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Висвітлено теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства та його зміс-
ту вченими на різних етапах історичного розвитку. Систематизовано різнопланові думки науковців 
та відповідні напрямки досліджень даної проблеми. Як результат – запропоновано власне тракту-
вання показника потенціалу підприємства та його графічну модель. 

Вступ 

В умовах відносно стабільного зовнішнього середовища в управлінні застосовувалась сис-
тема довгострокового планування, що успішно практикувалась раніше на теренах жорстко 
регламентованої системи управління з високим рівнем централізації та бюрократичної органі-
заційної структури. Але із посиленням динамічності та невизначеності зовнішнього середови-
ща систему довгострокових планів  витіснило стратегічне планування та управління, основою 
якого є збалансування внутрішніх можливостей підприємства та можливостей, що надає зов-
нішнє середовище господарювання, для досягнення запланованих задач та з метою виживання 
в умовах посилення конкуренції сьогодні та в перспективі.  

Тому в умовах ринку, що характеризується нестабільністю макро- і мікроекономічних факто-
рів, одним з першочергових завдань керівництва стає формування та оцінка поточних та перспек-
тивних можливостей підприємства, тобто його потенціалу. 

Невизначеність щодо систематизованого поняття потенціалу породжує труднощі  щодо його 
дослідження і одностайної інтерпретації отриманих результатів. 

 Визначення потенціалу як економічної категорії не є самоціллю. Але без уявлення про предмет 
дослідження неможливо пояснити, в чому його сутність, які йому притаманні характеристики, яка 
його структура і як її оптимізувати. 

Ґрунтовне вивчення теоретичних засад питання є досить серйозним етапом, що стає основним 
багажем для подальшого вивчення і дослідження змісту потенціалу, методів його визначення та 
оцінки, використання теоретичних знань на практиці. 

Потенціал підприємства як економічна категорія: генезис поняття,  
підходи до його визначення та структуризації 

Історія дослідження і розвитку сутності поняття «потенціалу підприємства» 

Запровадження в економічних дослідженнях терміну «потенціал» було пов’язано з розробкою 
проблем комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил у 20-ті роки минулого століття.  
В 70—80 роках увага науковців до проблем формулювання та визначення потенціалу зросла. Дос-
лідження в даному напрямку проводились такими науковцями як Нємчинов В. С., Анчишкин О. І., 
Абалкін Л. І., Архангельський В. М., Ігнатенко Н. Т., Руденко В. П. та ін. Значної уваги питанню 
потенціалу почали приділяти протягом останніх 20-ти років, розрізняючи при цьому потенціали 
країни, регіону, галузі, підприємства, суспільства тощо. Всі автори вказують на беззаперечну важ-
ливість вивчення даного питання і майже  всі відмічають, що в науковій літературі практично від-
сутній систематизований методологічний підхід щодо визначення та оцінки потенціалу підприєм-
ства. Дослідження цього питання виявляють його недостатнє теоретичне обґрунтування саме на 
рівні підприємства.  

Досліджуючи напрямки визначення можливостей підприємства та здатностей їх реалізовувати, 
в науковій літературі ми стикнулися з різними поняттями, що характеризують загальний потенціал 
підприємства: «економічний потенціал підприємства», «виробничий потенціал підприємства», 
«виробничо-економічний потенціал підприємства», «підприємницький потенціал» та інші.  

Підприємство — відкрита система, тому з гносеологічної точки зору категорію «економічний 
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потенціал підприємства» будемо розглядати як тотожну категорії «потенціал підприємства» [1]. 
Виробничий же потенціал [2] є лише однією з складових потенціалу підприємства (можливості 
підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва), тому, на нашу думку, ви-
значати загальний потенціал підприємства таким поняттям недоцільно. Категорія «підприємниць-
кого потенціалу» [3], на нашу думку, відображає лише частину можливостей підприємства, здебіль-
шого щодо використання управлінського та кадрового потенціалу підприємства (соціальний потен-
ціал). Тому, в наших дослідженнях надалі будемо оперувати поняттям потенціал підприємства.  

