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Діяльність, розвиток, розширення стратегічних можливостей в сучасних динамічних умовах значною мірою заN
лежать від потенціалу підприємства. У практичній площині формування потенціалу суб'єктів господарювання хаN
рактеризується певною складністю, нестабільністю, оскільки транзитивність економіки, недостатність фінансових
ресурсів, відсутність належної підтримки бізнесNсуб'єктів з боку держави, недоліки в системі управління на макN
рорівні ускладнюють, мінімізують можливості та деструктивно впливають. Метою написання наукової статті є обгрунN
тування діагностичноNуправлінських аспектів у системі розвитку інвестиційноNінноваційного потенціалу підприємN
ства, конститутивний базис яких сформовано з урахуванням реалістичної оцінки результативних показників. ОбгрунN
товано, що інвестиційноNінноваційний потенціал є важливою складовою потенціалу підприємства та забезпечує в
практичному аспекті можливість розширеного відтворення, підвищення конкурентоспроможності, економічної безN
пеки бізнесNсуб'єктів.

У науковій праці проаналізовано індикатори, які характеризують ресурсне забезпечення, результати діяльності
суб'єктів агробізнесу України та масштаби інвестиційної діяльності. Автором ідентифіковано комплекс завдань, які
доцільно імплементувати на різних ієрархічних рівнях управління суб'єктами агробізнесу, що в практичній площині
сприятиме розвитку інвестиційноNінноваційного потенціалу та створить фундаментальний базис для зміцнення поN
тенціалу підприємства.

Доведено, що для комплексної оцінки фінансовоNгосподарської діяльності, ризиків інвестиційноNінноваційної
діяльності доцільно використовувати діагностику в якості інструментарію менеджменту, результати якої забезпеN
чать формування інформаційного масиву проблематичних напрямів діяльності підприємства. Для забезпечення реN
презентативності та об'єктивності результатів діагностики узагальнено перелік оціночних індикаторів.

Activities, development, expansion of strategic opportunities in the modern dynamic conditions largely depend on
the potential of the enterprise. The formation of the potential of economic entities is characterized by a certain complexity,
instability, since the transitivity of the economy, insufficient financial resources, lack of proper support for business
entities from the state, shortcomings in the management system at the macro level complicate, minimize opportunities
and have a destructive effect in practical terms. The purpose of writing a scientific article is to substantiate treatment
and management aspects in the system of development of investment and innovation potential of enterprises, the
constitutive basis of which is formed taking into account a realistic assessment of performance indicators. It has been
substantiated that investment and innovation potential is an important component of an enterprise's activity and provides,
in a practical aspect, the possibility of expanded reproduction, increasing competitiveness, and economic security of
business entities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність, розвиток, розширення страте&

гічних можливостей у сучасних динамічних
умовах значною мірою залежать від потенціа&
лу підприємства. У практичній площині форму&
вання потенціалу суб'єктів господарювання ха&
рактеризується певною складністю, нестабіль&
ністю, оскільки транзитивність економіки, не&
достатність фінансових ресурсів, відсутність
належної підтримки бізнес&суб'єктів з боку
держави, недоліки в системі управління на мак&
рорівні ускладнюють, мінімізують можливості
та деструктивно впливають. Проте визначаль&
ним детермінантом активізації темпів розвит&
ку потенціалу підприємства в умовах когнітив&
ної економіки є інновації та інвестиції. Отже,
питання управління інвестиційно&інноваційним
потенціалом набуває першорядного значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам інвестиційно&інноваційного по&
тенціалу присвятили наукові праці такі вітчиз&
няні вчені: Геєць В.М., Дацій О.І., Волощук К.Б.,
Вишневська О.М., Гудзь О.Є., Лапін Є.В., Лу&
пенко Ю.О., Макаренко П.М., Красноруцький
О.О., Плаксієнко В.Я. та ін.

Роботи зазначених вчених сформували
фундаментальний базис у контексті економіч&
но&управлінських питань інвестиційно&іннова&
ційного потенціалу. Проте, нові виклики сучас&
ного динамічного середовища актуалізують
постійну необхідність дослідження даної про&
блематики, пов'язаної з обгрунтуванням та
ідентифікацією діагностично&управлінських
концептів щодо інноваційно&інвестиційного
потенціалу.

