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Постановка проблеми. Перехід світової економіки на інтенсивні моделі економіч-
ного та соціального розвитку значною мірою залежать від ефективного використання 
інвестиційного потенціалу країни. 

Це також питання наявного потенціалу розширеного відтворення ресурсної бази на 
новій інституціональній і технологічній основі. Досвід передових країн та наслідки 
структурної і системної перебудови більшості сегментів національного господарства 
свідчать, що реальні зрушення в напрямку формування передумов розвитку як держави 
в цілому, так і окремих регіонів можливі лише за умови нарощення не лише виробни-
чого, а й природно-ресурсного, демографічного, науково-технічного, рекреаційного, 
інформаційного та соціально-культурного потенціалу. Тобто йдеться про всі складові 
соціально-економічного потенціалу, а також людський фактор та інституціональні змі-
ни в системі економічних відносин під час вибору пріоритетів переходу національного 
та регіональних господарських комплексів на модель інформаційної економіки та про-
гресу менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розроблення теорії формуван-
ня, оцінювання та управління інвестиційним потенціалом складних виробничих і адмі-
ністративних систем присвятили свої праці такі відомі українські та зарубіжні учені, як: 
В. Бард, О. Балацький, Дж. Бейлі, Г. Бірман, І. Бланк, В. Бочаров, В. Галасюк, А. Гран-
берг, В. Геєць, А. Гриценко, А. Даниленко, Є. Домар, Ю. Дорошенко, В. Катасонов, 
Б. Кваснюк, Т. Косова, Р. Коуз, І. Ройзман, М. Скрипниченко, О. Теліженко, Ф. Туму-
сов, М. Туган-Барановський, Р. Харрод, Т. Хачатуров, В. Хобта, А. Шахназаров, 
Л. Шинкарук, С. Шумська та ін.  

 Руденко О. А., 2016 
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на ве-
лику кількість наукових праць щодо інвестиційного потенціалу України, на сьогодні 
залишається невирішеним завдання взаємодії «бізнесу – менеджменту – культури». 

 Метою статті є формування теорії інвестиційного потенціалу: питання взаємодії 
«бізнесу – менеджменту – культури». 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі поняття «інвестиційний поте-
нціал» почало активно використовуватися лише в кінці 1970-х – на початку 1980-х ро-
ків, оскільки саме в цей період дослідження в цьому науковому напрямку набули особ-
ливого динамізму. Водночас до сьогодні в економічній науці не сформовано єдиної 
загальновизнаної думки щодо визначення сутності потенціалу, його складу, а також 
співвідношення цієї економічної категорії з іншими. 

Дослідження лінгвістичного походження терміна «потенціал» дозволяє з’ясувати, 
що він має латинські корені та тлумачиться як «міць, сила». Латинський термін 
“potential” розуміють як «можливий у разі здійснення (існування, наявності) необхідних 
умов». В етимологічному словнику російської мови відзначається, що слово «потенцій-
ний» запозичено в ХІХ столітті із французької мови й дослівно переводиться як «здат-
ний» або «здатний бути». 

Також слід зауважити, що у процесі дослідження потенціалу суттєве значення має 
рівень застосування (макро- або мікрорівень), потенційно можливі джерела, які можуть 
бути приведені в дію, якість використовуваних засобів та технологій вирішення про-
блеми, взаємозв’язки між ними, а особливо – мета, для якої ці засоби об’єднані. 

Сьогодні науковці активно поширюють сфери досліджень потенціалів різних сфер 
економіки та менеджменту. Особливої уваги потенціалу як предмета та об’єкта дослі-
дження приділяють у системі знань менеджменту та вивчають, позиціонують – еконо-
мічний та ресурсний, інвестиційний та інноваційний, інтелектуальний та інформацій-
ний, соціальний та культурний потенціали. Така зацікавленість у досліджені є 
пов’язаною унікальною можливістю визнати ключові характеристики цієї категорії – 
синергетичність внутрішньої структури, дію інтеграційної функції, новітні внутрішні 
характеристики та комунікації та ін. Така широта досліджень формує новітні горизонти 
та формати опрацювання вже вивчених, але актуальних питань.  

