як «сукуп-
ність інвестиційних ресурсів, які включать матері-
ально-технічні, фінансові і нематеріальні активи 
(володіння правами власності на об’єкти промисло-
вості, видобуток корисних копалин, акумулювання 
інформації у сфері соціально-економічних, ринкових 
відносин, накопичений досвід і т. п.)» [7, с. 40; 8].

На думку В.В. Бочарова, інвестиційний потенціал 
виступає в ролі сукупного інвестиційного попиту, 
який характеризується тим, що власники інвести-
ційних ресурсів мають накопичений капітал, але не 
перетворюють його по тим або іншим причинам у 
реальну пропозицію капіталу; це джерело для май-
бутнього інвестування [9].

О.Л. Ворсовський інвестиційний потенціал під-
приємства визначає як сукупність організованих у 
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певних соціально-економічних формах ресурсів, які 
знаходяться у взаємозв’язку, що можуть за певних 
діючих внутрішніх та зовнішніх чинників інвести-
ційного середовища бути спрямовані на досягнення 
стратегічних цілей інвестиційної діяльності підпри-
ємства [10].

За визначенням І.З. Должанського і Т.О. Загор-
ної, інвестиційний потенціал – це сукупність інвес-
тиційних можливостей підприємства, використання 
яких спрямоване на досягнення цілей його інвести-
ційної стратегії [4].

Н.В. Кисельова та Г.П. Подшиваленко під інвес-
тиційним потенціалом розуміють «здатності регіо-
нальної економічної системи до досягнення макси-
мального результату в даних умовах» [11, с. 386].

В.Л. Пілюшенко під інвестиційним потенціалом 
розуміє сукупність наявних матеріальних, нема-
теріальних, трудових та організаційно-управлін-
ських ресурсів підприємства, що характеризує його 
спроможність прийняти та освоїти інвестиційні 
кошти [5].

О.С. Федонін трактує «інвестиційний потенціал 
як головну складову фінансового потенціалу, розу-
міючи під ним можливості для здійснення простого і 
розширеного відтворення» [6, с. 14]. 

У свою чергу, М.М. Туріянська відзначає, що 
інвестиційний потенціал підприємства – це сукуп-
ність накопичених у результаті господарської діяль-
ності власних ресурсів, які можуть бути використані 
для інвестицій без порушення поточної роботи [12].

Різноманітність визначення сутності катего-
рії «інвестиційний потенціал підприємства» пояс-
нюється тим, що різні дослідники визначали дану 
категорію відповідно до окремих аспектів вивчення 
її реалізації та формування. Проаналізувавши вище-
наведені визначення формулювань «інвестиційний 
потенціал підприємства», можна виділити два під-
ходи до його розуміння. Перший базується на розу-
мінні даного виду потенціалу як ресурсної сукуп-
ності, а другий – на можливості використання 
ресурсів.

Вивчення економічної літератури з даного 
питання дає можливість виділити такі підходи тлу-
мачення поняття «інвестиційний потенціал»:

- належним чином упорядкована сукупність інвес-
тиційних ресурсів;

- сукупність інвестиційних можливостей підпри-
ємства, використання яких спрямоване на досяг-
нення цілей його інвестиційної стратегії;

- наявні і приховані можливості підприємства для 
здійснення простого і розширеного відтворення;

- сукупний інвестиційний попит;
- сукупність організованих певних соціально-еко-

номічних ресурсів, які перебувають у взаємозв’язку 
та можуть, за певних діючих внутрішніх і зовнішніх 
факторів інвестиційного середовища, бути спрямо-
вані на досягнення стратегічних цілей інвестиційної 
діяльності.

Виходячи з усього вищеназваного, можна визна-
чити, що інвестиційний потенціал підприємства – це 
сукупність прихованих інвестиційних ресурсів, дже-
рел, можливостей, засобів, запасів, які під впливом 
зовнішніх або внутрішніх факторів інвестиційного 
середовища формуються і починають взаємодіяти 
між собою для вирішення поставлених стратегічних 
завдань в результаті інвестиційної діяльності підпри-
ємства.

Інвестиційний потенціал є вирішальним у забез-
печенні економічного зростання підприємства, віді-
грає важливу роль у розвитку інших його потен-

ційних можливостей (виробничих, інноваційних, 
фінансових, маркетингових і т. п.) за рахунок інвес-
тиційної діяльності.

Існує три аспекти, в рамках яких доцільно роз-
глядати інвестиційний потенціал підприємства:

- здатність реалізовувати реальні інвестиційні 
проекти (капіталовкладення);

- спроможність залучати зовнішні інвестиційні 
ресурси, тобто бути привабливим для інвесторів;

- можливість здійснювати фінансове інвестування 
в якості додаткового джерела прибутку.

З метою розширення і вдосконалення виробни-
цтва будь-якому підприємству необхідні реальні 
інвестиції, тому рано чи пізно керівництво кожного 
підприємства замислюється про залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів. Успішність цього залежить від 
ряду факторів, в першу чергу від інвестиційної при-
вабливості самого підприємства. Інвестиційна прива-
бливість – досить складне поняття, яке включає в 
себе виробничі, фінансові та організаційні характе-
ристики.

