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Анотація  
У статті досліджено трактування поняття інноваційно-інвестиційного потенціалу. Виявлено, що 
зазвичай науковці розуміють сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу шляхом дослідження його 
структури. При цьому в окремих структурах інноваційно-інвестиційного потенціалу виділено наступні 
його підсистеми, які взаємодоповнюючи одна одну, мають за свій результатом сформований інноваційно-
інвестиційний потенціал. До цих підсистем включено інноваційний та інвестиційний потенціал. 
Встановлено, що сутність інноваційного потенціалу можна характеризувати через складову економічного 
потенціалу, що містить окрему систему визначених ресурсів, можливостей та здібностей. Останні, в свою 
чергу, забезпечуватимуть спроможність та здатності здійснювати привабливу інноваційну діяльність, 
запровадження досягнень науково-технічного прогресу, розроблення та реалізацію інновацій, а також 
підтримку інноваційних процесів. Це даватиме змогу переходити на якісно новий рівень розвитку з метою 
досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта. Підкреслено, що 
діалектика взаємодії інноваційного потенціалу та інвестиційного потенціалу полягає в реалізації 
інвестиційного потенціалу, при чому вона здатна забезпечувати перехід від потенціалу економічного 
зростання до інтенсивного типу економічного розвитку господарюючих суб’єктів лише за умов залучення 
та запровадження інноваційного потенціалу. Також, інноваційні процеси, генерування інновацій, 
трансфери інновацій є економічно обґрунтованими та можливими лише за наявних інвестиційних ресурсів. 
Запропоновано розуміти інноваційно-інвестиційний потенціал суб’єктів аграрного бізнесу, яка є складовою 
економічного потенціалу, як реальну чи потенційну спроможність суб’єкта господарювання 
використовувати інновації у своїх виробничій та управлінській системах через залучення інструментів 
інвестиційного забезпечення для моделювання комплексної концепції стратегічного управління 
підприємством, що складається з окремих елементів, базується на певних принципах і методах.  

Ключові слова: інноваційний потенціал, інвестиційний потенціал, інноваційно-інвестиційний потенціал, 
суб’єкти агробізнесу. 
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Abstract  

The article examines the interpretation of the concept of innovation and investment potential. It was found that 
scientists usually understand the essence of innovation and investment potential by studying its structure. At the same 
time, the following subsystems are distinguished in separate structures of innovation and investment potential, which, 
complementing each other, have the formed innovation and investment potential as a result. These subsystems include 
innovation and investment potential. It is established that the essence of innovation potential can be characterized 

through the component of economic potential, which 
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contains a separate system of certain resources, opportunities, and capabilities. The latter, in turn, will provide the 
ability and capacity to carry out attractive innovation activities, the introduction of scientific and technological 
progress, development and implementation of innovations, as well as support for innovation processes. This will allow 
to move to a qualitatively new level of development to achieve the appropriate level of competitiveness of the business 
entity. It is emphasized that the dialectic of interaction of innovation potential and investment potential is to realize 
investment potential, and it can ensure the transition from economic growth potential to intensive type of economic 
development of economic entities only if attracting and implementing innovation potential. Also, innovation 
processes, generation of innovations, transfers of innovations are economically justified and possible only with 
available investment resources. It is proposed to understand the innovation and investment potential of agribusiness 
entities, which is a component of economic potential, as the real or potential ability of the business entity to use 
innovations in its production and management systems through investment tools to model a comprehensive concept 
of strategic enterprise management. of individual elements, based on certain principles and methods. 

Key words: innovation potential, investment potential, innovation and investment potential, agribusiness entities.  