Особливої уваги та актуальності набирає дослідження інвестиційного потенціалу 
одночасно як: 

- інвестиційної діяльності - базова складова моделі економічного зростання та сус-
пільної трансформації; 

- дослідження змісту і напрямків регулюючої діяльності держави, як основи транс-
формаційних процесів, необхідно здійснювати з погляду їх соціальної доцільності та 
ефективності і на цій основі визначати параметри сприятливого інвестиційного середо-
вища для економіки, що знаходиться на стадії трансформування, маючи на увазі, що ці 
параметри є не лише економічними, а й соціально-політичними, глобальними, цивілі-
заційними, екологічними тощо; 

- джерела інвестування трансформаційних процесів слід визначати, користуючись 
неокласичними та альтернативними (зокрема, інституціональними) підходами, які урі-
зноманітнюють характеристику параметрів інвестиційної діяльності; 

- засади формування теоретичної економічної моделі інвестиційної поведінки суспіль-
ства у сучасному глобальному середовищі необхідно виходити із принципу пріоритетнос-
ті національних інтересів і застосовувати комплексний підхід до визначення її основних 
складових. 

Систематизуємо вже наявні визначення поняття «інвестиційний потенціал» та окрес-
лимо авторське бачення вектора управлінської дії спрямування наданих знань (табл. 1).  



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 3 (7), 2016 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

225 

Таблиця 1 
Трактування поняття «інвестиційний потенціал» 

Автор, джерело Визначення Спрямування дії 
Бандура А. В.,  
Шахманов Ф. І. [1] 

Належним чином упорядкована сукупність інвестиційних 
ресурсів, за допомогою яких можна досягти ефекту синергі-
зму при їх використанні  

Ресурсна спрямова-
ність 

Бард В. С. [2] Сукупність ресурсів, що утворюють засоби виробництва, 
призначені для виробництва товарів та послуг (частина еко-
номічних ресурсів у вигляді основних виробничих та неви-
робничих фондів усіх галузей економіки, запаси та ресурси 
предметів виробничого призначення (предметів праці) та 
предметів тривалого користування)  

Ресурсно-виробнича 
спрямованість 

Бережна І. Ю. [3] Відповідним чином організована динамічна, взаємо-
пов’язана сукупність інвестиційних ресурсів власне підпри-
ємства та інвестиційних ресурсів, залучених ззовні, що пе-
ребувають у його розпорядженні та можуть бути за певних 
умов задіяні в інвестиційній діяльності з метою досягнення 
стратегічних і тактичних цілей підприємства у майбутньо-
му, враховуючи при цьому стан і характеристики макроеко-
номічного середовища, в якому безпосередньо функціонує 
підприємство 

Спрямування харак-
теристик залучення 
та використання 
ресурсів 

Іванов С. В. [4] Сукупність інвестиційних ресурсів, які становлять ту частку 
нагромадження капіталу, яка представлена на ринку капіталу 
у вигляді потенційного інвестиційного попиту, який має зда-
тність та спроможність перетворитися на реальний попит на 
інвестиції, який би забезпечив задоволення фінансових, мате-
ріальних та інтелектуальних потреб відтворення капіталу 

Ринкове спрямуван-
ня 

Кадирова Г. М. [5] Та частина наявного у суб’єкта майна (у грошовій та інших 
формах), яка може бути спрямована на інвестиційні цілі без 
шкоди для задоволення поточних потреб у довгостроковій 
перспективі 

Немає чіткого спря-
мування та формує 
розуміння незавер-
шеності визначення 

Киперман Г. Я. [7] Сукупність засобів і умов, необхідних для фінансування 
простого і розширеного відтворення у виробничій та неви-
робничій сферах 

Відтворювальний 
характер 

Кучерук Г. Ю., 
Вовк О. М. [6] 

Організована сукупність внутрішніх і зовнішніх економіч-
них можливостей, які створюють умови для розвитку та ре-
алізації стратегічних і тактичних цілей підприємства у сфері 
інвестиційної діяльності; сукупність необхідних ресурсів і 
можливостей для здійснення інвестиційної діяльності й до-
сягнення цілей розвитку підприємства 

