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контрагентами із метою передачі їм права на оптову 
партію товару для наступного продажу або перероб-
ки. Основними функціями його є: транспортування; 
встановлення контакту, інформування.
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Постановка проблеми. В умовах сучасних важ-
ливих трансформацій у вітчизняній економіці та об-
рання проєвропейського вектору її розвитку зростає 
вагомість і необхідність формування інтелектуально-
го потенціалу підприємств, що є однією з запорук 
їхнього ефективного і конкурентоспроможного функ-
ціонування. У розрізі дослідження і удосконалення 
процесів, пов’язаних з системним формуванням да-
ного потенціалу, першочерговим завданням є іден-
тифікація і обґрунтування складових елементів, що 
мають місце у цих процесах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-
альність розкриття питань формування інтелектуаль-
ного потенціалу підтверджується значною кількістю 
наукових розвідок як українських, так і зарубіжних 
вчених за даною тематикою. Зокрема, І. Мойсеєнко 
[1, с. 82-88] і Н. Тимошенко [2, с. 6] наголошують 

на здійсненні формування даного потенціалу підпри-
ємства шляхом формування його елементів (людські, 
структурні, ринкові активи та інтелектуальна влас-
ність) та досягнення синергетичного ефекту від їх-
нього поєднання. Дослідниця В. Мурашко [3, с. 7] 
вважає компонентами формування інтелектуального 
потенціалу освіту і науку, інформацію, матеріальне 
благополуччя і матеріалізовані надбання суб’єкта. 
Науковці С. Тесьєр і А. Роджер [4] акцентують увагу 
на процесах трансферу знань як основи формування 
інтелектуального потенціалу. Зазначимо, що серед 
перелічених авторів, так і ще приблизно десятка на-
уковців, немає узгодженого підходу як до розуміння 
інтелектуального потенціалу, так і складових його 
формування. Крім того, наголошуючи у більшості 
наукових праць на доцільності його вивчення і при-
кладного застосування на засадах системної пара-
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дигми, у них майже відсутні реальні розробки саме 
систем формування інтелектуального потенціалу та 
визначення його складових.

Постановка завдання. Відповідно до описаних не-
вирішених проблем за обраною тематикою завданням 
даного дослідження постає виявлення та розкриття 
сутності базових складових системи формування ін-
телектуального потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихо-
дячи з загальновідомого визначення поняття систе-
ми як сукупності взаємопов’язаних і взаємодіючих 
елементів, пропонуємо наступне означення: система 
формування інтелектуального потенціалу підприєм-
ства – це структурована сукупність взаємопов’язаних 
складових елементів, що забезпечують перебіг про-
цесів формування і використання інтелектуальних 
можливостей підприємства задля досягнення цілей 
його діяльності. 

Дослідниця інтелектуального потенціалу Н.Б. Те-
ницька [5, с. 221-222] виділяє у його формуванні 
такі складові: кадрова, наукова, матеріально-техніч-
на, соціально-інформаційна, організаційна. Також 
автор наголошує на потребі урахування внутрішніх, 
зовнішніх та егофакторів, які впливають на інтелек-
туальний потенціал суб’єкта господарювання. 

Науковці І.П. Кузьменко та М.М. Зуєва [6, с. 5-6] 
пропонують моделі формування інтелектуального по-
тенціалу на загальнонаціональному, регіональному 
рівнях і для окремого підприємства. Вони зазнача-
ють, що на рівні підприємства ключова роль у даних 
процесах належить постійному навчанню працівни-
ків. Основні елементи запропонованої авторами мо-
делі представимо на рис. 1.
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Рис. 1. Елементи формування інтелектуального 
потенціалу підприємства [6, с. 5]

За результатами проведених досліджень виділе-
но складові елементи система формування інтелек-
туального потенціалу підприємства (рис. 2). Запро-
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Рис. 2. Складові системи формування 
інтелектуального потенціалу підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [1-6; 7, с. 141; 8]

понована система була сформована за результатами 
вивчення наукових праць [1-6] та існуючої теорії і 
практики системного управління.