JEL classification: O31; G31; Q 14  

Вступ 

Основою метою для подолань економічного спаду та зростання 
конкурентоспроможності економіки в цілому є саме формування результативного 
інноваційно-інвестиційного потенціалу, який є складовою частиною економічного 
потенціалу суб’єктів бізнесу. Фактично, вже налагоджено процеси відтворення 
інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу, що створює необхідні 
умови для збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів, а також 
можливостей для забезпечення інтенсивного типу розвитку потенціалу економічного 
зростання. За таких умов актуальності набирають проблеми визначення  сутності та 
структури, а також дослідження особливостей формування саме інноваційно-
інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу. Слід відмітити, саме він є основним 
ресурсом та детермінантою економічного розвитку для подальшого урахування при 
формуванні державних стратегій розвитку.  

Аналіз існуючих результатів досліджень свідчить про значні доробки зарубіжних 
та вітчизняних вчених у визначені сутності інноваційного потенціалу. Йдеться про 
праці: В. Базилевича, І. Балабанова, Л. Беззубко, Є. Галушка, С. Ілляшенка, І. Капітана, 
Д. Кокурина, Є. Лапіна, Є. Марченка, А. Поповича, Д. Черваньова та ін. Значної уваги було 
приділено дослідженню суті, особливостей формування, змісту та реалізації 
інвестиційного потенціалу, зокрема цьому присвячували свої роботи А. Алчіан, 
В. Бочаров, В. Геєць, А. Єгоров, Е. Забарна, І. Лукінов, Н. Мешко, В. Осецький та ін. Водночас 
проблемам змістовного наповнення інноваційно-інвестиційного потенціалу в 
аграрному секторі, його структурі в умовах сучасного динамічного розвитку аграрного 
бізнесу залишається поки недостатньо дослідженою. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є дослідження сутності інноваційно-інвестиційного 
потенціалу суб’єктів агробізнесу. 

Виклад основного матеріалу 

В сучасних економічних словниках категорія «потенціал» (від лат. «potentia») 
описана як засіб, запас, джерело, які можуть бути використані. Одночасно в аналогічних 
виданнях наведено два визначення даного поняття. Перша визначає потенціал як 
можлива сукупність наявних можливостей, засобів та джерел. Друга визначає через 
фізичний аспект, тобто як  точкову енергетичну характеристику будь-якого силового 
поля. «Великий енциклопедичний словник» виражає «потенціал», в першу чергу, як 
запаси, засоби, джерела, що є наявними і які зможуть бути мобілізовано, приведено в 
дію, використано для досягнення визначеної мети, реалізованого плану, розв'язаного 
завдання. По-друге, потенціал визначають як можливості окремих осіб, держави чи 
суспільства, в конкретній обраній галузі, чи, наприклад, в економіці загалом.  
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Визначені трактування сутності поняття «потенціал» даватимуть змогу розуміти 
природу потенціалу та основну змістовну наповненість. Такий зміст розкривається 
через три взаємопов’язані та взаємозалежні ознаки. Перша – це його зміст: засоби, 
запаси, ресурси. Друга – це здатності та можливості, необхідність мобілізації визначених 
ресурсів, засобів. А третя – ціль мобілізації і використання вище визначених ресурсів. 
Відтак реалізація сутності потенціалу, в тому числі й інноваційно-інвестиційного 
потенціалу, вимагає всіх трьох наявних складових та особливих притаманних умов.  

Отже, виходячи з проведеного дослідження, можна змістовно пояснити поняття 
«потенціалу» як складної, багатоманітної системи. Дана система уособлює, в першу 
чергу, ресурсне забезпечення, засоби, джерела їх формування, необхідні для формування 
та функціонування економічної системи. При чому в разі реалізації можливостей  
мобілізації і використання такої системи, за певних обраних ринкових умов, вона 
(система) здатна надавати можливостей розвитку економічній складовій якісно нового 
імпульсу.  

Загальновідомим є також той момент, що стрімке економічне і науково-
технологічне розвинення різних економік у другій половині ХХ ст. стало наслідком появ 
значної чисельності винаходів, інновацій та нововведень. 