В етимологічному значенні термін «потенціал» походить від латинського potential й означає 
«потужність, сила».  

Аналіз літературних джерел показав, що підходи до визначення поняття потенціалу підприємс-
тва досить різнобічні, і існують значні розходження у формулюваннях: від надзвичайно вузьких 
тлумачень, таких як річний випуск продукції та потужність підприємства, до таких загальних ка-
тегорій як соціально-економічна система.  

В 80-х роках науковцями було проведено дослідження щодо класифікаційних ознак поняття 
«потенціал». Результати досліджень показали, що в 42 % випадків поняття «потенціал» асоціюють 
з сукупністю природних умов та ресурсів, можливостей, запасів, засобів, цінностей; у 18 % — з 
потужністю виробництва, фондів, ресурсів; в 16 % — з ресурсною, економічною, природною ха-
рактеристикою; у 8 % — з можливістю виробничих сил досягти певного ефекту [4].  

Так, довгий час у вітчизняній економічній науці потенціал підприємства ототожнювали з мас-
штабами діяльності підприємства, його потужністю. Але такий підхід не дає можливості всебічно 
оцінити потенціал, оскільки виробничі можливості підприємства ніяким чином не пов’язані з ефе-
ктивністю та інтенсивністю використання наявних ресурсів та оптимізацією даних процесів.  

Іноді потенціал підприємства визначають як можливості господарської системи виробляти 
продукцію (що близько до його трактування як виробничої потужності) або як можливості проду-
ктивних сил забезпечувати певний ефект, не уточнюючи, чи відповідає цей ефект поставленим 
цілям. 

Прихильники так званого «ресурсного визначення» стверджують, що потенціал системи є су-
купністю необхідних для її функціонування та розвитку різних видів ресурсів [5]. В даному сенсі 
до складу ресурсів відносять відповідні матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні ресурси, що 
залучають у виробничу сферу діяльності, а також ті ресурси, що визначають рівень організації 
виробництва, управління та кваліфікаційної підготовки кадрів. Але така концентрація уваги на 
забезпеченості підприємства ресурсами затіняє важливість ефективності їх використання.  

Інші автори стверджують, що дослідження потенціалу має ґрунтуватись не на досягнутому рів-
ні використання ресурсів, а на потенційних можливостях їх використання (раціоналізація викори-
стання внутрішніх і зовнішніх можливостей підприємства) [6].  

Деякі вчені розглядають потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної системи вико-
нувати поставлені перед нею завдання. Тобто увага акцентується на сукупній здатності всіх кате-
горій персоналу виконувати певні завдання (компетенції працівників та керівництва) [7]. 

Такий широкий спектр думок науковців посилює невизначеність в даній сфері досліджень і, 
звичайно, ускладнює використання теоретичних здобутків на практиці. Крім того, аналіз показав, 
що тлумачення поняття потенціалу підприємства деякими науковцями і досі носить дещо однос-
торонній характер.  

Оскільки потенціал підприємства є поліструктурною системою, то і підхід до визначення дано-
го поняття повинен бути системним. Не дивлячись на розбіжності у поглядах вчених, мова йде, 
скоріше за все, про взаємодоповнюючі підходи. Враховуючи це, можна стверджувати, що потенці-
ал підприємства характеризується такими взаємозумовленими характеристиками як «можливість» 
і «здатність» щодо ефективного використання наявних та прихованих ресурсів. На практиці реалі-
зуються тільки ті можливості, для яких складаються відповідні внутрішні та зовнішні умови. 

