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The summary. In modern conditions it is necessary to understand its maximum 
opportunities to generate high activity which is shown in effective ensuring new 
and future technologies, products, processes, services as the innovative investment 
potential of the enterprise. We consider that the innovative investment potential of 
the enterprise is a set of resources and external and internal conditions of business 
activity, knowledge, abilities, practical skills, competences, experience of management 
and the personnel the forming readiness, ability of effective use of opportunities of 
the organization for satisfaction of needs of consumers, interests of owners and the 
personnel and achievement of mission and is more whole than the organization. 
At the same time it should be noted that innovative processes are influenced by 
various factors which can be generalized as influence on development of separate 
components and in general the innovative investment potential of the enterprises. The 
developed structurization of components of potential will promote its more objective 
assessment and gives base for definition of the directions of innovative and investment 
development of the enterprise.
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У сучасних умовах під інноваційно-інвестиційним потенціалом підприєм-

ства слід розуміти його максимальні можливості генерувати високу актив-
ність, яка проявляються в ефективному забезпеченні нових і майбутніх тех-
нологій, продуктів, процесів, послуг. Розгорнута структуризація складових 
потенціалу сприятиме більш об’єктивній його оцінці та визначенню певних 
напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. Крім цього, 
можна зазначити, що кожна зі складових дає базу для більш точнішої оцінки 
загального інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями. При-
скорення розвитку національної економіки шляхом інтенсифікації 
інвестиційно-інноваційної діяльності спрямоване на проведення 
модернізації виробництва, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, 
зменшення вразливості економіки України від зовнішніх негатив-
них чинників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Дослідження проблем інно-
ваційного розвитку підприємств проводили П. Друкер, М. Хаммер, 
Дж. Чампі, К. Маркхем, Р. Каплан, Д. Нортон, І. Массакі, В. Геєць, 
М. Ільчук, С. Ілляшенко, В. Іванов, П. Музика, М. Йохна, Н. Чух-
рай та ін. Основна маса публікацій з теорії потенціалів присвяче-
на такій категорії, як економічний потенціал підприємства. Коло 
визначень економічного потенціалу підприємства дуже широке 
– надзвичайно вузького його розуміння як річного обсягу вироб-
ництва продукції до таких загальних категорій, як соціально-еко-
номічна система. Аналіз публікацій з проблеми формування й 
оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу вказує на її не-
достатнє теоретичне обґрунтування на рівні підприємства.

Формулювання цілей статті. Розробка підходів до інвес-
тування інновацій як виду діяльності, що спрямований на пошук 
нових сфер і способів використання потенціалу підприємства і на 
цій основі нових товарів та технологій, їх просування на ринку з 
метою задоволення потреб і запитів споживачів ефективнішим від 
конкурентів способом, отримання за рахунок цього прибутку та за-
безпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку. 

Вважаємо, що інноваційно-інвестиційний потенціал підпри-
ємства реалізується при інтегральному відображенні поточних 
і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати 
вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприєм-
ницьких здібностей в економічні блага і, таким чином, максималь-
но задовольняти корпоративні та суспільні інтереси.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна еконо-
міка характеризується різким загостренням конкуренції товаро-
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виробників, що викликано процесами глобалізації, свободою пе-
реливу капіталів і трудових ресурсів, зростанням диверсифікації 
споживацьких запитів, скороченням життєвого циклу товарів, різ-
ким посиленням ролі факторів НТП у забезпеченні економічного 
зростання як окремих підприємств, так і національних економік 
у цілому. 

У цих умовах успіху на ринку досягають, насамперед, ті під-
приємства, регіони чи країни, які здатні оперативно і ефективно 
приводити у відповідність внутрішні можливості розвитку зовніш-
нім, що генеруються макро- і мікросередовищем. Це передбачає 
оцінку внутрішніх можливостей (стратегічного потенціалу) госпо-
дарюючого суб’єкта і зіставлення їх із зовнішніми можливостями 
і загрозами, які визначають умови діяльності на конкретних товар-
них ринках. Як свідчить весь світовий досвід, основними засоба-
ми досягнення зазначеної відповідності внутрішніх можливостей 
розвитку зовнішнім є інновації. Саме вони є природним засобом 
адаптації до змін середовища господарювання, забезпечення умов 
тривалого виживання і розвитку на ринку. 