Поява інноваційних інструментів, які значно впливали на продуктивність та 
затрати виробництва, стали результатами дій науково-технічного прогресу. Відповідно 
до такого, трансфер інноваційних технологій, генерування та імплементація інновацій, 
зокрема, в аграрне виробництво, потребує значних інвестиційних  фінансових ресурсів. 
Тобто інвестицій. Останнє й зумовлює поєднання категорії «інновації» з категорією 
«інвестиції». Дослідження доводять, що поняття «інноваційно-інвестиційний 
потенціал» стає вагомим об’єктом досліджень, як  зарубіжних науковців, так і 
вітчизняних економістів, починаючи з середини 70-х рр. ХХ ст.  

Зазвичай науковці розуміють сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу 
шляхом дослідження його структури. При цьому в окремих структурах інноваційно-
інвестиційного потенціалу виділено наступні його підсистеми. Вони, 
взаємодоповнюючи один одного, мають за свій результатом сформований інноваційно-
інвестиційний потенціал. До цих підсистем включено  інноваційний та інвестиційний 
потенціал. Беззаперечним є той факт, що окремо інноваційна система і інноваційний 
потенціал є основами інтенсивного типу потенціалу економічного зростання.  

З погляду на основні ознаки сутності категорії інноваційного потенціалу як 
фактора економічного розвитку господарюючих суб’єктів, можна виділити такі підходи 
до трактування (табл. 1). 

Інноваційний потенціал суб’єктів бізнесу характеризуватиме становище 
внутрішнього середовища підприємства. Воно включає об’єктивні та суб’єктивні 
чинники впливу.  

Також науковці трактують зміст поняття інноваційного потенціалу як сукупність 
науково-технічних, технологічних, інфраструктурних, фінансових, правових, 
соціокультурних і інших можливостей, що забезпечують сприйняття й реалізацію 
нововведень, тобто одержання інновацій», що розкриває кінцеву мету використання 
вищезазначених ресурсів – створення інновацій. Тобто, таке трактування інноваційного 
потенціалу виражатиме готовність, здатність, наявність можливостей формувати та 
реалізовувати інноваційні розробки. При цьому під можливістю слід розуміти існування 
наявності і збалансованості структур компонентів потенціалу, а готовності – достатній 
рівень розвитку інноваційного потенціалу для генерування та імплементації 
інноваційної моделі розвитку суб’єкта бізнесу. 

Таким чином, сутність інноваційного потенціалу можна характеризувати через 
складову економічного потенціалу, що містить окрему систему визначених ресурсів, 
можливостей та здібностей. Останні, в свою чергу, забезпечуватимуть спроможність та 
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здатності здійснювати привабливу інноваційну діяльність, запровадження досягнень 
науково-технічного прогресу, розроблення та реалізацію інновацій, а також підтримку 
інноваційних процесів. Це даватиме змогу переходити на якісно новий рівень розвитку 
з метою досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності господарюючого 
суб’єкта. 

Таблиця 1. Особливості поняття та сутності «інноваційного потенціалу» 

Підхід  Дослідник Трактування 

Як складової 
інтелектуального 

потенціалу 

Є. Лапін 
[1, с. 37–38] 

«Інноваційний потенціал разом з інформаційним є 
складовими частинами інтелектуального потенціалу 
підприємства. Вони (потенціали)…допомагають піднести 
рівень і ефективність технологій» 

Як інтегральної сукупності 
інших потенціалів і як 

складової економічного 
потенціалу 

Н. Папп [2] 
«Під інноваційним потенціалом розуміється єдність і 
взаємодія наукового, освітнього, управлінського і 
модернізованої частки освітнього потенціалу» 

С. Ілляшенко 
[3, с.179] 

«Інноваційний потенціал – це частина економічного 
потенціалу, що забезпечує розвиток науки і техніки і 
впровадження їх досягнень в економіку, забезпечуючи тим 
самим зростання» 

Як здатності системи до 
зміни, досягнення нового 

стану 

Е. Марченко, 
М. Разумова 

[4] 

«…як здатність, можливість системи до трансформації 
фактичного порядку речей в новий стан з метою 
задоволення існуючих або нових виникаючих потреб…» 

Л. Беззубко 
[5, с. 11] 

