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Постановка проблеми. Будь-яка економічна сис-
тема прагне до економічного зростання. Не винятком 
є й економіка України. Проте сьогодні у нашій дер-
жаві є певні труднощі з виконанням цього завдання. 
Економічні системи більшості країн є відкритими, 
що означає розвиток інтеграційних процесів. Конку-
рентоспроможність економіки України залишається 
низькою. Щоб змінити становище, держава має спря-
мувати свої зусилля і ресурси на збільшення науко-
вого потенціалу, інформаційних технологій, поліп-
шення інфраструктури та розвиток перспективних 
галузей. Це можливо у тому разі, коли забезпечу-
ється належний рівень формування і використання 
економічного потенціалу. Визначальним елементом 
економічного потенціалу є інвестиційний потенціал, 
оскільки інвестиції є джерелом простого і розшире-
ного відтворення. У сучасних умовах обмеженості 
внутрішніх інвестиційних ресурсів великого значення 
набуває виявлення можливостей додаткового залу-
чення інвестицій і ефективного їх використання. Для 
цього слід виявити чинники, які впливають на фор-
мування і використання інвестиційного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Залу-
чення і використання інвестицій, стан та особливості 
формування інвестиційного клімату, оцінка інвести-
ційної привабливості, формування і використання 
інвестиційного потенціалу, а також інші питання, 
так чи інакше пов’язані з інвестиційними процесами 
в економіці, є завжди актуальними.

У цих напрямах у сферах інвестування, макро-
економіки, національної економіки працюють такі 
вчені, як О.Я. Базілінська, І.О. Бланк, Б.В. Губ-
ський, Т.В. Майорова, А.Ф. Мельник, О.В. Носова 
та ін. [1-6]. Багато наукових праць пов’язано 
і з питаннями ресурсного потенціалу.

Аналіз сутності поняття «інвестиційний потен-
ціал», його співвідношення з іншими категоріями, 

складники інвестиційного потенціалу, а також осно-
вні принципи та підходи до його формування як 
на рівні підприємства, так і на рівні країни дослі-
джено в публікаціях [7-14]. Незважаючи на велику 
кількість наукових робіт, даний напрям досліджень 
залишається актуальним.

Мета статті полягає у дослідженні інвестиційного 
потенціалу на макрорівні, узагальненні та аналізі 
чинників формування та використання інвестицій-
ного потенціалу на макрорівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оче-
видно, що поняття «інвестиційний потенціал» 
є сукупністю двох слів: «інвестиції» та «потенціал».

У макроекономіці інвестиції є частиною сукуп-
них витрат, що складається з витрат на нові засоби 
виробництва, інвестиції в нове житло і приросту 
товарних запасів. Тобто це частина ВВП, не спожита 
в поточний період, що забезпечує приріст капіталу 
в економіці [1, с. 98].

Наступний складник досліджуваного поняття – 
потенціал. Зміст поняття «потенціал» розкривається 
через його ознаки:

1) зміст: засоби, запаси, ресурси;
2) здатність, можливість та необхідність мобіліза-

ції цих ресурсів;
3) мета, ціль мобілізації і використання цих 

ресурсів [7].
Виходячи із цього, поняття «потенціал» є комп-

лексним і включає ресурси, засоби, джерела, необ-
хідні для функціонування економічної системи 
країни, а також можливості щодо їх мобілізації 
та ефективного використання, що, своєю чергою, 
зумовлює розвиток цієї системи.

Інвестиційна діяльність здійснюється за рахунок 
інвестиційних ресурсів, які є всіма формами капіталу, 
що залучається для здійснення вкладень в об’єкти 
реального і фінансового інвестування [2, с. 467].
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Джерелом розширеного відтворення є накопичення, 
тобто частина національного доходу, спрямована на 
технічний розвиток виробництва, утворення резервів 
і розширення основних фондів. Формування інвести-
ційних ресурсів країни можна представити так:

Національні інвестиційні ресурси + Іноземні 
інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = 
Національні інвестиційні ресурси + Сальдо міжна-
родного руху капіталу [4].

Вивчаючи теоретичні аспекти формування і вико-
ристання інвестиційного потенціалу, слід звернути 
увагу на поняття інвестиційної місткості, яке має 
місце в теорії інвестування.

Інвестиційні ресурси і можливості (як наявні, так 
і приховані) для суб’єктів господарювання передусім 
є необхідною умовою розширеного відтворення, і у цьому 
зв’язку, розглядаючи інвестиційний потенціал, мають 
на увазі ті його складники, які, власне, використовує 
(приймає) даний суб’єкт незалежно від походження 
джерел ресурсів (внутрішніх чи зовнішніх).