Довгий час у вітчизняній економічній науці економічний 
потенціал підприємства ототожнювався з масштабом діяльності 
об’єкта, а для його характеристики використовувалися поняття 
розмір підприємства та його виробнича потужність. При цьому під 
розміром розумілися: виробнича площа, кількість робочих місць, 
загальна чисельність персоналу, обсяг продукції, сумарна вартість 
основних фондів, а під потужністю – обсяг продукції в натураль-
ному вимірі. Однак і розмір, і потужність дають лише орієнтовне 
уявлення про можливості підприємства, тому що:

– виступають характеристиками, що не знаходяться в прямо-
му взаємозв’язку з умовами й інтенсивністю використання ресур-
сів підприємства за призначенням;

– не відбивають ступінь ефективності використання ресурсів 
для оптимізації можливостей підприємства.

Однак потенціал є чимось більшим, ніж просто заданим набо-
ром визначених можливостей системи для ефективного функціо-
нування при різних цілях. Потенціал є базовим елементом підпри-
ємства, що поєднує в собі мету, рушійну силу і джерела розвитку. 
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Його зміст визначають наступні характеристики: 
– потенціал є динамічною характеристикою і виявляється 

тільки в процесі його використання; 
– використання потенціалу повинне супроводжуватися його 

ростом; 
– процес використання і нарощування потенціалу є безпе-

рервним і доповнює один одного [6, с. 12].
Найбільш поширене трактування сутності потенціалу підпри-

ємства як сукупності природних умов і ресурсів, можливостей, 
запасів і цінностей, які можуть бути використані для досягнення 
певних цілей, що близько до визначення Великого економічного 
словника. Крім того, іноді потенціал підприємства визначають 
як можливості господарської системи виробляти продукцію (що 
близько до його трактування як виробничої потужності) або як 
можливості продуктивних сил забезпечувати певний ефект, не 
уточнюючи, водночас, чи відповідає цей ефект поставленим цілям 
[5, с. 8].

Таким чином, практично всі визначення тією чи іншою мірою 
спираються на ресурси підприємства, з одного боку, та досягнення 
з їхньою допомогою поставлених цілей, з іншого. Не применшую-
чи значення ресурсів як базису у формуванні потенціалу підпри-
ємства, відзначимо, що сама по собі можливість не є гарантом до-
сягнення будь-яких цілей.

Другою, не менш важливою складовою потенціалу виступа-
ють здібності власників, керівників, спеціалістів, менеджменту і 
персоналу підприємства мобілізувати ресурси у ході здійснення 
комплексу дій. З урахуванням того, що сукупність таких здібнос-
тей в економічній літературі прийнято називати компетенціями, то 
потенціал підприємства можна визначити як можливості системи 
ресурсів і компетенцій власників і працівників підприємства ство-
рювати результат для задоволення потреб споживачів за допомо-
гою реалізації бізнес-процесів [2, с. 186]. 

Виходячи з виділених характеристик, ми вважаємо, що потен-
ціал підприємства можна визначити як сукупність умов, можли-
востей, ресурсів і компетенції власників, працівників та спеціаліс-
тів для задоволення їх потреб і споживачів в процесі здійснення 
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виробничо-економічної діяльності, реалізації бізнес-ідеї, досяг-
нення місії і цілей організації.

