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АНОТАЦІЯ
У статті визначено основи формування механізму функціо-

нування економічного потенціалу промислових підприємств та 
вказані шляхи вирішення проблем відновлення з подальшим 
збереженням конкурентоспроможності промислових підпри-
ємств, що функціонують на сучасному ринку.
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АННОТАЦИЯ
В статье определены основы формирования меха-

низма функционирования экономического потенциала 
промышленных предприятий и указаны пути решения проблем 
восстановления с последующим сохранением конкурентоспо-
собности промышленных предприятий, функционирующих на 
современном рынке.
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ANNOTATION
The article outlines the principles of the formation of the 

mechanism of functioning of industrial enterprise’s economic 
potential and shows the ways of solving the problems with 
further restoration of the competitiveness of industrial enterprises 
operating in the market today.
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Постановка проблеми. В умовах економічної 
нестабільності і жорсткої конкуренції проблеми 
промислового підприємства цілком ясно позна-
чені. Причому проникнення на вітчизняні рин-
ки зарубіжних товаровиробників, оснащених 
передовими технологіями, поставило промислові 
підприємства України у ще більш скрутне стано-
вище. У результаті під загрозу ставиться вижи-
вання не лише конкретного промислового підпри-
ємства, але й усієї промисловості України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження суті і змісту економіч-
ного потенціалу, теоретичних і практичних ас-
пектів, спрямованих на формування раціональ-
них шляхів розвитку потенціалу на макро-, 
мезо- і мікрорівні, формування механізмів різ-
ного цільового призначення і рівня функціону-
вання, а також стратегічного управління роз-
витком промислових підприємств, приділяли 
увагу у своїх роботах багато вітчизняних і зару-
біжних учених, серед яких найбільш суттєвий 
вклад внесли О.М. Алімов, О.І. Амоша, Д. Аа-
кер, Р. Акофф, Я.Г. Берсуцький, О.Г. Білорус, 
В.Б. Захожай, Б.В. Буркинський, М.П. Война-
ренко, В.М. Геєць, Дж. Гелбрейт, Б. Данили-

шин, С.І. Дорогунцов, Ю.В. Каракай, О.В. Ра-
євнєва, Robert Galavan, John Murray та інші.

Не вирішена раніше частина загальної про-
блеми. Вирішення проблем відновлення з по-
дальшим збереженням конкурентоспроможнос-
ті промислових підприємств, що функціонують 
на сучасному ринку, можливо тільки за раху-
нок комплексу стратегічних заходів, спрямова-
них на розвиток економічного потенціалу як в 
масштабах галузі, так і держави в цілому.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні одні-
єю із найбільш глобальних проблем для сучасно-
го українського підприємства є збереження кон-
курентоспроможності та підтримка активності в 
умовах зовнішнього середовища, що безперервно 
змінюється. Ця проблема у сукупності з цілим 
комплексом подібних проблем, з одного боку, 
не є для сучасного підприємства новою, однак, 
з іншого боку, незважаючи на більш ніж десяти-
річну спробу формування і входження в ринкові 
стосунки, цілий комплекс підприємств і особливо 
підприємств важкого машинобудування і при-
ладобудування, досі не можуть повернутися до 
економічно обґрунтованих обсягів виробництва. 
Однією із найголовніших причин подібного ста-
новища, на наш погляд, є невміння управляти, 
розвивати і оцінювати наявний у промислових 
підприємств економічний потенціал.

Формування і посилення конкурентного стату-
су підприємства безпосередньо пов’язане з раціо-
нальним використанням і розвитком його потен-
ціалу, проте, незважаючи на велику популярність 
в економічній літературі подібного терміну, не 
лише методик оцінки, розроблених і апробованих 
методів і напрямів розвитку, але навіть конкрет-
них понять сформульовано не було. Ефективне 
вивчення проблеми розвитку і максимального 
використання економічного потенціалу підпри-
ємства, безумовно, повинне втілюватися чіткою 
конкретизацією поняття і структурою елементів, 
що входять до його складу.