«…це така собі характеристика здатності системи до зміни, 
вдосконалення, прогресу» 

Як сукупності ресурсів, що 
забезпечують здійснення 
інноваційної діяльності 

І. Балабанов 
[6, с. 201] 

«Інноваційний потенціал – це сукупність різних видів 
ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, інтелек-
туальні, науково-технічні і інші ресурси, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності» 

Як сукупності можливостей 
використання продуктивної 

сили ресурсу та 
забезпечення інноваційного 

процесу 

М. Ільїн 
[7, с. 179] 

«…як система, що забезпечує створення і впровадження у 
виробничу і соціальну практику науково-технічної інфор-
мації, необхідної для підвищення економічної і соціальної 
ефективності всіх сфер людської діяльності у конкретних 
соціально-економічних і організаційних умовах» 

Як міри здатності і 
готовності економічного 

суб’єкта здійснювати 
інноваційну діяльність 

Є. Галушко 
[8] 

«…як здатність розробляти і впроваджувати нововведення 
у відповідності з необхідними якісними стандартами з 
метою адаптації до змін у зовнішньому середовищі… » 

І. Капітан 
[9, с. 130] 

«…інноваційний потенціал підприємства передбачає реаль-
ну або ймовірну спроможність підприємства виконувати 
цілеспрямовану роботу у сфері розробляння, виробництва і 
впровадження інноваційного продукту або процесу…» 

Іншою підсистемою інноваційно-інвестиційного потенціалу є його інвестиційний 
потенціал. Інвестиційний потенціал органічно співіснує з інноваційним потенціалом, 
взаємодоповнюючи один одного.  

Діалектика взаємодії інноваційного потенціалу та інвестиційного потенціалу 
полягає в реалізації інвестиційного потенціалу, при чому вона здатна забезпечувати 
перехід від потенціалу економічного зростання до інтенсивного типу економічного 
розвитку господарюючих суб’єктів лише за умов залучення та запровадження 
інноваційного потенціалу. Також, інноваційні процеси, генерування інновацій, 
трансфери інновацій є економічно обґрунтованими та можливими лише за наявних 
інвестиційних ресурсів. Узагальнення та дослідження наявних теоретичних підходів 
дозволяє виділити наступні основні трактування інвестиційного потенціалу (табл. 2). 

Заслуговує уваги позиція зарубіжного дослідника В. Бочарова, який трактував 
зміст інвестиційного потенціалу господарюючих суб’єктів через призму 
загальноекономічної точки зору. Йдеться про провадження інвестиційної діяльності 
суб’єктами в ринкових умовах, в умовах якого на інвестиційному ринку відбуватимуться 
взаємодії їх елементів – інвестиційного попиту та інвестиційної пропозиції. Слід 
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відзначити, що в економічній літературі існують підходи, згідно з якими інвестиційний 
потенціал слід характеризувати сукупністю макроекономічних показників. Зокрема, 
через  темпи  розвитку потенціалу економічного зростання, співвідношення споживання 
й нагромаджень, відсотковою ставкою, рівнем та нормою прибутку, динамікою інфляції, 
споживчими попитом та пропозицією, наявним співвідношенням факторів 
виробництва, ступенями розвитку інфраструктури тощо.  

Таблиця 2. Особливості поняття та сутності «інноваційного потенціалу» 

Підхід  Дослідник Трактування 
Як здатності до 

освоєння ресурсів 
А. Єгоров [10, с. 

