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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

FORMATION OF ORGANIZATIONAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Сучасний розвиток підприємства багато в чому залежить 

від рівня організації його виробництва. Раціональна організа-
ція виробництва завжди є одним з головних важелів, викорис-
товуваних для підвищення ефективності роботи підприємства. 
Удосконалення організації виробництва й досягнення на цій 
основі високих економічних результатів є одними з головних 
завдань підприємства. Оскільки в умовах розвитку економіки 
все більше уваги приділяється формуванню потенціалу під-
приємства, то питання формування організаційного потенціа-
лу підприємства є досить актуальним. Ця тема є предметом 
досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Зазна-
чені питання набувають особливого значення за умов ринкової 
трансформації економіки, пошуку ефективних механізмів еко-
номічного розвитку.

Ключові слова: організаційний потенціал, кадрова скла-
дова, мотиваційна складова, комунікаційна складова, орга-
нізація виробництва, механізм корпоративного планування, 
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АННОТАЦИЯ
Современное развитие предприятия во многом зависит 

от уровня организации его производства. Рациональная орга-
низация производства всегда является одним из главных ры-
чагов, используемых для повышения эффективности работы 
предприятия. Совершенствование организации производства 
и достижение на этой основе высоких экономических резуль-
татов являются одними из главных задач предприятия. По-
скольку в условиях развития экономики все больше внимания 
уделяется формированию потенциала предприятия, то вопро-
сы формирования организационного потенциала предприятия 
является весьма актуальным. Эта тема является предметом 
исследований многих отечественных и зарубежных ученых. 
Указанные вопросы приобретают особое значение в услови-
ях рыночной трансформации экономики, поиска эффективных 
механизмов экономического развития.

Ключевые слова: организационный потенциал, кадровая 
составляющая, мотивационная составляющая, коммуникаци-
онная составляющая, организация производства, механизм 
корпоративного планирования, информационные механизмы, 
структурные механизмы, организационно-технические меха-
низмы, организационно-административные механизмы, орга-
низационная структура управления, организация управления.

АNNOTATION
The modern development of the enterprise largely depends 

on the level of organization of its production. A rational organiza-
tion of production is always one of the main tools used to improve 
the efficiency of the enterprise. Improving the organization of pro-
duction and achievement on this basis of high economic results 
are one of the main objectives of the enterprise. Since in the con-
ditions of economic development more and more attention is paid 
to the formation of the potential of the enterprise, the question 

of forming the organizational potential of the enterprise is very 
relevant. This topic is the subject of research by many domestic 
and foreign scientists. These issues are of particular importance 
in the conditions of the market transformation of the economy, 
the search for effective mechanisms of economic development.

Keywords: organizational potential, staffing component, 
motivational component, communication component, organi-
zation of production, mechanism of corporate planning, infor-
mation mechanisms, structural mechanisms, organizational 
and technical mechanisms, organizational and administrative 
mechanisms, organizational structure of management, organi-
zation of management.

Постановка проблеми. Вагомим крите-
рієм функціонування підприємства та осно-
вою подальшого розвитку стратегії діяльності 
та розвитку суб’єкта господарювання є потен-
ціал підприємства. Він є тією складовою, яка 
визначає перспективи функціонування підпри-
ємства, напрями його розвитку та ефектив-
ність діяльності. Термін «потенціал» походить 
від латинського слова «potential» («приховані 
можливості») [3]. У «Великому тлумачному 
словнику української мови» визначено, що 
потенціал є сукупністю усіх наявних засобів, 
можливостей, продуктивних сил, що можуть 
бути використані в певній галузі, сфері, ділянці 
тощо. В «Енциклопедії бізнесмена» потенціал 
визначено як сукупність усіх наявних ресур-
сів, запасів, засобів, які використовуються для 
досягнення певної мети. Там же визначено три 
види потенціалу підприємства, такі як вироб-
ничий, трудовий, економічний. В «Економіч-
ній енциклопедії» потенціал визначається як 
сукупність усіх наявних ресурсів, за допомогою 
яких у разі їх раціонального використання під-
приємство досягне своєї мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Терміна «потенціал» в науковій літературі 
досліджували такі вчені, як, зокрема, Л.І. Абал-
кін, В.М. Архангельський, Р.В. Марушков, 
В.О. Кунцевич, О.С. Федонін. Отже, згідно 
з проведеним термінологічним аналізом терміна 
«потенціал» зауважимо, що науковці уявляють 
потенціал як сукупність наявних ресурсів, за 
допомогою яких підприємство досягає визначе-
ної мети та підвищує ефективність діяльності. ек
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Проте науковці не визначають, які саме ресурси 
формують потенціал. Для досягнення мети під-
приємству одних ресурсів буде мало. Визначення 
терміна «організація» є загальноприйнятим. Він 
походить від латинського слова «organize», що 