Розвиваючий харак-
тер 

Мягких І. М. [8] Показує можливості щодо формування та відновлення осно-
вних фондів з метою забезпечення необхідного рівня конку-
рентоспроможності продукції та послуг 

Конкурентоспро-
можна спрямова-
ність 

Назаров М. Г. [9] Здатність здійснення витрат на виробництво, накопичення 
засобів виробництва, збільшення запасів капіталу на підпри-
ємстві 

Накопичувальна 
спрямованість 

Нечитайло У. П. 
[10] 

Здатність досягти бажаного результату через реалізацію та 
управління інвестиційними можливостями, що містяться в 
інвестиційних ресурсах 

Управлінська спря-
мованість 

Сєров В. М. [11] Сукупність грошових коштів, ліквідних нематеріальних ак-
тивів, матеріальних активів, що можуть бути спрямовані 
підприємствами на інвестиційні цілі 

Фінансова спрямо-
ваність 

Резниченко В.,  
Зурабов Е. [12], 
Коуз Р. [13] 

Сукупна можливість зміни ресурсів, яка дозволяє збільшу-
вати капіталоозброєність праці та здатність господарюючих 
суб’єктів, що оперують запасами цих ресурсів, забезпечува-
ти в часі стійкий економічний дохід 

Економічна спрямо-
ваність 

Джерело: систематизовано автором. 
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Надамо авторське визначення категорії інвестиційний потенціал з урахуванням од-
ночасно управлінського та ринкового спрямування: інвестиційний потенціал – це наяв-
ні ресурси, що можуть бути залучені до використання у визначений термін та з ураху-
ванням інтересів менеджменту у вирішені ключових питань та якісних управлінських 
рішень з метою розвитку національної економіки. 

Таким чином, зауважимо, що термін інвестиційний потенціал, застосований до яко-
гось конкретного суб’єкта дослідження, повинен характеризувати не тільки наявні ре-
сурси, але й: 

- можливості та інтегральні здатності суб’єкта ефективно вирішувати поставлені 
перед ним завдання;  

- раціональність використання при цьому ресурсів; 
- врахування та узгодження різноманітних інтересів; 
- реалізацію відповідного функціонального навантаження (економічного, управ-

лінського, культурного та ін.). 
Визначаючи перспективи активного поширення в наукових дослідженнях категорії 

«інвестиційний потенціал», слід окреслити напрями його взаємодії, впливовості, інтег-
рування з іншими потенціалами (відповідні авторські приклади наведено у табл. 2). 

Таблиця 2 
Авторське визначення взаємодії, впливовості, інтегрування 

Напрям застосування Мета дослідження Потенціал та приклад щодо окремих 
процесів взаємодії 

Розвиток засад управлінсь-
кої та інвестиційної куль-
тури 

Виявлення ресурсів та техноло-
гій регіональної культури, особ-
ливості інвестиційного клімату 

Використання вже накопичених ресурсів 
культури, формування крос-культурних 
комунікацій  

Процеси стимулювання 
бізнесу та процесів класте-
ризації 

Обґрунтування нових стандартів 
якісних та кількісних параметрів 
ділового середовища 

Взаємодія влади та бізнесу: проекти фо-
рмування міської інфраструктури, соціа-
льні проекти 

Розвиток ринкового сере-
довища 

Визначення складових інвести-
ційного потенціалу 

Інвестиційний ринковий потенціал, за-
лучення маркетингового потенціалу, 
реклами, процесів інформатизації 

Джерело: розроблено автором. 

Нами наведено незначну частину тих положень та авторських уявлень щодо дослі-
джуваного процесу, які були б відповідними до сучасної системи знань менеджменту. 
Таких положень можна навести достатньо багато, а їх наповнення буде відповідати за-
питам часу та наявності управлінських потреб, економічного прогресу та відповідним 
змінам у бізнесовому середовищі.  