Інвестиційна діяльність підприємства може і не 
обмежуватися лише реалізацією реальних інвес-
тиційних проектів. В якості додаткового джерела 
доходу можна розглядати фінансові вкладення в 
цінні папери, що вимагає формування та виконання 
ряду завдань. Успішність реалізації даних заходів 
буде свідчити про успішну реалізацію інвестиційного 
потенціалу в частині фінансового інвестування.

Таким чином, інвестиційний потенціал – це при-
ховані можливості, які дозволяють відкривати нові 
перспективи в роботі підприємства з метою вдоско-
налення його поточної діяльності та збільшення 
фінансового результату. Тому серед стратегічних 
завдань розвитку суб’єктів господарювання доціль-
ним є пошук інвестиційних можливостей і реаліза-
ція інвестиційного потенціалу підприємства.

У сучасній практиці розглядаються три основних 
варіанти формування інвестиційного потенціалу під-
приємств.

При першому варіанті домінують внутрішні нега-
тивні чинники, а зовнішні є сприятливими. Реаліза-
цію інвестиційного потенціалу при цьому можна про-
вести за допомогою оптимізації бізнесу підприємства, 
причому незалежно від зовнішньої кон’юнктури. 
Така ситуація характерна для країн зі сприятливим 
інвестиційним кліматом. При цьому наявні інвес-
тиційні можливості можуть бути реалізовані досить 
швидко, а інвестиційний потенціал, як правило, в 
цьому випадку помірний.

При другому варіанті переважають зовнішні нега-
тивні фактори, а внутрішні є сприятливими. Реаліза-
ція інвестиційного потенціалу полягає в поліпшенні 
інвестиційного клімату, хоча інвестиції досить ризи-
ковані. Інвестиційний потенціал при цьому може 
досягти значного розміру, але тільки якщо неспри-
ятливі зовнішні фактори будуть зберігатися протя-
гом тривалого часу. Очевидні переваги мають інвес-
тори, пристосовані до таких умов господарювання та 
мають режим найбільшого сприяння від державних 
органів.

Третій варіант формування інвестиційного потен-
ціалу підприємств характеризується негативними 
внутрішніми та несприятливими зовнішніми чин-
никами. У цьому випадку інвестиційний потенціал 
може досягти великих показників, але капітало-
вкладення при цьому вкрай ризиковані (контрагенти 
намагаються утримуватися від інвестування).

Отже, формується інвестиційний потенціал шля-
хом поступового накопичення інвестиційних мож-
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ливостей, які не можуть бути реалізовані підприєм-
ством миттєво. На підставі інвестиційного потенціалу 
формується інвестиційна привабливість підприєм-
ства – це показник, який базується на розрахунках 
співвідношення інвестиційного ризику від вкладень 
в підприємство та інвестиційного потенціалу підпри-
ємства. Тобто він відображає, якою мірою, виходячи 
з фактичного положення і перспектив розвитку під-
приємства в майбутньому, ризики, пов’язані з інвес-
туванням, компенсуються доходами, які ці інвести-
ції можуть принести.

Висновки. Інвестиційний потенціал підприємства 
характеризується рівнем його інвестиційної прива-
бливості для інвесторів і наявністю у нього власних 
інвестиційних ресурсів. Оцінювання інвестиційного 
потенціалу та його формування доцільно здійсню-
вати, враховуючи здатність підприємства акуму-
лювати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, а 
також ефективно здійснювати їх вкладення.

Варіантами формування інвестиційного потенці-
алу підприємства можуть виступати:

1. Домінуючі внутрішні негативні чинники разом 
з тим зі сприятливими зовнішніми. Реалізація інвес-
тиційного потенціалу при цьому можлива шляхом 
оптимізації діяльності підприємства незалежно від 
зовнішньої кон’юнктури.

2. Переважаючі зовнішні негативні фактори одно-
часно зі сприятливими внутрішніми. Тоді реаліза-
ція інвестиційного потенціалу полягає в поліпшенні 
інвестиційного клімату, інвестиції мають досить 
ризикований характер.

3. Негативні внутрішні чинники збігаються з 
негативними зовнішніми. Інвестиційний потенціал 
може досягати великих розмірів, проте значно збіль-
шується ризикованість капіталовкладень, в цьому 
випадку контрагенти намагаються утримуватися від 
інвестування.

Формування та розвиток інвестиційного потенці-
алу повинні здійснюватися з урахуванням принци-
пів, що зумовлюють його використання, а саме:

- розмір потенціалу має бути достатнім для забез-
печення ефективного розвитку підприємства відпо-
відно до обраної ним інвестиційної стратегії;

- рівень інвестиційної активності повинен відпові-
дати поточним та перспективним потребам розвитку 
підприємства;

- інвестиційний потенціал повинен бути гнучким 
до впливу факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища та за необхідності перерозподіляти неви-
користані ресурси між різними видами діяльності, 
тим самим забезпечуючи повне використання фінан-

сового, виробничого та трудового потенціалів підпри-
ємства;

- інвестиційний потенціал повинен використо-
вуватись у тісному взаємозв’язку з інноваційним 
потенціалом, що дасть змогу забезпечити конку-
рентні переваги підприємства та його продукції на 
ринку.

- встановлення раціонального співвідношення 
між власними, позиковими та залученими ресурсами 
для забезпечення фінансової стійкості підприємства 
і підвищення рівня рентабельності власного капіталу 
тощо.
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