На нашу думку, необхідною умовою забезпе-
чення довгострокової конкурентоспроможності 
підприємства є здатність до ефективного вико-
ристання і розвитку його економічного потенці-
алу, під яким варто розуміти особливим чином 
організовану систему, що включає сукупність 
кадрових, фінансових, виробничих, інновацій-
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них і інформаційних можливостей, спрямова-
них на забезпечення довгострокового економіч-
ного зростання промислового підприємства на 
основі прийнятих до реалізації стратегій.

Більшість учених-економістів цю проблему 
зводили до дослідження виробничого потенці-
алу підприємства, проте відсутність єдиного 
підходу до складу елементів, що входять у ви-
робничий потенціал, системності у його дослі-
дженні зводила нанівець також і ефективність 
процесу оцінки потенціалу виробництва. У той 
же час вважаємо за необхідне приділити ува-
гу основним підходам до розкриття поняття 
«виробничий потенціал» беручи в якості аргу-
менту те, що, по-перше, це один з найважливі-
ших елементів потенціалу економічного, і по-
друге – зважаючи на деяке змішення суті цих 
двох понять.

Не можна не відзначити вклад учених, що 
займалися проблемою виробничого потенці-
алу підприємства. Серед них О.М. Алімов, 
О. І. Амоша, Д. Аакер, Р. Акофф, Я.Г. Бер-
суцький, О.Г. Білорус, Б.В. Буркинський, 
М.П. Войнаренко, В.М. Геєць, Б. Данилишин, 
С.І. Дорогунцов та ін. Так, зокрема, Б. Дани-
лишин у роботі «Проблеми конкурентоздатного 
потенціалу підприємства» (2001 р.) простежу-
ється чітко видимий системний підхід, з по-
глядом на виробничий потенціал «як на об’єкт 
управління і об’єкт використання».

Автори, що займають позицію, яка розкри-
ває сутність виробничого потенціалу через оцін-
ку виробничої потужності, передусім спирають-
ся на економічну суть виробничої потужності 
як здібності закріплених за промисловим під-
приємством засобів праці (машин, устаткуван-
ня, встановлених виробничих площ) до макси-
мального випуску продукції за рік відповідно 
до встановлених спеціалізацією, кооперацією 
виробництва і режимом роботи, і при цьому 
трактуванні це, безумовно, характеризує потен-
ціал виробничих фондів промислового підпри-
ємства. Зокрема, І.А. Ігнатьєва визначає його 
як максимально можливий річний, добовий, 
годинний або віднесений до іншої тимчасової 
одиниці обсяг випуску продукції. Потенціал 
виробничий – реальний обсяг продукції, який 
можливо зробити при повному використанні 
наявних ресурсів: наявні і потенційні можли-
вості виробництва, наявність чинників вироб-
ництва, забезпеченість визначальними видами 
ресурсів [4, с. 75].

Подібне трактування дає Н.Н. Лепа, під ви-
робничим потенціалом промислового підпри-
ємства розуміється максимально можливий ви-
пуск продукції за якістю і кількості в умовах 
ефективного використання усіх засобів виробни-
цтва і предметів праці, наявних у розпоряджен-
ні підприємства. Максимально можливий – це 
означає при досягнутому і наміченому рівні 
техніки, технології, при повному використанні 
устаткування, при передових формах організа-
ції виробництва і стимулювання. На відміну від 

виробничої потужності, виробничий потенціал 
промислового підприємства характеризується 
оптимальним у цих умовах науково-технічного 
прогресу використанням усіх виробничих ресур-
сів (як вживаних, так і споживаних). Сукупний 
резерв підвищення ефективності виробництва 
на промислових підприємствах характеризу-
ється різницею між виробничим потенціалом і 
досягнутим рівнем випуску продукції, що, по 
суті, є резервом у використанні виробничих по-
тужностей промислового підприємства.

Ґрунтуючись на представлених вище твер-
дженнях, а також на доробках Р. Акоффа, не 
слід зводити оцінку економічного потенціалу 
промислового підприємства до узагальнюючої 
оцінки потенціалу промислового підприємства. 
Економічний потенціал (як і елементи, що вхо-
дять до його складу), на відміну від сукупного 
потенціалу промислового підприємства, відпо-
відає за дослідження і розвиток промислового 
підприємства з економічної позиції. У той же 
час у рамках сукупного потенціалу промислово-
го підприємства можуть бути досліджені (окрім 
економічного) правовий, екологічний і інші 
види потенціалу.

