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У статті розглянуто теоретичні під-
ходи до визначення сутності потенціалу 
підприємства з різних наукових позицій. 
Проаналізовано фактори впливу на рівень 
ефективності формування потенціалу під-
приємства. Розкрито основні функції управ-
ління ефективністю використання резервів 
розвитку потенціалу підприємства. Визна-
чено, обґрунтовано етапи управління ефек-
тивністю використання резервів розвитку 
потенціалу підприємства. Побудовано меха-
нізм нарощування ефективності викорис-
тання резервів розвитку потенціалу підпри-
ємства.
Ключові слова: потенціал підприємства, 
фактори, етапи, функції, механізм нарощу-
вання ефективності використання резервів 
розвитку потенціалу підприємства.

В статье рассмотрены теоретические 
подходы к определению сущности потенци-
ала предприятия с различных научных пози-
ций. Проанализированы факторы влияния 
на уровень эффективности формирования 
потенциала предприятия. Раскрыты основ-
ные функции управления эффективностью 
использования резервов развития потен-
циала предприятия. Определены, обосно-
ваны этапы управления эффективностью 

использования резервов развития потен-
циала предприятия. Построен механизм 
наращивания эффективности использова-
ния резервов развития потенциала пред-
приятия.
Ключевые слова: потенциал предпри-
ятия, факторы, этапы, функции, механизм 
наращивания эффективности использова-
ния резервов развития потенциала пред-
приятия.

The article deals with theoretical approaches to 
the definition of the essence of the potential of 
the enterprise from different scientific positions. 
The factors of influence on the level of efficiency 
of forming the potential of the enterprise are 
analyzed. The basic functions of managing the 
efficiency of the use of reserves for the devel-
opment of enterprise potential are revealed. 
Stages of management of the efficiency of using 
reserves of enterprise potential development are 
determined and substantiated. The mechanism 
of increasing the efficiency of the use of reserves 
for the development of the enterprise’s potential 
has been constructed.
Key words: potential of enterprise, factors, 
stages, functions, the mechanism of increasing 
the efficiency of using reserves to develop the 
potential of the enterprise.

Постановка проблеми. У сучасних економіч-
них умовах діяльність підприємства з невисоким 
рівнем сформованого потенціалу чи невикорис-
таними можливостями його застосування най-
частіше є найбільш сприйнятливою до негативних 
впливів, що обумовлює необхідність вивчення й 
аналізування особливостей формування потенці-
алу підприємства та управління ним.

Під час здійснення аналізу потенціалу під-
приємства необхідно приділити значну увагу 
виявленню основних резервів, тобто можли-
востей забезпечення більш оптимальної органі-
зації господарської діяльності підприємства за 
рахунок найбільш повного використання його 
потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження сутності поняття «потенціал підпри-
ємства» та визначення його складових висвітлено 
в працях відомих дослідників, таких як О. Ареф’єва, 
О. Вовк, Л. Абалкін, В. Архангельський, А. Анчиш-
кін, І. Лукінов, Б. Мочалов, І. Репін, Д. Черніков, 
Р. Марушков, М. Іванов, Ю. Одегов, К. Андрєєв, 
О. Федонін, О. Олексик, І. Отенко, І. Должанська, 
Т. Загорна, О. Удалих, Г. Герасимчук.

Однак актуальними питаннями є пошук вну-
трішніх резервів підприємства та інструментаріїв 
їх активізації, а отже, використання потенціалу 
підприємства та управління ним.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
формування механізму нарощування ефектив-
ності використання резервів розвитку потенціалу 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Успішне господарювання будь-якого підприємства 
визначається потенціалом підприємства та ефек-
тивним його використанням. У загальному визна-
ченні потенціал підприємства є сукупністю трудо-
вих, інноваційних, матеріальних, інформаційних, 
фінансових та інших ресурсів і можливостей під-
приємства, природних умов та здібностей пер-
соналу, які сприяють одержанню максимального 
доходу та забезпечують ефективну діяльність і 
розвиток підприємства.

Для більш детального дослідження економічної 
сутності поняття «потенціал підприємства» прове-
демо аналіз його трактувань в сучасній науковій 
літературі.

У «Великому тлумачному словнику україн-
ської мови» потенціал тлумачиться як сукупність 
усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних 
сил, що можуть бути використані у певній сфері, 
галузі, ділянці; запас чого-небудь, резерв; прихо-
вані здатності, сили якоїсь діяльності, що можуть 
виявлятись за певних умов [2, с. 902].