Інноваційний потенціал підприємства може розглядатися як 
система взаємопов’язаних чинників і ресурсів, які відповідають 
умовам забезпечення постійної інноваційної діяльності підпри-
ємства у сфері пошуку, розробки і впровадження інноваційних 
продуктів і процесів. Зрозуміло, що така система буде орієнтована 
на розвиток інноваційної активності підприємства і визначатиме 
його спроможність (матеріальну, інтелектуальну, інформаційну, 
економічну тощо) щодо реалізації цілей інноваційної діяльності на 
основі постійного пошуку, використання і розвитку нових сфер та 
способів реалізації наявних і перспективних внутрішніх та ринко-
вих можливостей. Інноваційна діяльність має шанси на успіх лише 
за наявності й узгодженої взаємодії ринкового потенціалу [спро-
можність ринку сприймати інновації] та інноваційного потенціалу 
як можливості втілення підприємством досягнень науки і техніки 
у конкретні товари, які здатні задовольняти потреби ринку і спо-
живачів [1, с. 49]. Виходячи з важливості розвитку інноваційного 
потенціалу для підприємств, постає необхідність розгляду питань 
його формування та управління розвитком.

Підсумовуючи викладене вище, вважаємо за доцільне нада-
ти таке визначення інноваційного потенціалу підприємства – це 
системна сукупність організаційно-управлінського і ресурсного 
та блоку інноваційної культури, що мають бути за певних діючих 
внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного клімату спрямова-
ні на ефективну реалізацію інноваційної діяльності підприємства, 
метою якої є задоволення нових потреб як самого підприємства, 
так і суспільства в цілому. У цьому визначенні сконцентровано су-
купність інноваційних складових, їхню цільову спрямованість, а 
також враховано чинник інноваційного середовища підприємств. 
Тому вважаємо його таким, що повніше розкриває сутність цієї 
економічної категорії.

Ключовим блоком інноваційного потенціалу є організаційно-
управлінський, тобто здатність менеджменту підприємства мобілі-
зувати і організувати свої потенційні можливості в єдину систему 
з метою отримання синергетичного ефекту для підприємств. До 
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складу організаційно-управлінського блоку входять бізнес-проце-
си підприємства.

Бізнес-процеси підприємства включають виробничо-техно-
логічні процеси, процеси маркетингу і логістики, бюджетування, 
управління підприємством, розвитку інноваційного потенціалу, 
а також способи взаємодії, координації, комунікації і ухвалення 
управлінських рішень в процесі впровадження інновацій. Ресурс-
ний блок інноваційного потенціалу є свого роду «плацдармом» для 
його формування, управління та оцінки, розташований за ієрархі-
єю відповідно до характеристики інноваційного потенціалу. 

Ранжирування складових інноваційного потенціалу дозволяє 
виявити критичні чинники, які впливають на кінцевий результат 
управління. Але крім наявних потенціалів, необхідною є наявність 
ще одного блоку для ефективного розвитку інноваційного потенці-
алу, а саме: розвиненої інноваційної культури.

Інноваційна культура в структурі інноваційного потенціа-
лу посідає важливе місце. Під інноваційною культурою слід ро-
зуміти міру сприйнятливості організації до нововведень, досвід 
впровадження нових проектів, політику менеджменту в області 
інновацій, відношення персоналу до новацій [3, с. 74]. Інноваційна 
культура підприємства має забезпечувати сприйняття персоналом 
нових ідей, готовність і здатність підтримувати та реалізовувати 
нововведення. Вона відображає ціннісну орієнтацію персоналу, 
яка закріплена знаннями, уміннями і навиками, а також мотива-
ми і нормами поведінки. Необхідно відзначити, що інноваційна 
культура породжує тісний взаємозв’язок з іншими її формами, на-
самперед, з правовою, управлінською і організаційною. Розвиток 
інноваційної культури є могутнім організаційно-управлінським і 
правовим імпульсом для функціонування механізму саморегулю-
вання інноваційної діяльності з боку працівників на підприємстві, 
що породжує організацію, упорядкований процес з певною струк-
турою відносин, правил поведінки і відповідальністю працівників.