означає чіткий і злагоджений вид, об’єднання. 
Французьке слово «organization» означає 
«устрій», «формування», «взаємозв’язок».

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нині термін «організацій-

Рис. 1. Структура організаційного потенціалу підприємства

Організаційний потенціал підприємства

Елементи

Кадровий Мотиваційний Комунікаційний

Трудові можливості 
підприємства,здатність 

персоналу до генерування 
ідей,створення нової 

продукції,його
освітній,кваліфікаційний 
рівень,психофізіологічні 

характеристики.

Можливість 
керівництва 

підприємства впливати
на поведінку 

працівників для 
задоволення їхніх 

актуальних потреб та 
скерування 

зусиль,навичок і вмінь 
для найефективнішого 

Швидкість оброблення і 
передачі інформації з 

мінімально допустимими 
спотвореннями ;обсяги 

пам’яті;часові 
характеристики обробки 

інформації;результативність 
використання можливостей 

комп’ютерної та 
організаційної техніки ; 

ефективність застосування 
сучасних інформаційних 

технологій

Процес формування

Створення на підприємстві 
ефективної системи кадрової 

роботи і механізму 
управління нею, який 

включаю: підбір і навчання 
персоналу,адаптацію й 

оцінку працівників,
управління діловою 
кар’єрою,мотивацію 

кар’єрного росту,організацію 
діловодства,планування 

потенціалу 

Розроблення та 
реалізація сукупності 

взаємопов’язаних 
матеріальних 

стимулів,що дозволяють 
задовольнити колективні 
та індивідуальні потреби 

працівників для 
спонукання їх до 

ефективної трудової 
діяльності з метою 
досягнення цілей 

організації

Налагодження 
комунікаційних 

зв’язків,які 
уможливлюють швидкий 

обмін інформацією 
,застосування сучасної 

комп’ютерної техніки та 
формування внутрішньої 

системи діловодства 
 

Завдання

Досягнення стійких 
конкурентних переваг в 

умовах жорсткої 
конкурентної 

боротьби;гальмування 
розвитку й зменшення 

негативного впливу 
зовнішніх і внутрішніх 

загроз;посилення 
захисних властивостей 

Сприяння консолідації 
зусиль усіх працівників 

для реалізації 
колегіальних й 

особистих 
інтересів,серед яких 
забезпечення бізнесу 

підприємства робочого 
місця,отримання 
матеріальної та 
нематеріальної 

винагороди 

Високий ступінь 
оволодіння персоналом 

сучасних засобів обробки 
і передачі інформації; 

забезпечення 
релевантності і 

корисності 
інформації;Інформаційне 
забезпечення прийняття 

рішень у процесі 
управління системою 
безпеки підприємства 
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ний потенціал» широко застосовують у бага-
тьох службах підприємства (персонал, інвести-
ції, виробництво, менеджмент). Від латинської 
«potentia» організаційний потенціал означає 
силу, можливість, сукупність коштів, умов, 
необхідні ведення, підтримки.

Потенціал підприємства залежить від рівня 
потенціалів усіх напрямів своєї діяльності: 
виробничої, організаційної, трудовий, марке-
тингової, інформаційної, управлінської, фінан-
сової, економічної, інвестиційної, науково-тех-
нічної (інноваційної) тощо.