27] 
Інвестиційний потенціал – здатність економічної системи і 
її окремих суб’єктів освоїти інвестиційні ресурси 

Як можливості 
взаємодії інвестора та 

реципієнта 

В. Соболєв, В. 
Шердяков [11, 

с. 58] 

«…як діалектику взаємодії інвесторів та реципієнтів 
інвестицій стосовно використання джерел 
довгострокового прогресивно направленого розвитку в 
окремо визначеному господарському середовищі» 

Як інвестиційної 
привабливості 

Н. Мешко [12] 

Інвестиційний потенціал складається як сума окремих 
потенціалів, що характеризують основні макроекономічні 
параметри регіону і впливають на його інвестиційну 
привабливість 

Як ресурсного 
забезпечення 
розширеного 
відтворення 

Н. Намлієва 
[13] 

Під інвестиційним потенціалом найчастіше розуміють 
можливості підприємства задовольняти потреби 
розширеного відтворення 6 Як взаємодію інвестиційного 
попиту та пропозиції 

В. Бочаров [14] 
Інвестиційний потенціал – це реальна пропозиція 
інвестиційних ресурсів (капіталу), опосередкована 
конкретним (або потенційним попитом) 

Вітчизняні дослідники, зокрема, Л. Беззубко, розглядають інвестиційний потен-
ціал через призму кількісних показників, що враховують основні макроекономічні ха-
рактеристики, а також насиченість територій основними факторами виробництва, зок-
рема, природними ресурсами, трудовою силою, основними засобами виробництва, інфра-
структурним забезпеченням тощо, споживчим попитом та іншими показниками [5, с. 7].  

Український науковець Н. Мешко розглядав інвестиційно-інноваційний 
потенціал як сукупність окремих потенціалів, посилену результатом синергії та 
організаційними механізмами цілеспрямованої економічної політики на сталий 
розвиток та зміцнення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів. Відповідно 
інноваційно-інвестиційний потенціал на макрорівні він визначає як максимальну 
здатність суб’єктів ринкових відносин та складових фінансової та маркетингової 
інфраструктури формувати інвестиційні ресурси та переносити їх в інноваційні товари і 
процеси, результативно використовуючи при цьому характерні особливості обраного 
цільового ринку і забезпечуючи постійне економічне зростання та функціонування 
соціально-економічних програм в галузі [12].  

Одночасно вітчизняний економіст Е. Забарна трактує інноваційно-інвестиційний 
потенціал як спроможність господарської одиниці до розвитку на власній базі в 
майбутній перспективі. При цьому вона підкріплена сукупністю та  наявністю 
відповідних ресурсів і можливостями господарюючих суб’єктів їх використовувати на 
забезпечення фінансування інвестицій. Основною метою за таких умов є формування 
динамічного розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності [15, с. 117].  

Ми вважаємо, що таке тлумачення є найбільш вдалим та найповніше 
розкриватиме зміст інноваційно-інвестиційного потенціалу, оскільки: розкриває зміст 
даного поняття як потенціалу через спроможність (здібність); виявляє базу, фундамент 
його формування – наявні ресурси, а також інвестиційні джерела; враховує здатність 
суб’єктів абсорбувати можливі ресурси через здатність  їх використання інноваційній 
діяльності на фінансування інвестицій; враховує інноваційну спроможність реалізації 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

286 

інноваційно-інвестиційного потенціалу, основна мета – динамічний та постійний 
розвиток, забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів.  

Узагальнюючи наявні підходи, інноваційно-інвестиційний потенціал можна 
визначати як системи формування інноваційно-інвестиційних ресурсів, чинників та 
умов, що формують можливості для провадження інноваційної та інвестиційної 
діяльності господарюючими суб’єктами. А також акумуляції та освоєння  
виокремленних інвестиційних ресурсів з метою постійного забезпечення економічного 
розвитку і розширеного типу відтворення. А також досягнення відповідно рівня 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, дослідження існуючих напрацювань щодо сутності інноваційно-
інвестиційного потенціалу дозволило зробити висновки про функціональну 
розгалуженість наукових поглядів. Запропоновано розуміти інноваційно-інвестиційний 
потенціал суб’єктів аграрного бізнесу, яка є складовою економічного потенціалу, як 
реальну чи потенційну спроможність суб’єкта господарювання використовувати 
інновації у своїх виробничій та управлінській системах через залучення інструментів 
інвестиційного забезпечення для моделювання комплексної концепції стратегічного 
управління підприємством, що складається з окремих елементів, базується на певних 
принципах та методах. 
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