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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішна діяльність підприємства на ринку в

значній мірі визначається його економічним потенці�
алом, який характеризує склад ресурсів, можливості
суб'єкту господарювання щодо досягнення цілей у
майбутньому, певного перспективного стану тощо.
Дослідження економічного потенціалу та його струк�
тури дозволить виявити напрями, активізація управ�
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THE NATURE AND STRUCTURE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Визначено актуальність дослідження сутності та структури економічного потенціалу підприємства. ПроJ
ведено аналіз існуючих підходів до трактування економічного потенціалу підприємства. На основі узагальJ
нення результатів дослідження економічний потенціал підприємства запропоновано визначати як певну його
спроможність, здатність сприяти задоволенню потреб суспільства, розвиватися у визначено напрямку, досяJ
гати поставлених цілей за умов максимальної ефективності, отримувати заплановані результати, підвищуваJ
ти конкурентоспроможність за рахунок сформованої у певний момент часу сукупності структурованих реJ
сурсів, які використовуються у мовах дії чинників зовнішнього середовища. Визначено, що структура економJ
ічного потенціалу підприємства є сукупністю підсистем — потенціалів і складових, взаємодія яких в певний
момент часу за дії чинників зовнішнього середовища створює умови для здатності до задоволення потреб сусJ
пільства, розвитку, досягнення поставлених цілей та отримання визначених результатів. Складовими еконоJ
мічного потенціалу підприємства визначено кадровий, виробничий, фінансовоJінвестиційний, інноваційний,
інформаційний, організаційноJуправлінський, конкурентний, маркетинговий та підприємницький потенціал.

It is determined the relevance of researching the essence and structure f economic potential of the enterprise. The
analysis of the existed approaches to the interpretation "economic potential of enterprise" have been made. On the
basis of the exaggeration of research results, the economic potential of enterprise was proposed to determine as a
certain opportunity, ability to meet the needs of society, to develop in the determined direction, to reach the set goals
in conditions of maximum efficiency, to receive planned results, to increase the competitiveness at the expense of
structured at certain time resources which are used under the influence of the external enviroment.

It is determined that the structure of an economic potential of the enterprise is a complex of subsystems — potentials
and components , the interaction of which at a certain time under the influence of external factors to create the
conditions for the ability to meet the needs of society, developing, achievement of the estimated targets and receiving
the determined results.

The components of economic potential of the enterprise were determined as staff potential, productive, financialJ
investment, innovative, information, management, competitive, marketing and business potential.

Ключові слова: економічний потенціал, підприємство, структура, кадровий потенціал, фінансово�інвес�
тиційний потенціал, виробничий потенціал, організаційно�управлінський потенціал, конкурентний потен�
ціал.

Key words: economic potential, enterprise, structure, personnel potential, financial and investment potential,
production potential, organizational and managerial potential, competitive potential.

лінської діяльності щодо яких сприятиме подальшо�
му розвитку підприємства. Проблема формування оп�
тимальної структури потенціалу підприємства набу�
ває особливого значення та актуальності за умов об�
меженості ресурсів та ускладненого доступу до пев�
них їх видів, необхідності створення умов до швидкої
адаптації підприємства до змін у зовнішньому сере�
довищі.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо трак�
тування економічного потенціалу підприємства дозво�
лив встановити, що в науковій літературі не сформова�
но єдиного визначення цієї категорії.