Мета статті полягає у тому, щоб на основі 
дослідження визначити поняття, структуру, 
порядок формування організаційного потенці-
алу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економічній літературі розглядаються різ-
номанітні підходи до визначення структури 
потенціалу підприємства [6]. Більшість дослід-
ників розглядає ресурсну структуру потен-
ціалу, але враховує наявність різноманітних 
кількісних складників. В одному випадку до 
його складу рекомендується включати тільки 
засоби праці, в другому – предмети праці 
й робочу силу, в третьому – засоби праці, 
робочу силу й природні ресурси, які викорис-
товуються у процесі виробництва, у четвер-
тому – засоби праці, робочу силу і предмети 
праці. Існують і більш широкі поняття струк-
тури потенціалу підприємства, доповнені опи-
сом систем збирання, обробки і використання 
інформації, досвіду господарювання, викорис-
таної енергії тощо. Однак потрібно відзначити, 
що ресурсний підхід не дає повної характерис-
тики терміна «потенціал підприємства». Осо-
бливий науковий інтерес викликають дослі-
дження багатоаспектного аналізу структури 
потенціалу, в якому поряд з ресурсним розгля-
даються й інші аспекти структури.

До елементів організаційного потенціалу 
підприємства можна віднести все, що пов’язано 
з функціонуванням та розвитком підприємства.

На рис. 1 запропоновано структуру організа-
ційного потенціалу підприємства з урахуванням 
його об’єктивних та суб’єктивних складників.

Актуальність і потребу удосконалення кон-
цептуальних підходів до формування й ефек-
тивного управління потенціалом підприємства 
національної економіки підтверджує сучасна 
практика функціонування підприємств в реаль-
ному фінансово-економічному середовищі. Під-
приємства з невисоким рівнем сформованого 
потенціалу чи невикористаними можливостями 
його застосування зазнають криз. Це стосується 
як підприємств національної економіки, так 
і відомих транснаціональних корпорацій. Тра-
диційно основоположні засади майже всіх кон-
цепцій управління побудовані на постулаті, що 
розвиток економічної системи здійснюється на 
основі безперервного засвоєння всіх складників 
потенціалу [10].

Процес формування потенціалу підприємства 
загалом характеризується одним із напрямів 
його економічної стратегії і полягає у створенні 
й організації системи ресурсів і компетенцій 
таким чином, щоб результат їхньої взаємодії 
був чинником успіху в досягненні цілей діяль-
ності підприємства. Враховуючи основну мету 
сучасного підприємства – створення вартості, – 
у багатьох дослідження відзначають, що «збіль-
шення загального економічного потенціалу під-
приємства як сукупності економічних ресурсів 
та можливостей для розвитку компанії визна-
чає взаємовплив потенціалу та ринкової вар-
тості підприємства» [1].

Організаційний потенціал, як і інші еле-
менти потенціалу підприємства, підпорядко-
вується досягненню загальних цілей потенці-
алу підприємства, тобто якщо існують засоби 

Рис. 2. Цикл формування організаційного потенціалу підприємства

1.Формування цілей 
діяльності

2.Розподіл функцій та 
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управління

Декомпо-
зиція цілей

3.Формування інформаційних 
ресурсів

Інформаційне 
забезпечення

4.Створення 
системи,що 

підтримує інновації

Коре-
гування

5.Система підвищення 
ефективності діяльності 

підприємства

Формування 
організаційної 

структури
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виробництва, кадри, приміщення з певним 
характеристиками та інші ресурси, то потен-
ціал підприємства як економічна система здат-
ний задовольнити постійно мінливі потреби 
потенційних споживачів [9].

Виходячи з цього, можна зобразити цикл 
формування організаційного потенціалу під-
приємства (рис. 2).

Таким чином, для забезпечення процесу 
ефективної господарської діяльності підпри-
ємства необхідною умовою є формування опти-
мальної структури потенціалу, яка повинна 
мати мінімальну кількість компонентів, але 
водночас вони повною мірою повинні викону-
вати задані функції.

