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Інвестиційний потенціал виражає вартісну характеристику інвестиційних 

можливостей  і  привабливості  підприємства,  що вимірюється  його загальною 

вартістю,  довгострокове  зростання  якої  є  метою процесу  інвестування.  Крім 

того,  інвестиційний потенціал відображає сукупність інвестиційних ресурсів, 

що  забезпечують  задоволення  матеріальних,  фінансових  та  інтелектуальних 

потреб відтворення. Високий рівень інвестиційного потенціалу опосередковує 

розширене відтворення, що забезпечує приріст ринкової вартості підприємства.

Головною умовою формування інвестиційного потенціалу підприємства є 

його  орієнтування  на  довгострокові  цілі  економічного  розвитку.  Для  цього 

необхідно  визначити  стратегію  формування  інвестиційного  потенціалу,  яка 

повинна враховувати динаміку економічних процесів. Таким чином, стратегічні 

перспективи розвитку повинні ґрунтуватись на аналізі потенціалу підприємства 

та  альтернативних шляхів  його  використання.  У якості  методичного  апарату 

щодо  оцінювання  інвестиційного  потенціалу  підприємства  необхідно 

використовувати три основні підходи: ресурсний, який визначає інвестиційний 

потенціал  з  урахуванням  можливостей  залучення  інвестиційних  ресурсів 

підприємства,  функціональний  або  структурний  підхід,  який  характеризує 

інвестиційний  потенціал  як  динамічну  систему,  що  складається  з  ресурсних 

складових  і   дозволяє  максимізувати  вартість,  і  цільовий  підхід,  який 

спрямований на визначення відповідності наявного потенціалу необхідному. 

Ключові  слова:  організаційно-економічний  механізм  управління, 

інвестиційний потенціал підприємства,  ресурсний підхід, структурний підхід.
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