Сутність економічного потенціалу наводиться в
словникових та енциклопедичних виданнях, в працях
Костирка Р.О., Балацького О.Ф., Савченка М.В., Кова�
льова В.В., Волкова О.Н., Романова А.П., Губано�
вої М.Н., Петровича І. М. та інших вітчизняних та зару�
біжних вчених. Економічний потенціал розглядається з
різних підходів, що визначає потребу узагальнення існу�
ючих понять. Також потребують узагальнення дослід�
ження щодо складових економічного потенціалу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою наукового дослідження є визначення сут�

ності та складових економічного потенціалу підприєм�
ства, узагальнення підходів до його трактування, а та�
кож формування структури економічного потенціалу
сучасного підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження трактування "економічного потенціа�
лу" дозволило виявити наявність різних підходів до його
визначення. Так, економічний потенціал досліджуєть�
ся на макро� та мікрорівнях. Згідно досліджень Носо�
вої О. В. тривалий час в економічній науці підприємство
не розглядалося як суб'єкт господарювання, який чи�
нить певний вплив на розвиток суспільства. В працях
класиків, зокрема Мальтуса Т., Мілля Дж., Рікардо Д.,
Сея Ж.�Б., Сміта А. увага здебільшого присвячувалась
проблемам добробуту суспільства, який залежав від ви�
робничого потенціалу нації. Щодо дослідження еконо�
мічного потенціалу підприємства, то вони почалися
представниками неокласичної школи економічної теорії
— через пошуку шляхів оптимального розподілу ре�
сурсів, які використовує підприємство з метою максим�
ізації цільової функції. Історично першою спробою роз�
робки такої функції прийнято вважати результати дос�
ліджень А.Беррі ще у 1890 рр., який допомагав А. Мар�
шаллу під час підготовки математичного додатку до його
"Принципів економічної науки" [1].

Активне ж використання поняття "економічний по�
тенціал підприємства" в наукових працях економічного
спрямування мало місце починаючи з 70—80�х років XX
ст., коли завдання нарощування темпів і обсягів вироб�
ництва стали пріоритетними для підприємств. У працях
більшості дослідників того часу економічний потенціал
підприємства визначався з точки зору його можливос�
тей максимізувати виробничу функцію у вигляді випус�

ку матеріальних благ або
певного ефекту.

Більшість вчених ви�
вчають економічний по�
тенціал на рівні держави,
хоча деякі науковці роз�
глядають економічний
потенціал підприємства,
трактуючи його як окре�
му систему, або як один
з видів чи елементів
структури потенціалу
[2—7].

В Академічному тлу�
мачному словнику еко�
номічний потенціал роз�
глядається як сукупність
економічних можливос�
тей держави (або об'єд�
нання держав), які мо�
жуть бути використані

для забезпечення всіх матеріальних потреб (виробниц�
тва, оборони, особистих потреб населення і т. ін.) [8].

Райзберг Б.А. розглядає економічний потенціал в
загальному розумінні і визначає його як сукупну
здатність економіки країни, її галузей, підприємств, гос�
подарств здійснювати виробничо�економічну діяль�
ність, випускати продукцію, товари, послуги, задоволь�
няти запити населення, суспільні потреби, забезпечу�
вати розвиток виробництва і споживання. Схоже виз�
начення наводиться у словнику "Економіка: від А до Я",
де "економічний потенціал" визначають як спро�
можність економіки країни, галузей, підприємств
здійснювати виробничу діяльність, випускати продук�
цію, товари, надавати послуги, задовольняти попит на�
селення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток
виробництва та споживання [9—10].

На макрорівні "економічний потенціал" розглядають
Равйан Б., Костирко Р.О., Ковальов В.В., Волкова О.Н.,
Балацький О.Ф., Савченко М.В. та інші. Визначення ав�
торів умовно можна розділити на групи. До першої з
них відносяться ті, що розглядають економічний потен�
ціал з ресурсної точки зору, другі — розглядають з точ�
ки зору здатностей або можливостей. Такі підходи до
трактування "економічного потенціалу підприємства"
наведено в таблиці 1.

Узагальнюючи результати досліджень економічний
потенціал підприємства нами пропонується визначати
як певну його спроможність, здатність сприяти задо�
воленню потреб суспільства, розвиватися у визначено
напрямку, досягати поставлених цілей за умов макси�
мальної ефективності, отримувати заплановані резуль�
тати, підвищувати конкурентоспроможність за рахунок
сформованої у певний момент часу сукупності струк�
турованих ресурсів, які використовуються у мовах дії
чинників зовнішнього середовища.