Слід визнати однією з головних причин недостатнього впливу 
на інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України невідпо-
відність корпоративної структури, яка формується в країні. На кор-
поративному рівні інвестиційний процес з точки зору відтворюваль-
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ної функції має три задачі: забезпечувати заміщення спрацьованих 
чинників виробництва й тим самим підтримувати стабільність надхо-
дження в господарський обіг насамперед відтворювальних ресурсів, 
а також створювати нові можливості росту й збільшення реального 
багатства. З точки зору інноваційної функції завдання інші: підтрим-
ка життєздатності системи вироблення та комерціалізації нововве-
день, а також «посилення» у кінцевому продукті ефекту присутності 
знань як чинника виробництва. 

При простому відтворенні корпоративні інвестиції здійснюють-
ся, як правило, задля підтримання діючих виробничих потужностей. 
Це витрати на капітальний ремонт, закупівлю запасних частин, при-
дбання матеріальних ресурсів. Теоретично ця форма інвестування має 
забезпечуватися переважно за рахунок амортизаційних відрахувань. 
При розширеному відтворенні відбувається створення нових і розши-
рення діючих виробництв. Ця діяльність може забезпечуватися за ра-
хунок усіх джерел інвестування. 

Таким чином можна стверджувати, що інвестиційна діяльність 
корпоративних структур за ознакою впливу на відтворювальні резуль-
тати може мати одну з трьох форм: просте відтворення, розширене та 
інноваційне відтворення. Отже, інвестиції на стадії постіндустріаль-
ного розвитку мають бути інноваційно орієнтованими. Це дозволяє 
запропонувати теоретичну концепцію про інноваційну функцію ін-
вестицій, яка передбачає інноваційне оновлення основних фондів і 
технологічних процесів шляхом вкладення капітальних інвестицій у 
нові або значно удосконалені обладнання, устаткування, виробничі 
комплекси, а також придбання продуктів інтелектуальної власності: 
прогресивних технологій, патентів, ліцензій.

Оперативний потенціал, який існує у дійсний час, пов’язаний 
із можливостями суб’єкта господарювання виконати поставлене 
інноваційне завдання, виходячи з наявних факторів виробництва.

Поточний потенціал – можливість деякого суб’єкта господа-
рювання виконати поставлене інноваційне завдання, використо-
вуючи поточні тенденції розвитку ситуації щодо наявності/відсут-
ності факторів виробництва. Зокрема, поточний інноваційний по-
тенціал відрізняється від оперативного інноваційного потенціалу 
тим, що підприємство має поточні можливості залучити додаткові 
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ресурси (розширити фактори виробництва) для здійснення певно-
го інноваційного рішення.

Перспективний потенціал – як можливість суб’єкта господа-
рювання до вирішення будь-яких інноваційних завдань на підставі 
розвитку факторів виробництва. Відрізняється від поточного тим, 
що підприємство має можливості для розвитку факторів виробни-
цтва на підставі впровадження поточних інноваційних рішень та 
залучення додаткових ресурсів.

Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових 
досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін 
у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структур-
них зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і 
технологій. 

Отже, можна стверджувати, що вагомою підсистемою інно-
ваційно-інвестиційного потенціалу є його інвестиційний потенці-
ал, що органічно співіснує з інноваційним потенціалом, взаємо-
доповнюючи один одного. Діалектика взаємодії інноваційного та 
інвестиційного потенціалів полягає в тому, що реалізація інвести-
ційного потенціалу здатна забезпечити перехід від економічного 
зростання до інтенсивного економічного розвитку лише за умови 
залучення та використання інноваційного потенціалу. У свою чер-
гу, інноваційний процес, генерування новацій, трансфер інновацій 
економічно обґрунтовані та можливі лише за наявності інвестицій-
них ресурсів.

Інвестування відтворення основних фондів і приросту ма-
теріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкла-
дення. Аналіз вітчизняних наукових і навчально-методичних джерел 
дозволяє зробити висновок, що зазвичай під терміном «інвестицій-
но-інноваційна діяльність» дослідники розуміють поєднання інвес-
тиційної та інноваційної діяльності, в результаті якої вдається отрима-
ти прибуток або досягти соціального ефекту. Вважаємо, що при визна-
ченні ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності беруться до 
уваги показники результативності певного об’єкта дослідження відпо-
відно до поставлених завдань. 