Таким чином, автором представляється мож-
ливим уточнити розуміння основних елементів, 
що визначають економічний потенціал промис-
лового підприємства.

Потенціал трудовий (кадровий) – осно-
вна частина економічного потенціалу, що ха-
рактеризується кількісним і якісним складом 
трудових ресурсів промислового підприємства 
відповідністю рівню використовуваної техніки і 
технології, а також їх здатністю до перспектив-
ного розвитку відповідно до цілей промислового 
підприємства.

Кадровий потенціал припускає дослідження 
таких складових:

1. Потенціал кадрового розвитку, тобто мож-
ливості і здібності фахівців, керівників до ро-
боти у рамках нових напрямів, що виникають, 
як правило, при диверсифікації виробництва, 
розробці нових технологій і товарів.

2. Потенціал функціонального розвитку ка-
дрів припускає дослідження і розвиток груп 
фахівців і керівників, орієнтованих на забезпе-
чення ефективного функціонування організації 
як в сьогоденні, так і в майбутньому. При цьо-
му як для потенціалу кадрового розвитку, так і 
для потенціалу функціонального розвитку тре-
ба провести дослідження тих керівників і фа-
хівців, які можуть бути включені у відповідні 
програми або на вищі посади вже нині (канди-
дати групи 1) або висунення яких планується в 
найближчі один-три роки (кандидати групи 2).

3. Потенціал управлінський. Спочатку за-
гальне керівництво було винятковою прерогати-
вою головного керівника, але у міру зростання 
організації керівник все більше був вимушений 
ділити свої повноваження і обов’язки з інши-
ми. Нині загальне керівництво підприємством 
здійснюється членами верхньої частини управ-
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лінської піраміди, тобто тими, хто має перед 
собою необхідну перспективу і має повноважен-
ня, щоб спрямовувати загальну діяльність орга-
нізації.

4. Потенціал виконавський характеризуєть-
ся, передусім, рівнем виконавчої дисципліни, 
рівнем професійної підготовки робітників, со-
ціально-психологічним кліматом у колективі.

Фінансовий потенціал розкривається через 
дослідження кількості та якості фінансових ре-
сурсів, що визначають можливості функціону-
вання і розвитку промислового підприємства. 
При цьому низка чинників, що характеризують 
фінансовий потенціал промислового підприєм-
ства, до яких належать: достатність обігових 
коштів на промислового підприємстві, вартість 
майна промислового підприємства, норма на-
копичення прибутку, розмір зовнішнього і вну-
трішнього боргу і так далі, багато в чому ви-
значає інвестиційну конкурентоспроможність 
промислового підприємства, кредитоспромож-
ність, економічну незалежність.

Рівень фінансового потенціалу, окрім впливу 
безпосередньо на рівень економічного потенці-
алу промислового підприємства, також робить 
непрямий вплив на потенціал виробничий, 
оскільки частково є невід’ємною частиною ви-
робничого процесу, а також на інші складові 
економічного потенціалу промислового підпри-
ємства.

Кожен з елементів економічного потенціалу 
може оцінюватися з різною мірою деталізації. 
Ми вважаємо за можливе, для оцінки виробни-
чого потенціалу, використовувати окремі мето-
дики, розроблені у 1970–1980 рр. Суть таких 
методик зводилася переважно до дослідження 
завантаження устаткування, технічного рівня 
окремих його видів, оцінки окремих елементів 
вжитих технології тощо.

Під виробничим потенціалом слід розуміти 
наявні і потенційні можливості виробництва 
конкурентоздатної продукції, при ефективному 
використанні основних чинників виробництва 
на основі забезпеченості визначальними видами 
ресурсів.

Рівень виробничого потенціалу багато в чому 
визначається потенціалом ринку, тобто абсо-
лютним (відносним) обсягом товарів, які мо-
жуть бути закуплені або спожиті тим або іншим 
сегментом ринку за певний часовий період.