Ефективне використання потенціалу підпри-
ємства означає можливість для підприємства 
одночасно і раціонально використовувати всі 
наявні ресурси для досягнення високих кінце-
вих результатів і задоволення потреб замовника 
в якісній продукції. Матеріальною основою еко-
номічного потенціалу є фінансові ресурси, від-
биті в балансі підприємства, а величина потен-
ціалу – це результат їхніх сукупних зусиль, 
виражений потенційним прибутком, що зали-
шається в розпорядженні підприємства.

Виходячи з того, що формування потенціалу 
підприємства – процес ідентифікації та ство-
рення спектра підприємницьких можливос-
тей, його структуризації та побудови певних 
організаційних форм для стабільного розвитку 
та ефективного відтворення, а процес форму-

вання організаційно-управлінського потенціалу 
підприємств – це процес виявлення стратегіч-
них організаційно-управлінських можливос-
тей і ресурсів, здатних підвищити вірогідність 
досягнення стратегічних цілей підприємства 
шляхом реалізації резервів розвитку, визна-
чено чинники, які впливають на процес фор-
мування потенціалу підприємства в організа-
ційному та управлінському аспектах [1]. Серед 
них доречно виділити такі, як нестабільність 
зовнішньої економічної ситуації та законо-
давчого регулювання, нестача квалiфiкованих 
робітників, низький рівень підготовки персо-
налу до інноваційності технологій, недостатній 
рівень фінансування роботи персоналу, а також 
напруженість організаційного клімату. Отже, 
врахування ключових чинників сприятиме під-
вищенню ефективності прийняття управлін-
ських рішень щодо формування максимального 
рівня потенціалу підприємств в організацій-
ному та управлінському аспектах. Основними 
факторами актуалізації формування потенціалу 
підприємства з урахуванням організаційного 
та управлінського аспектів доцільно вважати:

– максимізацію ролі управлінських компе-
тенцій у загальній системі господарювання;

– постійне підвищення об’єктивних потреб 
суб’єкта господарювання на усіх етапах управ-
ління його фінансовим розвитком;

– розширення напрямів діяльності під-
приємства за умов розширення організаційної 
структури;

Забезпечення 
необхідного рівня 
професійної 
підготовки персоналу 
та розширення їх 
компетенцій
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можливих фінансових втрат

Безперервна 
діагностика 

ефективності 
управління цілісною 

системою 
Адаптивність 

організаційноуправлінської 
системи підприємства до 

факторів впливу

Зовнішні 
чинники

Внутрішні 
чинники

Планування комплексу заходів щодо запобігання можливих 
збитків і оптимізація окремих організаційних аспектів управління

Комплексне використання можливих організаційно-управлінських засобів, ресурсів і 
можливостей для розвитку всіх елементів виробничо-господарської системи

Комплексний підхід  до формування потенціалу підприємства: організаційний та 
управлінський аспект

Рис. 3. Комплексний підхід до формування потенціалу підприємства: організаційний 
та управлінський аспекти
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– підвищення невизначеності в досягненні 
тактичних цілей та стратегічної місії.

– мінливість внутрішнього та зовнішнього 
середовища.

Створення окремої групи принципів форму-
вання потенціалу підприємства в організацій-
ному та управлінському аспектах є додатко-
вою умовою приділення максимальної уваги 
формуванню організаційно-управлінського 
потенціалу як з боку вчених-економістів, так 
і з боку управлінців. До класичних принципів, 
які доцільно застосовувати під час формування 
потенціалу підприємства в організаційному 
та управлінському аспектах, таких як гнуч-
кість і точність, слід додати:

– принцип ситуативності (зниження сту-
пеня невизначеності у перспективному періоді);

– принцип системності (врахування вза-
ємозалежності між структурними підрозділами 
організаційної структури);

– принцип адаптивності (адаптація управ-
лінських компетенцій до вимог внутрішнього 
і зовнішнього середовища);

– принцип науковості (врахування осно-
вних наукових досягнень).