Отже, економічний потенціал підприємства відоб�
ражає здатності та можливості, які формуються у
підприємства за наявності у певний момент часу сукуп�
ності ресурсів, виробничих потужностей, інших ре�
зервів. Такі ресурси характеризуються кількісними та
якісними показниками, певним складом та структурою.
Досягнення здатностей та можливостей відбувається
через систему соціально�економічних відносин, які фор�
муються всередині підприємства та за його межами
(відносини з об'єктами та факторами зовнішнього се�
редовища). Максимальній ефективності таких відносин
сприяє структурно�функціональна складова, організа�
ційна структура підприємства, структура управління,
система розподілу функціональних обов'язків, удоско�
налення яких потенційно спрямоване на розвиток
підприємства в майбутньому. Динамічність економічно�
го потенціалу підприємства формує необхідність управ�
ління ним, забезпечення його інноваційності, гнучкості

Таблиця 1. Визначення поняття "економічного потенціалу підприємства"

Визначення економічного потенціалу підприємства Автор
Ресурсний підхід

Ступінь використання своїх ресурсів Костирко Р.О. [11]
Сукупна здатність наявних економічних ресурсів забезпечити виробництво 
максимально можливого обсягу корисності, відповідного потребам суспільства на 
певному етапі його розвитку 

Балацький О.Ф. [12] 

Складна економічна система функціональних відносин між елементами реального і 
потенційного рівнів розвитку підприємства, що відбиває його готовність у певний час 
мобілізувати ресурсні можливості для досягнення поставлених цілей з максимальною 
ефективністю у процесі оптимальної взаємодії з зовнішнім середовищем 

Савченко М.В. [13.]

Сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, що 
можуть за певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинників середовища бути спрямовані 
на реалізацію діяльності підприємства, метою якої є задоволення нових потреб 
суспільства 

Калінеску Т.В., 
Романовська Ю.А., 
Кирилов О.Д. [14] 

Цільовий підхід
Міра досягненням підприємством поставленої мети Шкроміда Н.Я. [15]

Сукупність здатностей, здібностей
Реальна або ймовірна здатність підприємства виконувати цілеспрямовану роботу Райан Б. [16]
Забезпечує здатність підприємства досягати поставлені перед ним цілі, 
використовуючи для цього наявні в нього матеріальні, трудові і фінансові ресурси 

Ковальов В.В.,
 Волкова О.Н. [17] 
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та адаптивності до змінюваних умов зовнішнього се�
редовища.

Економічний потенціал підприємства виступає од�
нією з основних його властивостей, яка формує підгрун�
тя для цілеорієнтованого довгострокового функціону�
вання, розвитку в напрямі досягнення стратегічних ор�
ієнтирів на основі використання наявних ресурсів.

Економічний потенціал підприємства як складна
категорія складається з певних елементів. Досліджен�
ня питання складових економічного потенціалу
підприємства дозволило встановити, що у науковій
літературі не сформовано єдиного такого переліку еле�
ментів.

Краснокутська Н.С. правомірно зазначає, що
структура економічного потенціалу підприємств
різних галузей та масштабів діяльності не є одноковою,
проте можна сформувати базовий набір елементів,
який є обов'язковим для діяльності підприємств різних
сфер. Антоян Р.Е. та Ястребінський М.А. у своїх пра�
цях зазначають, що основні елементи економічного по�
тенціалу підприємства поділяються на матеріальні,
фінансові, трудові та природні ресурси. До матеріаль�
них ресурсів автори відносяться засоби виробництва:
засоби праці і предмети праці; до фінансових ресурсів
відносяться власні і позикові кошти; трудові ресурси
представляють собою персоналом підприємства. Еко�
номічний потенціал підприємства включає в себе май�
но, технологію, персонал, внутрішні та зовнішні зв'яз�
ки та відносини, в т.ч. господарські, наукові, юридичні
та інші, а також методи і способи ведення господар�
ства. Особливістю підходу цих авторів є те, що вони
вбачають за необхідне також враховувати форму влас�
ності (державну, акціонерну та ін.) або форму володі�
ння нею (орендна). На наш погляд такий підхід є доц�
ільним, бо вони впливають на систему взаємовідновин,
величину витрат, а отже, на результати діяльності
підприємства загалом [18].