Вважаємо, що інноваційно-інвестиційний потенціал організа-
ції – сукупність ресурсів та умов діяльності, знань, вмінь, практич-
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них навиків менеджменту і персоналу, що формують готовність і 
здатність організації до інноваційного розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Загальнотеоретична модель формування інноваційно-
інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств

Джерело: власні дослідження.
Важливо враховувати наступні складові: організаційну, яка 

загалом враховує також такі частини інноваційного потенціалу, як 
інформаційна та управлінська, виробничі, екологічні, технологіч-
ні, інтелектуальні і соціальні; фінансову, яка є базою для втілення 
прийнятих рішень та за своєю змістовністю включає до себе інвес-
тиційні ресурси, визначення джерел фінансування нововведення, 
фінансової платоспроможності та стійкості підприємства тощо; 
матеріально-технічну, яка узагальнює виробничі можливості щодо 
втілення інноваційних рішень; кадрову, яка визначає наявність та 
здатність колективу працюючих виконати певне нововведення; 
ринкову, що характеризує ступінь відповідності внутрішніх мож-
ливостей розвитку господарюючого суб’єкта зовнішнім, які гене-
руються ринковим середовищем. 

Таким чином можна стверджувати, що формування інновацій-
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но-інвестиційного потенціалу – процес ідентифікації та створення 
спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та 
побудови певних організаційних форм для стабільного розвитку 
та ефективного відтворення виробництва. Характерними риса-
ми розвитку потенціалу підприємства, як економічної систе-
ми, є: комплексність проблем і необхідність їхнього вивчення 
в єдності технічних, економічних, соціальних, психологічних, 
управлінських та інших аспектів; ускладнення розв’язуваних 
проблем і об’єктів; зростання кількості зв’язків між об’єктами; 
динамічність ситуацій, що змінюються; дефіцитність ресурсів; 
підвищення рівня стандартизації й автоматизації елементів ви-
робничих і управлінських процесів; глобалізація конкуренції, ви-
робництва, кооперації; посилення ролі управлінського фактора. 
Доцільно розуміти також здатність суб’єкта господарювання ви-
рішувати поставлені завдання в оточенні факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Висновки. Вважаємо, що інноваційно-інвестиційний потен-
ціал підприємства – це сукупність ресурсів та зовнішніх і внутріш-
ніх умов підприємницької діяльності, знань, вмінь, практичних на-
виків, компетенцій, досвіду менеджменту і персоналу, що форму-
ють готовність, здатність ефективного використання можливостей 
організації для задоволення потреб споживачів, інтересів власників 
і персоналу та досягнення місії і цілей організації. Водночас варто 
зазначити, що на інноваційні процеси впливають різні фактори, які 
можна узагальнити як вплив на розвиток окремих складових та в 
цілому інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств. 

Звідси оцінку інноваційного потенціалу пропонується прово-
дити на предмет достатності у підприємства фінансово-економіч-
них ресурсів для ефективного забезпечення поточної виробничої 
та стратегічної інноваційної діяльності. 
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Аннотация. В современных условиях под инновационно-инвестиционном 
потенциалом предприятия следует понимать его максимальные возможно-
сти генерировать высокую активность, которая проявляется в эффектив-
ном обеспечении новых и будущих технологий, продуктов, процессов, услуг. 
Развернутая структуризация составных потенциала будет способство-
вать объективной его оценке и определению конкретных направлений инно-
вационно-инвестиционного развития предприятия. Кроме этого, можно от-
метить, что каждая из составных – база для более точной оценки общего 
инновационно-инвестиционного потенциала предприятия.

Ключевые слова: экономика, инвестиции, инновации, модернизация, рын-
ки, потенциал, приоритеты, механизмы