Спираючись на це, запропоновано як базо-
вий підхід до формування потенціалу підпри-
ємства в організаційно-управлінському аспекті 
використовувати комплексний підхід, який 
ґрунтується на урахуванні у процесі управління 
підприємством усіх можливих організаційних 
та управлінських аспектів його функціону-
вання та розвитку, можливостей організацій-
ної структури, напрямів розвитку організацій-

ного клімату та рівня розвитку управлінських 
компетенцій, а також факторів впливу на них 
в цілісності та сукупності (рис. 3).

Виходячи з рис. 3, можна стверджувати, що 
комплексний підхід забезпечить своєчасне запо-
бігання збитків, як очевидних, так і ймовірних, 
за рахунок безперервного аналізу, планування, 
прогнозування і контролю організаційно-
управлінського аспекту діяльності підприєм-
ства. Доречно зазначити, що для запобігання 
настання кризової ситуації комплексне форму-
вання організаційно управлінського потенціалу 
підприємства необхідно здійснювати в умовах 
стабільності суб’єкта господарювання.

Таким чином, в результаті дослідження 
поглиблено теоретичні засади формування 
потенціалу підприємства в організаційному 
та управлінському аспекті на підставі відповід-
них системних закономірностей, особливостей 
у контексті забезпечення ефективності діяль-
ності підприємства та виділення основних чин-
ників формування.

Подальшого розвитку набули принципи 
формування потенціалу підприємства з ура-
хуванням організаційного та управлінського 
аспектів. Визначено, що саме організаційно-
управлінському потенціалу належить одна 
з ключових функцій ефективного формування 
та прогресивного розвитку потенціалу підпри-
ємства в загальному розрізі.

У ході дослідження обґрунтовано необхідність 
застосування комплексного підходу до форму-
вання потенціалу підприємства в організаційно-
управлінському аспекті, що має важливе мето-

Рис. 4. Склад механізмів організаційного потенціалу підприємства
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дологічне та методичне значення для системи 
управління та фінансового менеджменту за 
рахунок синтезу в єдину цілісну систему окре-
мих функціональних елементів процесу форму-
вання потенціалу та управління ним.

Метод управління – це сукупність управлін-
ських прийомів, що сприяють забезпеченню висо-
кої ефективності діяльності організації. За допо-
могою правильного вибору методу управління 
забезпечується чітка організація процесу управ-
ління й усієї виробничо-економічної діяльності.

Структурні механізми дають можливість 
визначити склад і характеристики факторів 
виробництва й виробничого процесу, необхід-
них для виготовлення потрібної продукції.

Організація управління мобілізує можли-
вість впливу всієї системи механізмів управ-
ління різної природи на всі сторони діяльності 
підприємства.

Механізм корпоративного планування 
з погляду організації стратегічного управління 
доцільно представити так: стратегічне плану-
вання, оперативне планування, формування 
стратегічних програм і розробка бізнес-планів. 
Факторами поділу стратегічного й оперативного 
планування є важливість і невідкладність вирі-
шення завдань, можливість досягнення оптималь-
них рішень, прийняття в умовах нестабільності 
зовнішнього середовища, методи управління.

Організаційно-технічні й організаційно-
адміністративні механізми включають стандар-
тизацію продукції й організацію виробництва, 
здійснювану в інтересах створення єдиної орга-
нізаційно-технічної основи спеціалізації й коо-
перування виробництва, забезпечення його рит-
мічності, високих показників якості тощо.

Інформаційні механізми дають можливість 
використовувати інформацію як специфічні 
ресурси, що впливають на науково-технічний 
розвиток і потік факторів виробництва.

В практиці управління застосовується така 
сукупність (система) управлінських прийомів 
для ефективної діяльності: адміністративні, 
економічні, комерційні, соціально-психоло-
гічні, правові, дослідницькі. Використання цих 
методів повинне забезпечити цілеспрямованість 
колективу, організованість, чіткість і злаго-
дженість роботи, оперативність і своєчасність 
рішень, розпорядливість, гнучкість, дисциплі-
нованість, ініціативність.