Узагальнивши все вище сказане, визначимо потенціал підприємства як систему взаємо-
пов’язаних поточних та перспективних, внутрішніх та зовнішніх можливостей, мобілізаційних 
здатностей (компетенцій) керівників та персоналу підприємства до перетворення доступних вхід-
них ресурсів (всі ресурси, які будь-яким чином пов’язані з функціонуванням та розвитком підпри-
ємства) для реалізації стратегічних цілей підприємства.  
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Модель формування потенціалу підприємства 

Оскільки підприємство — це цілеспрямована, керована система із складними внутрішніми та 
зовнішніми зв’язками, то визначення її потенціалу пов’язане з урахуванням її цілеспрямованої 
діяльності в зовнішньому оточенні. Для того, щоб система досягла своїх максимальних можливос-
тей на певному ринку, необхідно, щоб вона відповідним чином формувала свою внутрішню струк-
туру та управління. А для цього їй необхідно максимально оптимізувати своє  внутрішнє та зовні-
шнє середовище функціонування.  

Середовище підприємства є неоднорідним, тому, аналізуючи потенціал, його доцільно поділити 
на складові. Поділ середовища функціонування підприємства доцільно, на нашу думку, зробити за 
такими елементами: макро- (віддалене), мезо- (близьке) та внутрішнє середовище, яке охоплює ту 
частину середовища, що перебуває в межах організації під безпосереднім контролем. Такий поділ 
дозволить нам глибше вивчити можливості підприємства, встановити зв’язки між складовими 
потенціалу підприємства. 

З огляду на зміст вищесформульованого визначення потенціалу підприємства та відповідно до 
декомпозиції середовища функціонування модель потенціалу підприємства може мати такий гра-
фічний вигляд (рис.). 

«Потенціал системи» є поняттям відносним і воно має сенс, коли чітко визначені мета та мож-
ливості для її досягнення. З огляду на це загальний потенціал підприємства розглядаємо як поєд-
нання внутрішніх та зовнішніх (ринкових) можливостей підприємства для досягнення поставле-
них цілей.  

Це наочно демонструє і графічна модель, де внутрішній потенціал підприємства представлений 
можливостями та здатностями щодо ефективного перетворення  ресурсів підприємства; а зовніш-
ній (ринковий) потенціал — це можливості та здатності підприємства щодо використання ринко-
вих шансів за певних, сприятливих для підприємства умов. 

Внутрішні можливості підприємства визначаються ресурсами (наявними та резервними), зумо-
влюються оцінкою об’єктних складових потенціалу; а здатності — його соціальною складовою.  

Об’єктні складові потенціалу підприємства споживаються та відтворюються в тій чи іншій фо-

 
Модель потенціалу підприємства 

30 ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2007. № 3 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ    

рмі в процесі функціонування (інноваційний, виробничий, фінансовий потенціали, потенціал відт-
ворення ін. ). Соціальний потенціал є передумовою та соціальним чинником раціонального спо-
живання ресурсів (управлінський, кадровий, підприємницький, інформаційний потенціали ін.). 

В процесі господарювання підприємство перебуває під безпосереднім та опосередкованим 
впливом зовнішнього оточення. Зовнішнє середовище включає всі фактори непрямого та безпосе-
реднього впливу. Воно є своєрідним фоном, на якому може проявлятись потенціал підприємства.  

Аналіз різних факторів зовнішнього середовища потрібно проводити системно, визначаючи їх 
вплив на підприємство та їх зв’язки між собою. Рівень впливу зовнішніх чинників на підприємства 
досить різний. Це визначається розміром підприємства, його галузевою приналежністю, територі-
альним розміщенням тощо.  

Макрооточення створює загальні умови діяльності підприємства, обмежуючи або розширюючи 
сфери його впливу. Підприємства ж, навіть великі, практично не мають зворотного впливу на мак-
росередовище. Іншою складовою зовнішнього середовища є безпосереднє оточення, яке включає ті 
елементи, з якими підприємство перебуває у прямому контакті. На фактори мезооточення підприєм-
ство може в деякій мірі впливати, але цей вплив  обмежений, оскільки зовнішнє середовище досить 
динамічне і непередбачуване [8]. 