Проте існує дещо інший підхід, згідно з яким 
інвестиційний потенціал розглядається як сукупна 
характеристика можливості здійснення інвестицій-
ної діяльності самостійно. Використовуючи як інвес-
тиції власні ресурси, підприємство має найвищий 
рівень фінансової стійкості, а зі зростанням частки 
залучених ресурсів спостерігається тенденція до 
зростання фінансових ризиків.

Тобто інвестиційний потенціал – це сукупність 
потенційних інвестиційних можливостей підприєм-
ства, які використовуються чи можуть бути викорис-
тані для здійснення інвестиційної діяльності, врахо-
вуючи вплив дії факторів зовнішнього середовища. 
Таким чином, інвестиційний потенціал – це мож-
ливості підприємства продукувати інвестиції, а не 
прийняти їх. Можливості ж підприємства прийняти 
інвестиції характеризує інвестиційна місткість [8].

Згідно з таким підходом, інвестиційна місткість, 
тобто наявність місця прикладання інвестицій, є не 
чим іншим як передумовою для здійснення інвести-
цій і визначає інвестиційну привабливість підприєм-
ства [8].

Інвестиційна місткість – потрібна кількість інвес-
тиційних ресурсів для реалізації інвестиційних 
проектів або комплексних цільових регіональних 
інвестиційних програм [9]. Згідно із цим підходом, 
інвестиційний потенціал прирівнюється до пропо-
зиції інвестиційних ресурсів, а інвестиційна міст-
кість – до попиту.

Рівність інвестиційного потенціалу (пропозиції 
інвестиційних ресурсів) і інвестиційної місткості 
(попиту на інвестиційні ресурси) – це ринкова рів-
новага, чисте теоретичне положення, яке на прак-
тиці не може існувати достатньо довго порівняно 
з часом реалізації інвестиційних проектів [9]. Як 
бачимо, теорія інвестування поповнюється все 
новими й новими категоріями та підходами до ана-
лізу інвестиційного потенціалу.

У сучасних умовах важливо як продукувати 
інвестиції, так й ефективно їх освоювати. Досить 
важко знайти економічну систему, де б лише за 
рахунок власних інвестиційних ресурсів відбувалося 
економічне зростання, тому виникає необхідність 
у залученні і використанні зовнішніх інвестиційних 
ресурсів. При цьому не кожна економічна система 
спроможна це реалізувати.

Виходячи з викладеного вище, ми погоджуємося 
з думкою, що інвестиційний потенціал є макси-
мально можливою здатністю залучати у виробництво 
й ефективно використовувати інвестиційні ресурси 

для здійснення реальних і фінансових інвестицій, 
які матеріалізуються у новостворюваних факторах 
суспільного виробництва та суспільній інфраструк-
турі [5].

Створення додаткових інвестиційних можливос-
тей, що можуть бути реалізовані в країні шляхом 
мобілізації внутрішніх або залучення зовнішніх 
ресурсів, лежить в основі формування інвестицій-
ного потенціалу.

Поняття «інвестиційний потенціал» тісно 
пов’язане з іншими категоріями теорії інвестицій. 
Зокрема, інвестиційний потенціал не можна роз-
глядати поза інвестиційним кліматом, інвестицій-
ними ризиками та інвестиційною привабливістю. 
Ці чотири категорії тісно переплетені між собою 
й є взаємозалежними. У публікаціях [10; 11] авто-
ром здійснено аналіз понять «інвестиційний клімат» 
та «інвестиційна привабливість».

Що стосується взаємозв’язку цих категорій, то 
слід відзначити, що у наукових працях можна виді-
лити декілька підходів, зокрема:

1) інвестиційний потенціал та інвестиційний 
ризик у своїй сукупності формують інвестиційний 
клімат. Своєю чергою, інвестиційна привабливість 
розглядається як результат взаємодії інвестиційної 
політики та інвестиційного клімату [3; 12];

2) сукупність інвестиційного потенціалу та інвес-
тиційного ризику формує інвестиційну привабли-
вість на рівнях конкретних підприємств, галузей, 
регіонів та інвестиційний клімат на макроекономіч-
ному рівні. Водночас у результаті взаємодії інвес-
тиційної привабливості та інвестиційної активності 
формується інвестиційний клімат [5; 12; 13].

Інвестиційний потенціал є невід’ємним складни-
ком економічного і ринкового потенціалу. Він, своєю 
чергою, включає виробничий, технічний, інновацій-
ний, кадровий та фінансово-економічний потенціал.