Сучасний розвиток підприємства багато 
в чому залежить від рівня організації його 
виробництва. Раціональна організація виробни-
цтва завжди є одним з головних важелів, вико-
ристовуваних для підвищення ефективності 
роботи підприємства. Удосконалювання органі-
зації виробництва й досягнення на цій основі 
високих економічних результатів – одне з голо-
вних завдань підприємства.

Одним з показників, що найбільш повно 
відображають стан організаційного процесу на 
підприємстві або в його підрозділах, є показ-
ник, названий «рівень організаційного потен-

ціалу підприємства». Він складається з рівнів 
організаційного потенціалу кожного з підроз-
ділів підприємства. Однак вивченню рівня 
організації на підприємстві не приділяється 
належної уваги, тому що відсутня методика 
аналізу організаційного рівня або організацій-
ного потенціалу підприємства. Внаслідок цього 
комплексний аналіз організації виробництва не 
здійснюється [9].

Організаційний потенціал підприємства 
є організаційним процесом, що включає як 
сукупність виробничих ресурсів, так і оцінку 
його величини. Оцінка величини організацій-
ного потенціалу пов’язана з вибором одиниць 
виміру величини елементів потенціалу. Під час 
оцінки їх у відповідних натуральних показни-
ках велику проблему представляє облік якісних 
змін. Отже, потенціал підприємства доцільно 
характеризувати не одним, а сукупністю показ-
ників, а відповідно до економічної сутності 
самого показника, застосовувати певну оцінку, 
а саме вартісну, натуральну або зовсім іншу 
евристичну [9].

Висновки. Організаційний процес може про-
тікати за таких механізмів, як організаційно-
структурний (керуючі впливи на організацію 
і реструктуризацію системи), організаційно-тех-
нічний (вплив на технічні, технологічні пара-
метри виробничого процесу), організаційно-
економічний (вплив на економічні параметри 
господарської діяльності), організаційно-адмі-
ністративний (вплив на діяльність персоналу), 
комплекс механізмів перелічених вище. Вибір 
механізмів визначається рівнем організації 
і управління виробництвом. Структурні меха-
нізми об’єднують визначення цілі, структуриза-
цію діяльності, підприємства (системи), ринку.

Стандартизація продукції, кооперування 
виробництва, забезпечення його ритмічності, 
якості, ефективного використання, впрова-
дження нової техніки і технології, сертифікація 
продукції здійснюються через організаційно-тех-
нічні і організаційно-адміністративні механізми.

Науково-технічний розвиток, потік факторів 
виробництва для адаптації і докорінної пере-
будови підприємства, формування ефективної 
стратегії інноваційного характеру, маркетин-
гової діяльності стають можливими завдяки 
інформаційному механізму.

Висока діяльність системи підтримується 
застосуванням управлінських прийомів або 
методів управління, таких як адміністратив-
ний, економічний, комерційний, соціально-
психологічний, правовий.

Застосовані методи управління покликані 
забезпечити цілеспрямованість колективу, органі-
зованість, чіткість і злагодженість роботи, опера-
тивність і своєчасність рішень, розпорядливість, 
гнучкість, дисциплінованість, ініціативність.

Функції управління можна поділити на осно-
вні, які є комплексом обов’язкових робіт і вико-
нання їх у певній послідовності (прогнозування, 
організація, планування, мотивація, контроль, 
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облік, аналіз, підготовка і прийняття управлін-
ських рішень) та конкретні, які є сферою само-
стійної професійної діяльності (на основі аналізу 
функцій формують структуру управління, здій-
снюють підбір і розміщення кадрів, розробку 
системи інформації, організацію діловодства).

Організаційний потенціал можна предста-
вити у вигляді здатності економічної системи 
змінювати режим функціонування в процесі 
адаптації до змін зовнішнього середовища для 
забезпечення розвитку наявних і створення 
нових конкурентних переваг. Це досягається 
шляхом обліку і визначення ситуації, їх оцінок 
з визначенням правильності змісту управління 
організаційним потенціалом.

Отже, поняття організаційного потенціалу 
має не тільки важливе наукове, але й прак-
тичне значення, оскільки уявлення про його 
зміст визначає підхід до його оцінки вимірю-
вання і управління.
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