The scientific work analyzes the indicators characterizing the resource provision, the results of the activities of
Ukrainian agribusiness entities and the scale of investment activities. The author identified a set of tasks that are advisable
to implement at various hierarchical levels of management of agribusiness entities, which in practical terms will contribute
to the development of investment and innovation potential and create a fundamental basis for strengthening the potential
of an enterprise.

It is proved that for a comprehensive assessment of financial and economic activities, risks of investment and
innovation activities, it is advisable to use diagnostics as a management tool, the results of which will provide the formation
of an information array of problem areas of the enterprise. To ensure the representativeness and objectivity of the
diagnostic results, a list of evaluation indicators has been generalized.

Ключові слова: потенціал, діагностика, управління, інвестиційноCінноваційний потенціC
ал, суб'єкти агробізнесу.

Key words: potential, diagnostics, management, investment and innovation potential, agribusiness
subjects.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування діагностич&

но&управлінських аспектів у системі розвитку
інвестиційно&інноваційного потенціалу під&
приємства, конститутивний базис яких сфор&
мовано з урахуванням реалістичної оцінки ре&
зультативних показників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інвестиційно&інноваційний потенціал є важли&
вою складовою потенціалу підприємства та забез&
печує в практичному аспекті можливість розши&
реного відтворення, підвищення конкурентоспро&
можності, економічної безпеки бізнес&суб'єктів.

Інвестиційно&інноваційний потенціал су&
б'єктів агробізнесу — складова економічного
потенціалу, реальна чи потенційна спромож&
ність суб'єкта господарювання використовува&
ти інновації у своїй виробничій та управлінській
системах через залучення інструментів інвес&
тиційного забезпечення для моделювання ком&
плексної концепції стратегічного управління
підприємством, що складається з окремих еле&
ментів, базується на певних принципах та ме&
тодах [5, с. 8]. Структура інвестиційно&іннова&
ційного потенціалу підприємства — це су&
купність взаємопов'язаних складових, а саме:
ринкова складова (відображає ступінь відпові&
дності внутрішніх можливостей розвитку
підприємства зовнішнім, які генеруються рин&
ковим середовищем); інтелектуальна складова
(визначає можливості генерації та сприйняття
ідей, задумів новацій і доведення їх до рівня
нових технологій, конструкцій, організаційних
та управлінських рішень); кадрова складова
(характеризує можливості застосування пер&



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2020

25

соналом підприємства нових технологій, реа&
лізації нових організаційних та управлінських
рішень, розробки та виготовлення нових то&
варів); технологічна складова (відображає
здатність оперативно перебудуватися, пере&
орієнтувати виробничі потужності та налаго&
дити економічно ефективне виробництво нових
продуктів, що відповідають запитам спожи&
вачів); інформаційна складова (відображає
інформаційну оснащеність підприємства, сту&
пінь повноти, точності та суперечливості ін&
формації, необхідної для прийняття ефектив&
них інноваційних рішень); інтерфейсна складо&
ва (характеризує можливість приведення у
відповідність і узгодження різноспрямованих
інтересів суб'єктів інноваційного процесу) [1].
Глобалізація, макроекономічна та політична
нестабільність, інфляційні процеси, обмежений
рівень державної підтримки, існування значної
кількості ризиків розвитку інвестиційно&інно&
ваційної діяльності, недостатній рівень фінан&
сового забезпечення здійснюють деструктив&
ний вплив на бізнес&середовище господарюю&
чих суб'єктів. Відтак забезпечення сталого роз&
витку є типовою проблемою бізнес&структур,
оскільки перед керівниками постійно постають
питання пошуку джерел фінансування діяль&
ності підприємства та резервів оновлення ма&
теріально&технічного забезпечення. Зростаю&
ча потреба у фінансових ресурсах актуалізує
розвиток інвестиційно&інноваційної діяльності,
але в умовах сьогодення помітною стає тенден&
ція зниження інвестиційно&інноваційної при&
вабливості економіки України [3, с. 20].

У контексті дослідження діагностично&
управлінських аспектів в системі розвитку інве&
стиційно&інноваційного потенціалу підприєм&
ства ключовим моментом є аналіз індикаторів,
які характеризують ресурсне забезпечення, ре&
зультати діяльності суб'єктів агробізнесу Ук&
раїни та масштаби інвестиційної діяльності.