Стрілки у межах зображеної на рис. 2 системи 
виражають взаємозалежність між собою механіз-
му та двох підсистем. Стрілка, з’єднуюча складові 
входу і виходу, відображає зворотній зв’язок у сис-
темі (створення нових можливостей може вимагати 
нових ресурсів для їхньої реалізації) та необхідність 
дотримання принципу безперервності у формуванні 
інтелектуального потенціалу підприємства. Пунк-
тирними лініями виділено внутрішнє і зовнішнє се-
редовище системи, а пунктирними стрілками показа-
но їхній взаємовплив. 

У результаті проведених досліджень доведено, 
що складовими входу системи формування інтелек-
туального потенціалу підприємства є ті змінні, які 
залучаються системою для трансформації у вихідні 
результати. У даному випадку такими складовими 
будуть фактично існуючі в конкретний період часу 
інтелектуальні ресурси підприємства. На особистіс-
ному рівні [9], що визначається індивідуальними 
інтелектуальними характеристиками працівників, 
вони представлені знаннями, вміннями, навичками, 
здібностями і самомотивованістю. Загальноорганіза-
ційний рівень інтелектуальних ресурсів виражений, 
на нашу думку, штучним інтелектом, інформаційни-
ми ресурсами і системою службових відносин на під-
приємстві.

Наступною складовою у межах даної системи ви-
ділимо підсистему формування інтелектуальних ре-
сурсів особистісного рівня, сутність якої зводиться до 
залучення, створення нових та оновлення і удоскона-
лення існуючих ресурсів даного типу. Аналогічним 
є призначення виокремленої підсистеми формування 
інтелектуальних ресурсів організаційного рівня під-
приємства. Необхідність виділення таких двох під-
систем пояснюється гносеологічними особливостями 
інтелектуального потенціалу, оскільки процес його 
формування не повинен носити разовий чи періодич-
ний характер, а здійснюватися безперервно. Крім 
того, існуючі інтелектуальні ресурси є невичерпними 
і гнучкими, тому вимагають постійного оновлення з 
метою збереження своєї актуальності, адже в ході ге-
нерування ідей завжди виникає потреба одержання 
нової інформації. Задоволення цієї потреби і повинні 
забезпечувати дані підсистеми. Також важливо від-
значити тісний зв’язок і взаємозалежність цих під-
систем, оскільки у процесах створення інтелектуаль-
них можливостей кожна з них застосовує складові 
елементи іншої. 

Механізм формування інтелек-
туального потенціалу підприємства 
є тим важелем, який приводить у 
дію трансформування його інтелек-
туальних ресурсів у креативні на-
укові, інженерно-технологічні та 
управлінські рішення. Виходячи з 
тлумачення механізму як «…спосо-
бу…, сукупності станів і процесів… 
внутрішньої будови чого-небудь…»  
[10, с. 673] та наукових доробків у 
сфері дослідження механізмів управ-
ління [8], виділимо такі елементи 
механізму формування інтелектуаль-
ного потенціалу підприємства:

– цілі, як бажаний результат, 
якого прагне досягнути підприєм-
ство у формуванні свого інтелекту-
ального потенціалу, який визначає 
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особливості перебігу усіх подальших процесів фор-
мування;

– принципи (певні засади і правила його здій-
снення. Дані принципи доцільно класифікувати на 
загальні і специфічні, а також принципи побудови 
системи формування інтелектуального потенціалу 
підприємства та принципи її практичного реалізу-
вання. З переліком і детальним описом запропонова-
них принципів формування інтелектуального потен-
ціалу підприємств можна ознайомитись у науковій 
праці авторів даної статті [11]);

– функції (конкретні управлінські дії щодо 
здійснення процесів формування інтелектуально-
го потенціалу та забезпечуються через застосування 
загальних управлінських функцій, таких як «…пла-
нування, організування, мотивування, контролюван-
ня та регулювання…» [12, с. 10]);