Науково-технічний потенціал є сукуп-
ністю кадрових, матеріально-технічних, ін-
формаційних, інноваційних і організаційних 
ресурсів, призначених для вирішення цілей 
стратегічного розвитку і підтримки конкурен-
тоспроможності, що стоять перед промислово-
го підприємством. Сукупність інноваційного і 
інформаційного потенціалів характеризується 
в основному своєчасністю періодичного онов-
лення виробництва, зміною або удосконален-
ням технологій, розробкою нових продуктів, а 
також можливістю якісної переробки й аналі-
зу інформації.

Оцінка інноваційного потенціалу промис-
лового підприємства покликана оцінити міру 
забезпеченості конкурентоспроможності про-
дукції або послуг промислового підприємства 
науково-технічним показникам конкуренто-
спроможності промислового підприємства в 
цілому. При цьому оцінка робиться на основі 
рівня наявних на підприємстві розробок і ви-
конуваних інженерних досліджень, стану кон-
структорської і технологічної підготовки вироб-
ництва, застосування екологічних технологій 
тощо. Також важливим моментом в оцінці ін-
новаційного потенціалу можна вважати оцінку 
інноваційного заділу, який є готовим до впрова-
дження у виробництво науково-технічних роз-
робок. Тим самим, оцінка інноваційного потен-
ціалу враховує не лише інтенсивність розробок, 
що проводяться на підприємстві, але також їх 
конкретну віддачу.

Інформаційний потенціал промислового під-
приємства виражається в оптимальності вико-
ристання і швидкості проходження інформа-
ційних потоків на промислового підприємстві. 
Інформація сама по собі має цілий комплекс 
специфічних властивостей: вона не витрачаєть-
ся в процесі споживання, не обмежена спожи-
ванням. У той же час міра налагодженого ін-
формаційного механізму безпосередньо впливає 
на виробничий процес. Окрім цього, швидкість 
реакції на зовнішню інформацію і здатність 
ефективно і своєчасно її використовувати нині 
дозволяє не лише промисловим підприємствам 
вижити, але і значно зміцнити свої позиції.

Таким чином, виділений автором склад 
елементів, серед яких кадровий, науково-тех-
нічний, виробничий і фінансовий потенціали, 
дозволяє не лише якнайповніше охарактеризу-
вати економічний потенціал з позицій систем-
ного підходу, але і також дає можливість ви-
значення рівня його конкурентоспроможності 
на основі порівняльної комплексної оцінки від-
носно вибраних стандартів (схожого підприєм-
ства, галузі, світових аналогів).

На думку автора, неправомірно зводити до-
слідження економічного потенціалу промисло-
вого підприємства винятково до певних функ-
ціональних потенціалів. Оскільки підприємство 
функціонує у ринковій макросистемі, то, оче-
видно, що розвиток кожної складової економіч-
ного потенціалу необхідно розглядати укупі з 
потенціалом ринку, потенціалом конкурентів і 
державним потенціалом.

Автором обґрунтована динамічність складу 
елементів економічного потенціалу промисло-
вого підприємства і зроблено припущення про 
нерівнозначність вказаних елементів у складі 
потенціалу промислового підприємства. Відмін-
ною рисою саме економічного потенціалу, що 
включає цілком конкретний склад елементів, 
є його здатність забезпечувати розвиток про-
мислового підприємства саме з економічної по-
зиції. У той же час автор не заперечує впливу 
на подібні процеси також і елементів сукупного 
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потенціалу промислового підприємства, таких 
як потенціал екологічний, правовий та інші.

Висновки та перспективи розвитку. Вихо-
дячи з вищенаведеного, на сьогодні однією із 
найглобальніших проблем для сучасного укра-
їнського підприємства є збереження конкурен-
тоспроможності і підтримка активності в умо-
вах зовнішнього середовища, що безперервно 
змінюється. Ця проблема у сукупності з цілим 
комплексом подібних проблем, з одного боку, 
не є для сучасного підприємства новою, однак, 
з іншого боку, незважаючи на більш ніж деся-
тирічну спробу формування і входження у рин-
кові стосунки, цілий комплекс підприємств, і 
особливо підприємств важкого машинобуду-
вання і приладобудування досі не можуть по-
вернутися до економічно обґрунтованих об-
сягів виробництва. Однією із найголовніших 
причин подібного становища, на наш погляд, 
є невміння управляти, розвивати й оцінювати 
наявний у промислових підприємств економіч-
ний потенціал.
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