У таблиці 1 узагальнено оціночні показни&
ки, які характеризують ресурсне забезпечення
суб'єктів агробізнесу України.

На підставі даних таблиці 1, можна конста&
тувати, що за період 2014—2019 рр. кількість
найманих працівників в сільському госпо&
дарстві зменшилася на 72,3 тис. грн. Також у
2019 році у порівнянні з 2014 роком спостері&
гається зменшення площі сільськогосподарсь&
ких угідь на 200,8 тис. га. Вартість основних
засобів у динаміці має тенденцію до зростан&
ня. Доцільно відмітити суттєві коливання роз&
міру виробництва продукції сільського госпо&
дарства суб'єктів агробізнесу України. Валова
додана вартість за період 2014—2019 рр.
збільшилася на 196927 млн грн.

Динаміка основних результативних показ&
ників діяльності суб'єктів агробізнесу України
наведена в таблиці 2.

Протягом останніх років чистий прибуток
має тенденцію до збільшення (на 68753,6 млн
грн в 2019 році у порівнянні з 2014 роком). До&
цільно зазначити, що за період дослідження рі&
вень рентабельності діяльності суб'єктів агро&
бізнесу збільшився на 6,8 в.п., але рівень рен&
табельності операційної діяльності зменшився
на 2,1 в.п.

Роки Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Чистий прибуток, млн грн 21413,4 101912,2 89816,3 68276,8 70461,8 90167,0 
Рівень рентабельності 
всієї діяльності, % 

9,3 30,4 25,6 16,5 14,2 16,1 

Рівень рентабельності 
операційної діяльності, % 

21,4 43,0 33,6 23,2 18,9 19,3 

Таблиця 2. Основні результативні показники діяльності суб'єктів агробізнесу України

Таблиця 1. Показники, які характеризують ресурсне забезпечення суб'єктів агробізнесу
України

Примітка: * — дані відсутні у статистичному збірнику України.

Роки Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Кількість найманих 
працівників, тис. осіб 

596,0 569,4 583,4 558,1 545,7 523,7 

Вартість основних 
засобів, млн грн 

171392,0 210169,0 270467,0 341622,0 407146,0 * 

Площа 
сільськогосподарських 
угідь, тис. га 

41511,7 41507,9 41504,9 41489,3 41329,0 41310,9 

Продукція сільського 
господарства, млн грн  

251427,2 239467,3 254640,5 249157,0 269408,1 * 

Валова додана вартість, 
млн грн 

161145,0 239806,0 279701,0 303949,0 361173,0 358072,0 
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Відповідно до даних рисунку 1 обсяги капі&
тальних інвестицій в аграрному секторі Украї&
ни за період з 2014 р. по 2018 р. мають тенденції
до зростання (на 47308 млн грн), але у 2019 р.
даний показник склав 59130 млн грн, що на
6974 млн грн менше у порівнянні з 2018 р. Від&
носно прямих інвестицій, то упродовж останніх
років помітними є темпи зменшення розміру.
Така ситуація свідчить про зниження рівня
інвестиційної діяльності в аграрній сфері.

Багатогранність проблеми актуалізує не&
обхідність ідентифікації комплексу завдань на
різних ієрархічних рівнях управління суб'єкта&
ми агробізнесу, розробки механізмів, імпле&
ментація яких в практичній площині сприяти&
ме розвитку інвестиційно&інноваційного потен&
ціалу, що у свою чергу створить фундаменталь&
ний базис для зміцнення потенціалу підпри&
ємства.

У науковому соціумі існує значна кількість
стратегічних заходів, які доцільно впровадити
у практичному аспекті для управління розвит&
ком інвестиційно&інноваційним потенціалом.

Лупенко Ю.О. чітко ідентифікує пріори&
тетні напрями інноваційної діяльності в аграр&
ній сфері України, які доцільно імплементува&
ти на різних рівнях управління, а саме: на за&
гальнодержавному (реалізацію загальнодер&
жавної політики щодо побудови інноваційної
моделі розвитку агропромислового комплексу;
формування ринку нових продуктів і високих
технологій; організацію інтегрованого вироб&
ництва, спроможного конкурувати з високоін&
телектуально оснащеними транснаціональними
компаніями; формування високого рівня

людського капіталу, що зумовлено дією зако&
ну збереження суспільства та активізує резер&
ви особистості, формує вищий рівень продук&
тивної діяльності людини, творчості, прогресу
суспільства; формування інтелектуального по&
тенціалу як сукупності високоосвічених про&
фесійних кадрів у всіх сферах агропромисло&
вого виробництва, спроможних розробляти
інновації, зберігаючи науковий потенціал, та
реалізувати інноваційний продукт безпосеред&
ньо на виробництві); галузевому (створення й
запровадження у виробництво нових видів про&
дукції); регіональному (запровадження регіо&
нальних механізмів стимулювання інноваційної
діяльності; поєднання освіти, науки й вироб&
ництва з метою впровадження новітніх розро&
бок) [2, c. 7—8].