– методи (відображають спосіб здійснення форму-
вання інтелектуального потенціалу на відповідному 
підприємстві залежно від специфіки і особливостей 
його функціонування. Слід зазначити, що у вітчиз-
няній економічній думці науковцями не приділена 
достатня увага розробленню прийомів саме форму-
вання інтелектуального потенціалу суб’єктів госпо-
дарювання з урахуванням специфіки цього явища, а 
лише пропонується вибір з уже розвинених у практи-
ці управління економічних, соціальних, адміністра-
тивних, евристичних та інших методів. У зв’язку з 
цим подальші дослідження авторів будуть зосеред-
жені на даному питанні);

– управлінські рішення (формалізований резуль-
тат застосування методів формування інтелекту-
ального потенціалу підприємства, який виступає у 
вигляді розроблених і застосованих конкретних роз-
поряджень щодо його здійснення). 

Окрім перелічених складових не менш важливий 
вплив здійснюють і фактори внутрішнього і зовніш-
нього середовищ формування інтелектуального по-
тенціалу організації. Від них у значній мірі залежить 
кількісний та якісний склад вхідних ресурсів, діяль-
ність самої системи, а також якісні характеристи-
ки і здатність до застосування вихідних складових. 
Традиційно для групування чинників зовнішнього 
оточення виділимо чинники прямої та непрямої дії 
у залежності від безпосереднього чи опосередковано-
го впливу. Щодо внутрішнього середовища підпри-
ємства, доцільно розрізняти фактори особистісного 
рівня (що впливають конкретно на працівника) і ор-
ганізаційного рівня (впливають на формування інте-
лектуального потенціалу підприємства загалом). Роз-
горнутий перелік факторів за кожною з груп, опис 
варіантів і наслідків їхньої позитивної та негативної 
дії, а також запропонована модель оцінювання опу-
бліковано за результатами проведеного раніше автор-
ського дослідження [13].

Результуючою складовою системи формування 
інтелектуального потенціалу є ті вихідні продукти, 
задля створення яких вона функціонує. Такими про-
дуктами вважатимемо сформовані інтелектуальні 
можливості підприємства щодо здобуття і збережен-
ня конкурентних переваг у обраних функціональ-
них напрямах його діяльності. Пріоритетність цілі 
досягнення таких переваг пояснюється самим при-
значенням інтелектуального потенціалу та інтелекту 
як засобів [14, с. 20] самозбереження, виживання і 
розвитку суб’єкта у конкурентному оточенні. Тому 
одержання конкурентних переваг повинно бути пер-
шочерговим завданням, що, у свою чергу, визначати-
ме здатність до досягнення таких поширених страте-
гічних цілей будь-якого господарюючого суб’єкта, як 

зростання рентабельності, ринкової частки, освоєння 
нових ніш чи ринків тощо. Крім того, присутність 
саме інтелектуальних можливостей на виході систе-
ми формування пояснюється тим, що сам факт наяв-
ності тих чи інших інтелектуальних ресурсів ще не 
гарантує можливостей, а саме на їхньому створенні 
повинна бути зосереджена діяльність даної системи 
і саме за одержаними результатами оцінюють стан 
системи. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Отже, на сьогоднішній день формування інтелекту-
ального потенціалу підприємств є невід’ємним еле-
ментом їхньої продуктивної діяльності. Здійснені 
наукові пошуки підтверджують необхідність систе-
матизованого характеру цих процесів, тому розро-
блення системи формування інтелектуального потен-
ціалу має вагоме теоретичне і практичне значення. 
При цьому побудова такої системи неможлива без 
ідентифікації та розуміння її основних складових. 
Важливо враховувати, що виділені та описані у да-
ному дослідженні складові системи формування інте-
лектуального потенціалу підприємства перебувають 
у тісному зв’язку та взаємозалежності, тому зміна 
властивостей будь-якої з них зумовлює вплив на ді-
яльність системи в цілому. Відповідно до одержаних 
результатів подальші дослідження слід спрямувати 
на розроблення безпосередньої моделі формування 
інтелектуального потенціалу підприємств та її пере-
вірки на практичну придатність.
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СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті розглянута структура використання інвестицій, направлених в економіку України. Встановлено, що пріоритетними на-
прямками вкладання коштів є: промисловість, операції з нерухомим майном, торгівля. Обґрунтована доцільність запровадження 
доступного лізингового та іпотечного кредитування, бюджетних програм сприяння довгостроковому банківському кредитуванню, 
державних гарантій та податкових стимулів для інвесторів, які кредитують аграрний сектор.
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Коваленко М.В. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье рассмотрена структура использования инвестиций, направленных в экономику Украины. Установлено, что 