Економічний потенціал розглядається як кіль-
кісно-якісна характеристика наявності й можливості 
використання усіх видів ресурсів, які має держава 
для свого економічного та соціального розвитку. 
Ринковий потенціал характеризує рівень інвестицій-
ної конкуренції, вплив цін та змін кон’юнктури на 
інвестиційну діяльність [6, с. 167].

Інвестиційний потенціал є динамічною катего-
рією, Його формування, стан і ступінь використання 
відбуваються під впливом багатьох факторів, які 
можна розділити за місцем виникнення на внутрішні 
та зовнішні (ендогенні та екзогенні), а за характером 
впливу – на позитивні та негативні.

Ендогенні фактори зумовлені розвитком і рівнем 
ефективності використання інших часткових потен-
ціалів: фінансово-економічного, виробничо-техно-
логічного, інноваційно-інтелектуального, управлін-
ського (організаційного), трудового, інформаційного 
тощо. Екзогенні фактори зумовлені станом і харак-
теристиками макросередовища, в якому функціонує 
суб’єкт [14].

Поєднання цих факторів формує різні варіанти 
формування інвестиційного потенціалу. У сучасній 
практиці розглядаються три основних варіанти фор-
мування інвестиційного потенціалу:

1) домінують внутрішні негативні чинники, а 
зовнішні є сприятливими (наявні інвестиційні мож-
ливості можуть бути реалізовані досить швидко, а 
інвестиційний потенціал, як правило, у цьому разі 
помірний);

2) переважають зовнішні негативні фактори, а 
внутрішні є сприятливими (реалізація інвестицій-
ного потенціалу полягає у поліпшенні інвестицій-
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ного клімату, хоча інвестиції досить ризиковані; 
інвестиційний потенціал при цьому може досягти 
значного розміру, але тільки якщо несприятливі 
зовнішні фактори будуть зберігатися протягом три-
валого часу);

3) переважають негативні внутрішні та неспри-
ятливі зовнішні чинники (інвестиційний потенціал 
може досягти великих показників, але капітало-
вкладення при цьому вкрай ризиковані (контрагенти 
намагаються утримуватися від інвестування)) [13].

Інвестиційний потенціал України вирізняється 
високою неоднорідністю, тому інвестиційну політику 
необхідно проводити виходячи з можливостей і потреб 
розвитку кожного регіону. За більшістю показників 
макросередовища Україна має бути однією з провід-
них країн вкладання прямих і портфельних іноземних 
інвестицій. Цьому сприяють її великий внутрішній 
ринок, порівняно кваліфікована й водночас дешева 
робоча сила, суттєвий науково-технічний потенціал, 
значні природні ресурси та наявність інфраструктури, 
хоча й не надто розвиненої [6].

Висновки. Отже, інвестиційний потенціал 
є складною і динамічною категорією, а тому не існує 
єдиного підходу до її визначення. Розглядати інвес-
тиційний потенціал слід поряд з інвестиційним клі-
матом, інвестиційною привабливістю, інвестиційною 
активністю та інвестиційною місткістю.

Формування і використання інвестиційного 
потенціалу є визначальним чинником у забезпе-
ченні конкурентоспроможності та економічної без-
пеки держави. Виходячи із цього, держава повинна 
сприяти мінімізації негативних екзогенних факторів 
шляхом реалізації ефективної інвестиційної полі-
тики, яка, своєю чергою, передбачає регулювання 
інвестиційного, податкового законодавства, що 
забезпечить поліпшення інвестиційного клімату. Як 
на макро-, так і на мікрорівні слід здійснювати всі 
можливі заходи щодо підвищення прибутковості під-
приємств шляхом нарощування і підвищення ефек-
тивності використання економічного потенціалу, що 
сприятиме нарощуванню внутрішніх інвестиційних 
ресурсів та розширенню інвестиційних можливостей.

Формування і використання інвестиційного 
потенціалу повинно використовуватися у тісному 
взаємозв’язку з інноваційним потенціалом, що 
є запорукою інноваційно-інвестиційного розвитку 
держави.

У процесі формування і використання інвести-
ційного потенціалу на макрорівні першочергового 
значення набуває соціальний аспект, який полягає 
у забезпеченні зайнятості та доходів населення, роз-
витку соціальної інфраструктури, підтримці галузей 
і виробництв, що мають життєве значення (медична 
промисловість, охорона здоров’я, освіта і т. п.). Тобто 
формування і використання інвестиційного потенці-
алу в країні різними господарюючими суб’єктами 

повинно забезпечувати й їх реальну участь у соці-
ально-економічній діяльності об’єктів і сфер націо-
нальної економіки.

Таким чином, у сучасних умовах основним при-
значенням інвестиційного потенціалу є сприяння 
розвитку матеріального виробництва і переходу до 
стабільного економічного зростання.
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