Колектив авторів Шебанін В.С., Кормишкін
Ю.А. вважають, що завдання інноваційної діяль&
ності в умовах цифрової трансформації еконо&
міки полягає у формалізованому описі та по&
данні у вигляді логічних схем бізнес&процесів,
ідей та їх інтегрування у виробничу систему, для
чого необхідний якісний науково&методичний
інструментарій управління інноваційною діяль&
ністю. Активізація інноваційної діяльності
підприємницьких структур проявляється у ціло&
му ряді сучасних форм її організації (розвитку
ринку програмного забезпечення корпоратив&
ного рівня, ІТ&інновацій та ІТ&послуг; інвесту&
ванні стартапів; розвитку біржових механізмів
залучення інвестицій в інноваційні процеси).
Тому для розв'язання окреслених проблем не&
обхідне налагодження функціонування відпов&
ідного ринку інновацій та інвестицій, що
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Рис. 1. Динаміка капітальних та прямих інвестицій
в аграрній сфері економіки України
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здійснюватиме відбір організацій, які можуть
стати потенційними емітентами акцій та об&
лігацій, та з цією метою реалізовуватиме кон&
сультативну підтримку з підбору інвестиційних
банків, проведення цільових заходів з підготов&
ки аналітиків та інвесторів щодо участі у проек&
тах, ранжування відібраних організацій відпо&
відно до встановлених критеріїв і відбір для
участі в проєктах [6, c. 19—20; 23].

Цифровізація економіки створює фунда&
ментальне підгрунтя для використання цифро&
вих технологій, мереж для проведення дослід&
жень і поширення наукової інформації та
знань. На державному та регіональному рівнях
для розвитку ринку інновацій доцільно створю&
вати "маркетплейси" для цифрових технологій
та розробок на їх основі; розробити та впрова&
дити національні дорожні карти для розвитку
цифрових і технологічних інфраструктур для
досліджень та інновацій; здійснювати держав&
ну підтримку участі кращих українських до&
слідницьких центрів і вчених у національних,
європейських цифрових інфраструктурах; за&
безпечити створення системи кредитних і по&
даткових пільг для розвитку інноваційної
діяльності; застосування в Україні фінансово&
організаційних механізмів підтримки трансфе&
ру результатів наукових досліджень [4].

Для підвищення інвестиційно&інноваційної
активності в стратегічній перспективі доціль&
но вдосконалити правову платформу регулю&
вання інвестиційної діяльності; створити
інформаційний простір з використанням циф&
рових технологій; впровадити чіткий механізм
та систему моніторингу інвестиційно&іннова&
ційної діяльності на державному рівні; про&
аналізувати систему управління інвестиційно&
інноваційною діяльністю у зарубіжних країнах та
ідентифікувати пріоритетні заходи, які доцільно
імплементувати в агробізнес України та ін.

Домінантний вплив на розвиток інвестицій&
но&інноваційного потенціалу здійснює кадро&
ва складова. Відповідно до даних Державної
служби статистики України кількість праців&
ників, задіяних до виконання науково&дослід&
них робіт у сільському господарстві за період
з 2013—2019 рр. має тенденцію до скорочення.
Так, у 2019 році кількість працівників, задіяних
до виконання науково&дослідних робіт у
сільському господарстві склала 6508 осіб, що
на 1805 осіб менше у порівнянні з 2013 р. Відпо&
відно, актуалізується питання розвитку науко&
вого потенціалу на всіх рівнях — державному,
галузевому, регіональному та на рівні підприє&
мства; запровадження співпраці між суб'єкта&
ми агробізнесу та закладами вищої освіти, на&

уковими установами; вдосконалення кадрово&
го забезпечення підприємства; підвищення мо&
тивації та розвиток потенціалу працівників
суб'єкта господарювання та ін.