В ринковому середовищі постійно відбуваються процеси, які відкривають нові сприятливі умо-
ви для підприємства, або, навпаки — створюють додаткові труднощі. Досліджуючи зовнішній 
потенціал підприємства, досить важливим є визначення ринкових можливостей та загроз. 

Можливості трактуються як позитивні чинники зовнішнього середовища, які підприємство мо-
же використати для зміцнення своєї позиції (можливості та здатності підприємства реалізувати 
свою конкурентну перевагу на ринку; задоволення потенційного обсягу попиту, незадоволеного 
сформованою пропозицією;  потенційного рівня рентабельності того чи іншого виду діяльності; 
можливості впливу на основний ринок нової організації; сприятливий правовий захист в певній 
галузі; сформований високий імідж торгової марки на ринку тощо). Цим самим потенціал підпри-
ємства може значно збільшитись (ситуація а, рис.).  

Загрози зовнішнього середовища можуть значно зменшувати потенціал підприємства. За до-
сить несприятливих умовах ринкового середовища та зі слабкою реакцією керівництва (або ж її 
відсутністю) може скластись така ситуація, коли загальний потенціал підприємства буде меншим, 
ніж його внутрішній потенціал (ситуація б, рис.).  

Найвпливовішими факторами несприятливої дії можуть стати: економічні (значне зростання рі-
вня інфляції в країні; скорочення доходів населення; жорстка система оподаткування тощо), полі-
тико-правові (недосконалість законодавчої бази держави, що регулює господарську діяльність 
підприємств; державна економічна політика тощо), природні (стихійні лиха), технологічні (темпи 
НТП) та ін. 

Щоб уникнути впливу таких факторів та попередити зменшення потенціалу, одним із першоче-
ргових завдань стратегічного управління має стати  постійний моніторинг ринкового середовища 
та аналіз його компонентів; пошук «критичних точок» у функціонуванні підприємства і, відповід-
но, розробка системи заходів швидкого реагування на динамічні зміни в ньому. Важливим момен-
том має стати оцінка ринкових загроз та зовнішніх  можливостей стратегічними засобами «ран-
нього виявлення та попередження».  

В 70—80-х роках домінувала думка, що запорукою успіху підприємства на ринку є ретельний 
підбір галузі, вихід на найвигідніші ринки. Але, як показав практичний досвід американських 
компаній, успіх підприємства в довгостроковій перспективі — це не тільки вихід на високорента-
бельні ринки, а й, передусім, наявність власних ресурсів, можливостей та здатність підприємства 
ними ефективно оперувати для реалізації поставлених задач [9]. 

А наскільки ефективно підприємство зможе відреагувати на можливості та загрози зовнішнього 
середовища, залежить саме від  його внутрішнього потенціалу.  

Внутрішній потенціал віддзеркалює внутрішні сили підприємства, які дозволяють (чи не дозво-
ляють) реалізувати зовнішні можливості, скористатися ринковими шансами. І чим повніше будуть 
використані зовнішні можливості, тим більшим буде загальний потенціал підприємства і тим успі-
шнішою буде діяльність підприємства на ринку. 

Внутрішні сили підприємства визначаються внутрішнім середовищем підприємства — сукуп-
ністю систем, елементів, компонентів і факторів, які перебувають під безпосереднім контролем 
керівників та працівників підприємства. Тому аналіз внутрішнього середовища має бути багато-
факторним з використанням системного підходу.  
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Оцінка внутрішнього потенціалу підприємства вимагає структуризації його внутрішнього сере-
довища. Причому допускається довільний поділ внутрішнього середовища та в цілому підприємства 
на окремі елементи, структурні компоненти, фактори з подальшим стратегічним аналізом і органіч-
ним синтезом. Ця деталізація визначається відповідно до характеру діяльності підприємства, його 
масштабів, цілей та напрямків діяльності. І, взагалі, це індивідуальна справа підприємства [5]. 

Потенціал підприємства згідно системного підходу характеризується цілісністю, що проявля-
ється у тісному взаємозв’язку всіх елементів, в результаті чого з’являються нові якості системи, не 
притаманні її окремим складовим.  