Слід визначити певні перспективні напрямки дослідження теорії інвестиційного по-
тенціалу в такому форматі, як: 

- кластерний інвестиційний потенціал; 
- інвестиційний потенціал регіонального бізнесу; 
- інвестиційний потенціал регіонального бізнес-відтворення (або бізнес-

інкубування); 
- інвестиційний потенціал регіональних ринків. 
Нові дослідження лише визначаються в системі знань менеджменту, але вони є від-

повідними до таких визнаних та поширених процесів, як кластеризація економіки, но-
вітні підходи до інноваційного процесу, поширення технологій підтримки бізнесу та 
активізації ділового середовища, мережевих технологій ведення бізнесу (впровадження 
новітніх видів грошового забезпечення, наприклад, експерименти з криптовалютами).  

Також окреслимо види ресурсів, найбільш досліджені та впливово взаємодіючі з ін-
вестиційним потенціалом (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Види ресурсів, найбільш досліджені та впливово взаємодіючі  

з інвестиційним потенціалом 
№ п/п Ресурси 

1 Трудовий  
потенціал 

Капіталоозброєність праці в межах регіону 
Продуктивність праці працівників 

Оплата праці 
Рівень безробіття в регіоні 

2 Ресурсно-сировинний 
потенціал 

Власний видобуток 
Імпорт 

Ресурсозбереження та енергоефективність 

3 
Науково-технічний  

та інноваційний  
потенціал 

Обсяг власної науково-технічної діяльності 
Імпорт науково-технічної продукції 
Інвестиції в інноваційну діяльність 

Рівень розвитку інформатики та комп’ютерної техніки 

4 Управлінський  
потенціал 

Ефективність управління 
Економічність управління 

Цілеспрямованість системи управління 

5 Природно-ресурсний 
потенціал 

Природні умови 
Мінерально-сировинні ресурси 

Земельні ресурси 
Водні ресурси 
Лісові ресурси 

Рекреаційні ресурси 
Джерело: розроблено автором. 
Важливим та актуальним також постає питання теоретичного обґрунтування та ви-

значення факторів, що стримують використання інвестиційного потенціалу та форму-
ють зони ризиків: 

1) відсутність теоретико-методологічного та методичного забезпечення процесів – 
інвестування, проектування; 

2) відсутність методик оцінювання інвестиційних ризиків (зокрема моніторингу, 
діагностування); 

3) недооцінка ресурсів (інформаційного забезпечення інвестиційного процесу); 
4) невизначеність ринкових бар’єрів та особливостей регіональної ринкової куль-

тури; 
5) невизначеність мети та стратегії інвестиційного процесу. 
Дослідження структури інвестиційного потенціалу України свідчить, що, з одного 

боку, ключовим елементом у концепції формування джерел інвестиційних ресурсів є 
уряд, який визначає амортизаційну, грошово-кредитну, бюджетну, податкову політику. 
З іншого боку, ступінь розвитку фінансової, фондової інфраструктури економіки країни 
суттєво впливає на динаміку інвестицій. Не менш суттєвим є й те, що між цими детер-
мінантами існує рефлективний зв’язок, тобто вони взаємопов’язані, а напрям впливу 
може бути двостороннім, що свідчить про необхідність цілісного підходу до спряму-
вання всього комплексу важелів (державних і ринкових, галузевих та регіональних) на 
формування інвестиційного потенціалу України. 

Висновки і пропозиції. Теоретичні засади інвестиційного потенціалу дають мож-
ливість по-новому визначити процеси кластеризації, діагностування регіональних рин-
ків, креслити зони ризиків та інші теоретичні проблеми. 

Отже, інвестиційний потенціал як складова загального економічного потенціалу 
країни є важливим елементом комплексної системи, який має ретельно аналізуватися 
під час організації інвестиційної діяльності. Саме визначення інвестиційного потенціа-
лу дає можливість побудувати ефективну державну та регіональну інвестиційну полі-
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тику, що є необхідною умовою для розвитку усього господарського комплексу як підп-
риємства, регіону, так і національної економіки. 

Загалом, інвестиційний потенціал відіграє значну роль у механізмі здійснення інвес-
тиційної діяльності підприємств та національного господарства і подальша розроблення 
теоретичних засад понятійного апарату цієї категорії є важливою та перспективною. 
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