Трансформаційні процеси, інформатизація
економіки, існування різних деформацій та ри&
зиків вносять суттєві корективи в управлінсь&
ку діяльність підприємства. Ці факти створю&
ють підгрунті для застосування дієвих інстру&
ментів управління, наприклад, фасилітації.
Фасилітація — це новий прагматичний підхід у
управління, який дозволяє генерувати інно&
ваційні стратегічні ідеї, практична імплемента&
ція яких створить фундаментальне підгрунтя
для розвитку інвестиційно&інноваційного по&
тенціалу.

Крім того, для комплексної оцінки фінан&
сово&господарської діяльності, ризиків інвес&
тиційно&інноваційної діяльності доцільно вико&
ристовувати діагностику в якості інструмента&
рію менеджменту, результати якої забезпечать
формування інформаційного масиву проблема&
тичних напрямів діяльності підприємства та
ідентифікацію пріоритетних управлінських за&
ходів для підвищення інвестиційно&інновацій&
ної привабливості.

Для забезпечення репрезентативності та
об'єктивності результатів діагностики необ&
хідно використовувати такий перелік оціноч&
них індикаторів: показники майнового стану
(частка основних засобів в активах; знос основ&
них засобів; коефіцієнт оновлення основних за&
собів; коефіцієнт вибуття основних засобів та
ін.); виробничі показники (фондовіддача; фон&
домісткість; фондозабезпеченість; фондо&
озброєність; обсяг виробництва валової про&
дукції; обсяг товарної продукції та ін.); со&
ціальні показники (середній рівень розміру за&
робітної плати; продуктивність праці; відпра&
цьовано одним працівником днів у середньому
по підприємству; коефіцієнт використання
річного фонду робочого часу; рівень заборго&
ваності по заробітній платі працівникам
підприємства; співвідношення заробітної пла&
ти працівників підприємства та заробітної пла&
ти працівників інших галузей економічної
діяльності та ін.); екологічні показники (показ&
ники, що характеризують капітальні інвестиції,
спрямовані на охорону навколишнього природ&
ного середовища; показники, що характеризу&
ють рівень антропогенного навантаження; по&
казники, що характеризують рівень розора&
ності земель; показники, що характеризують
рівень органічного виробництва та ін.) показ&
ники ліквідності (коефіцієнт покриття; кое&
фіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт абсо&
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лютної ліквідності; чистий оборотний капітал
та ін.); показники платоспроможності (ко&
ефіцієнт автономії; коефіцієнт фінансування;
коефіцієнт забезпеченості власними оборотни&
ми коштами; коефіцієнт маневреності власно&
го капіталу та ін.); показники ділової актив&
ності (коефіцієнт оборотності активів; ко&
ефіцієнт оборотності матеріальних запасів;
коефіцієнт оборотності власного капіталу; кое&
фіцієнт оборотності дебіторської заборгова&
ності; коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості; термін погашення дебіторської
заборгованості; термін погашення кредиторсь&
кої заборгованості та ін.); показники рента&
бельності (рентабельність діяльності підприє&
мства; рентабельність власного капіталу; кое&
фіцієнт рентабельності активів та ін.); показни&
ки іміджу підприємства (репутація підприєм&
ства; конкурентна мобільність; наявність па&
тентів та брендів; наявність нематеріальних ак&
тивів і гудвілу та ін.); коефіцієнти оцінки інно&
ваційної привабливості (коефіцієнт забезпече&
ності інтелектуальною власністю; коефіцієнт
освоєння нової техніки; коефіцієнт впровад&
ження нової продукції; коефіцієнт інновацій&
ного зростання; питома вага використання про&
гресивних видів сировини; питома вага прогре&
сивних технологічних процесів в технології).

ВИСНОВКИ
У сучасних трансформаційних економічних

умовах для кожного бізнес&суб'єкта особливої
актуальності набуває питання активізації роз&
витку інвестиційно&інноваційного потенціалу.
Відповідно, очевидною стає необхідність вдос&
коналення політики державного регулювання
інвестиційно&інноваційної діяльності, форму&
вання та реалізація механізмів, інструментів
управління, які сприятимуть позитивному роз&
витку інвестиційно&інноваційного потенціалу
суб'єкта господарювання, запровадження
дієвої структури управління підприємством.
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