Внутрішній потенціал підприємства складається з окремих виробничих, управлінських, марке-
тингових, інформаційних, фінансових, інноваційних та інших підсистем (окремих потенціалів), що 
безпосередньо взаємодіють між собою, формуючи при цьому складні взаємозв’язки. Важливе зна-
чення мають не стільки  обсяг даних складових, їх взаємозамінність, а ефективність їх викорис-
тання. 

Кожну з функціональних складових, як окремих підсистем, так і підприємства в цілому, харак-
теризують певні власні чинники, які можуть бути як сильними (перевагами), так і слабкими сторо-
нами (недоліками), що ще більше ускладнює процес визначення та оцінки потенціалу підприємст-
ва. 

Відповідно до процедурних ознак внутрішнє середовище підприємства поділяється на такі еле-
менти: діючі стратегії, потенціал підприємства, конкурентні переваги, сильні і слабкі сторони, 
можливі стратегічні проблеми підприємства. 

Відповідно до складових потенціалу та загальної стратегії підприємства розробляються страте-
гії окремих підсистем, а також визначають механізми їх реалізації з метою досягнення відповідно-
сті між цілями, внутрішнім потенціалом та зовнішніми бар’єрами. 

Висновки 

Ознайомившись та проаналізувавши праці науковців, з вивчення потенціалу підприємства та його 
стратегічних можливостей, ми стикнулись з тим, що на рівні підприємства це питання не досить ґрун-
товно вивчено і, практично, відсутня одностайність в думках вчених щодо визначень основних понять, 
їх структури та методів оцінки. 

В результаті досліджень ми дійшли до таких висновків: 
1. Внутрішній потенціал підприємства є сукупністю «можливостей», «здатностей» та ресурсів 

підприємства у всіх видових проявах, включаючи свої приховані резерви, виявлення яких є одним 
з головних завдань керівництва. 

2. Загальний потенціал підприємства визначається внутрішнім потенціалом (внутрішні можли-
вості) та зовнішнім потенціалом (ринкові шанси), виявлення та використання яких в повній мірі 
дозволить зайняти гідну нішу на конкурентному ринку. 

3. За сприятливих ринкових умов потенціал підприємства може досягти свого максимального 
рівня; при значному впливі деструктивних факторів зовнішнього середовища розмір загального 
потенціалу підприємства може стати значно меншим внутрішнього. 

4. Потенціал підприємства є багатоелементною системою із складною ієрархією зв’язків, що 
значно ускладнює як структуризацію внутрішнього середовища, так, відповідно, і оптимізацію 
потенціалу підприємства. І важливим завданням керівників  має стати не стільки визначення мак-
симальних можливостей підприємства, скільки їх оптимізація відповідно до зовнішніх та внутрі-
шніх змін. 

В даній статті автори спробували довести до відома читачів різні погляди вчених та відповідні 
їм напрямки досліджень з проблем визначення та формування потенціалу підприємства. Опрацю-
вавши вхідну інформацію та систематизувавши її, авторами запропоновано визначення потенціалу 
підприємства, що, на наш погляд, повніше розкриває дане поняття, враховуючи при цьому страте-
гічну направленість діяльності підприємств; запропоновано модель потенціалу підприємства та 
охарактеризовано основні його складові; визначено основні чинники зовнішнього впливу, що при-
зводять до коливань розміру потенціалу підприємства.  

Динамічність зовнішнього середовища потребує постійного контролю за внутрішніми та зов-
нішніми змінами, та вимагає  від керівництва відповідної негайної реакції. Запорукою успішного 
реагування на конструктивні та деструктивні зміни може стати вивчення теоретичних основ пи-
тання потенціалу підприємства, що зроблено в цій статті.  
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В подальшому планується опрацювати алгоритми визначення потенціалу та апробувати запро-
поновану модель на конкретному підприємстві, деталізувавши при цьому складові потенціалу. 
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