приоритетными направлениями вложения средств являются: промышленность, операции с недвижимым имуществом, торговля. 
Обоснована целесообразность введения доступного лизингового и ипотечного кредитования, бюджетных программ содействия 
долгосрочному банковскому кредитованию, государственных гарантий и налоговых стимулов для инвесторов, которые кредиту-
ют аграрный сектор.

Ключевые слова: инвестиции, сельское хозяйство, кредит, лизинг, иностранные инвесторы.

Kovalenko M.V. STRUCTURE OF INVESTMENTS UTILIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE. 
In the article the structure of the use of investment to the economy of Ukraine is directed. It was established that the priorities are 

investing industry, real estate, trade. The expediency of introducing affordable leasing and mortgages, budget programs to promote long-
term bank lending, government guarantees and tax incentives for investors who lend to the agricultural sector is based.

Keywords: investment, agriculture, credit, leasing, foreign investors.

Постановка проблеми. У зв’язку з обмеженістю 
інвестиційних ресурсів сільськогосподарських під-
приємств особливо важливого значення набуває ана-
ліз структури використання інвестицій та стратегія 
формування пріоритетних напрямів інвестиційної ді-
яльності аграрних товаровиробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам розвитку аграрного сектора України в сучасних 
умовах присвячені праці таких видатних українських 
учених-економістів, як П.Т. Саблук, В.Я. Амбросов, 
В.П. Горьовий, В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, 
В.П. Ситник та ін. Останнім часом зростає кількість 
публікацій з досліджуваної тематики, однак кризо-
вий стан сільськогосподарських підприємств та не-
значні обсяги інвестиційних надходжень в аграрний 
сектор вказують на те, що все ж недостатньо уваги 
приділено розв’язанню цих питань.

Постановка завдання. Ефективність використан-
ня інвестицій забезпечує комплексність підходу і міс-
тить у собі економічну, соціальну, екологічну та інші 
види ефективності. Економічна ефективність передба-
чає вкладення коштів у галузі виробництва з найви-

щою і найшвидшою економічною віддачею (харчова 
і переробна промисловість, торгівля), соціальна ефек-
тивність – інвестиції в найбільш соціально напруже-
ні галузі (видобувна промисловість), екологічна ефек-
тивність – інвестиційні вкладення в галузі, пов’язані 
з виробництвом екологічно чистої продукції (сільське 
господарство). Підвищення ефективності використан-
ня інвестицій повинно супроводжуватись вдосконален-
ням галузевої структури їх розподілу та використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прі-
оритетні напрямки і стратегія розвитку агропродо-
вольчого комплексу формуються і реалізуються в 
умовах обмежених інвестиційних ресурсів. Тому ін-
вестиційна підтримка повинна бути направлена на 
стимулювання тих видів продукції, підприємств, га-
лузей сільського господарства, які можуть забезпе-
чити найбільш високий рівень окупності авансовано-
го капіталу. Як показує аналіз науково-теоретичних 
положень, проведений провідними науковцями, та-
кими напрямами можуть бути:

– підвищення рівня використання виробничого 
потенціалу за рахунок реконструкції, модернізації 