До складу економічного потенціалу підприємства
включають матеріальні і нематеріальні засоби також
Романов А.П., Губанова М.Н., Петрович И. М., Проко�

пишин�Рашкевич Л. М. та інші. Проте Ро�
манов А.П., Губанова М.Н. акцентують
увагу на те, що економічний потенціал
підприємства також включає здатності
робітника, колективу, підприємства, сус�
пільства в цілому до ефективного вико�
ристання наявних засобів та ресурсів. Та�
кож вони зазначають, що в структуру
входять виробничо�технологічні та еко�
номічні зв'язки. В узагальненому вигляді
за структурою, проте не за змістом, за�
значені автори склад економічного потен�
ціалу підприємства включає матеріальну,
людську, фінансову, інформаційну та ко�
мерційну складові.

Скоробогата Л.В. у своїх працях заз�
начає, що економічний потенціал включає
чотири основні складові потенціали —
кадровий, виробничий, фінансовий та
інформаційний. Проте, на нашу думку,
такий підхід до структури економічного
потенціалу підприємства не відображає у
повній мірі елементи його елементи та по�
требує розширення.

Петрович І.М. і Прокопишин�Рашке�
вич Л.М. подають складові економічного
потенціалу підприємства в більш розгор�
нутому вигляді та включають до їх пере�
ліку такі потенціали: інформаційний,
фінансово�інвестиційний, інноваційний,
виробничий (включає природно�ресурс�
ний, технологічний та технічний), потен�
ціал відтворення, кадровий, науково�тех�
нічний, маркетингово�логістичний, а та�

кож організаційно�управлінський потенціал, який скла�
дається з потенціалів організаційної структури управ�
ління й управлінського [19].

Заслуговує на увагу уточнення Лапіна Є.В., який
зазначає, що економічний потенціал характеризується
соціальною, виробничо�економічною та екологічною
складовими [6].

Узагальнюючи дослідження щодо складових еконо�
мічного потенціалу підприємства нами пропонується
наступна його структура, основні елементи якої зобра�
жено на рисунку 1.

ВИСНОВКИ
Економі чний по тенці ал пі дприє мст ва  є

спроможністю, здатністю сприяти задоволенню
потреб суспільства, розвиватися у визначено на�
прямку, досягати поставлених цілей за умов макси�
мальної ефективності, отримувати заплановані ре�
зультати, підвищувати конкурентоспроможність за
рахунок сформованої у певний момент часу сукуп�
ності структурованих ресурсів, які використову�
ються у мовах дії чинників зовнішнього середови�
ща. Економічний потенціал підприємства відобра�
жає здатності та можливості, які формуються у
підприємства за наявності у певний момент часу су�
купності ресурсів, виробничих потужностей, інших
резервів.

Структура економічного потенціалу підприємства
представляє собою сукупність підсистем: потенціалів
і складових, сукупність та взаємодія яких в певний мо�
мент часу за дії чинників зовнішнього середовища
створює умови для здатності до задоволення потреб
суспільства, розвитку, досягнення поставлених цілей
та отримання визначених результатів. Складовими
економічного потенціалу підприємства є кадровий,
виробничий, фінансово�інвестиційний, інноваційний,
інформаційний, організаційно�управлінський, конку�
рентний, маркетинговий та підприємницький потен�
ціал.

Рис. 1. Структура економічного потенціалу підприємства

Джерело: узагальнено та доповнено автором.
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