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Згідно з сучасною економічною теорією, інвестиції – це частина 

суспільних ресурсів, які вилучаються з поточного споживання й вкладаються у 

виробництво в розрахунку на одержання майбутнього прибутку, тобто можна 

сказати, що інвестиції – це відкладене споживання. Динаміка інвестицій є тим 

фундаментальним параметром відтворювального процесу, який відображає 

загальну пропорцію, у який суспільство розподіляє доступні йому ресурси між 

поточним споживанням й завданнями свого виживання в майбутньому. З 

погляду відтворювальної функції у інвестиційному процесі можна виділити такі 

завдання: забезпечувати заміщення спрацьованих чинників виробництва й тим 

самим підтримувати стабільність надходження в господарський обіг 

насамперед відтворювальних ресурсів, а також створювати нові можливості 

росту й збільшення реального багатства. 

Оскільки інвестування має циклічний характер, то ефективне та постійне 

функціонування інвестиційного потенціалу неможливе без забезпечення 

процесів його розвитку. Від початку до закінчення інвестиційного циклу різні 

його складові перетворюються одна в одну, в результаті чого інвестиційний 

потенціал або зростає, або зменшується. Основними факторами розвитку 

інвестиційного потенціалу є : 

1) доходність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства у 

довгостроковому періоді;  

2) економічний стан та знаходження підприємства у визначеній фазі 

життєвого циклу;  

3) обсяг та ефективність інвестицій, оскільки, чим більший обсяг 

інвестицій та вищий рівень їх доходності, тим більшим є інвестиційний 

потенціал підприємства;  



 

 

4) інвестиційна активність господарюючого суб’єкта, тобто діяльність 

підприємства з залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та їх ефективного 

використання;  

5) спроможність підприємства ефективно використовувати залучені у 

розвиток підприємства інвестицій, можливість підвищувати їх ефективність;  

6) зростання віддачі відносин власності, збільшення прибутку 

підприємства та його працівників, що дозволяє підвищити якість людського 

капіталу;  

7) стан та розвиток внутрішньої та зовнішньої інвестиційної середи. Чим 

вона сприятливіша, тим більше передумов для зростання інвестиційного 

потенціалу підприємства. Інвестиційне середовище характеризується обсягом 

та структурою мобілізованих та використовуваних потенційних та реальних 

інвестицій із внутрішніх та зовнішніх джерел. 

Успішний розвиток інвестиційного потенціалу залежить від багатьох 

критеріїв, а саме: інвестиційної поведінки (що опосередковує вибір 

інвестиційних проектів, характер і ризик прийняття інвестиційних рішень), 

інвестиційної активності (яка дозволяє кількісно оцінити споживання 

інвестиційного потенціалу в основний та оборотний капітал у розрахунку на 

одного працівника і загальних витрат на виробництво), інноваційної активності 

(визначається через обсяг вкладень в НДДКР, реалізацію інноваційної 

продукції, розмір капіталізованого НДДКР-активу, який збільшує балансову 

оцінку власного капіталу), економічне зростання (яке відображає кількісну 

зміну значень модифікованої рентабельності інвестиційних ресурсів, 

фінансової рентабельності, чистого приведеного доходу, вартості підприємства, 

економічної доданої вартості, рівня капіталізації підприємства). 

Фінансова складова розвитку інвестиційного потенціалу підприємства 

передбачає не тільки обмеження та визначення можливого обсягу фінансових 

ресурсів, а й проведення їх моніторингу. Фінансовий моніторинг включає 

оцінку результатів відхилень від запланованого використання інвестиційного 

потенціалу, аналіз доцільності продовження використання інвестиційного 



 

 

потенціалу в передбаченому форматі, розроблення процедур реагування на 

відхилення. Основними цілями моніторингу є: виявлення відхилень від 

запланованого використання інвестиційного потенціалу; визначення 

достатності джерел його забезпечення, накопичення принципів управління 

грошовими потоками. Планування інвестиційного потенціалу надає 

підприємству додаткові можливості, завдяки забезпеченню зв’язку між 

інвестиційними рішеннями, що приймаються, з цілями та стратегією розвитку 

підприємства. Завдяки використанню інвестиційного потенціалу досягається 

зростання доходів підприємств, а отже, розширення внутрішніх джерел 

інвестицій, зростання надійності та привабливості для зовнішніх інвесторів. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна сказати, що основним стимулом 

постійного розвитку підприємства виступає мінливість зовнішнього 

середовища, відповідно до потреб якого змінюються і пріоритети розвитку 

підприємства. Отже, потенціал підприємства є резервом його розвитку. 

Безпосередньо ресурсною складовою якого є інвестиційний потенціал. 

Розуміння важелів та принципів його розвитку спрямовує ефективне 

функціонування підприємства в стратегічному просторі. Враховуючи 

циклічність інвестиційного процесу, підприємству необхідно забезпечити 

безперервність його розвитку використовуючи механізм організаційної 

підтримки, насамперед через формування центрів інвестицій. Перспективи 

подальших досліджень Безперечно, визначальним у розвитку інвестиційного 

потенціалу є подальший пошук та втілення інноваційного спрямування 

інвестиційного процесу. 

У сучасних умовах активізації технологічної конкуренції між 

національними економіками постає потреба розробки методологічного базису 

формування інноваційного потенціалу підприємства, що є адекватним 

поточним і майбутнім глобальним викликам. Ця проблема набуває особливої 

нагальності вирішення для країн з ресурсно-витратною системою суспільного 

відтворення до яких належить і Україна. 