В «Економічній енциклопедії» зазначається, 
що потенціал – це наявні в економічного суб’єкта 
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ресурси, їх оптимальна структура та вміння раці-
онально використати їх для досягнення поставле-
ної мети [4, с. 13].

В «Економічному словнику» термін «потен-
ціал» розглядається як засоби, запаси, джерела, 
які є в наявності і можуть бути мобілізовані, при-
ведені в дію, використані для досягнення певної 
мети, здійснення плану, вирішення будь-якого 
завдання; здібності окремої людини, суспільства, 
держави до певної діяльності [5, с. 279].

Нині серед науковців відсутня однозначна 
думка про поняття потенціалу підприємства. 
Оскільки одна частина науковців у своїх дослі-
дженнях розглядає це поняття в широкому розу-
мінні, висвітлюючи потенціал підприємства як уза-
гальнений показник поточного та перспективного 
стану підприємства, що включає науково-технічну, 
інноваційну, кадрову, інвестиційну, виробничу, 
інформаційну та інші складові діяльності підпри-
ємства, а інша частина науковців прирівнює потен-
ціал підприємства до наявних ресурсів.

З наявних визначень сутності потенціалу під-
приємства можна виділити чотири основні підходи 
до його розуміння, а саме ресурсний, цільовий, 
результативний, функціональний.

До представників ресурсного підходу відно-
сять Л. Абалкіна, В. Архангельського, А. Анчиш-
кін, І. Лукінова, Б. Мочалова, І. Репіна, Д. Черні-
кова, які стверджують, що потенціал підприємства 
визначається як сукупність необхідних для функ-
ціонування та розвитку всіх наявних видів ресур-
сів підприємства. Тобто за цього підходу ресурсна 
складова є базою для формування потенціалу на 
підприємстві, ігноруючи інші складові потенціалу. 
Саме ресурсна концепція є основою для подаль-
ших досліджень та вдосконалення поняття «потен-
ціал підприємства» як економічної категорії.

Представниками цільового підходу є Р. Маруш-
ков, М. Іванов, Ю. Одегов, К. Андрєєв, які ототож-
нюють потенціал підприємства з можливістю та 
спроможністю підприємства здійснювати госпо-
дарську діяльність і виконувати певні завдання, 
що в результаті сприятимуть досягненню вста-
новлених цілей. Можна зазначити, що цей підхід 
спрямований на висвітлення цільової орієнтації 
потенціалу. Однак в межах запропонованого під-
ходу досить часто відсутня конкретизація ресур-
сів та можливостей, які необхідні для досягнення 
встановлених результатів.

До представників результативного підходу 
можна віднести Л. Ревуцького, Б. Бачевського, 
І. Заблоцьку, О. Решетняк. Запропоновані цими 
дослідниками підходи передбачають розгляд 
потенціалу з точки зору можливого за певних умов 
отримання результату, але з ігноруванням інших 
складових потенціалу.

Представниками функціонального підходу 
є О. Федонін, І. Репіна, О. Олексик, І. Отенко, 

І. Должанська, Т. Загорна, О. Удалих, Г. Герасим-
чук. За цього підходу потенціал є здатністю вико-
нувати певні функції, такі як виробництво матері-
альних благ, здійснення виробничої діяльності, 
задоволення суспільних потреб. Водночас в межах 
цього підходу не враховується ресурсна складова.

Дослідження поняття «потенціал підприєм-
ства» дає змогу говорити про наявність різних 
поглядів щодо розуміння його сутності. Також 
неможливо однозначно говорити про прихильність 
автора до конкретного підходу, оскільки більшість 
авторів у своїх визначеннях робить акцент на різні 
складові потенціалу. Проте необхідно зазначити, 
що кожен автор показує важливість використання 
потенціалу для досягнення необхідних результатів 
діяльності підприємства.

Отже, результати дослідження наукових дже-
рел дають змогу зробити висновок, що потенціал 
підприємства – це наявні можливості та здібності 
підприємства перетворювати всі види вхідних 
ресурсів за допомогою підприємницьких здібнос-
тей персоналу на економічні блага для досягнення 
встановлених цілей на підприємстві та задово-
лення суспільних потреб.

Кожне підприємство у власній господарській 
діяльності прагне забезпечити одержання мак-
симально можливого результату з мінімальними 
втратами та ризиками. Для досягненні цієї мети 
на підприємстві розробляється власна система 
управління діяльністю, яка включає низку складо-
вих елементів, однією з яких є управління розви-
тком потенціалу підприємства.

Управління розвитком потенціалу підприєм-
ства – це планування, розроблення та реалізація 
організаційних рішень, спрямованих на забезпе-
чення раціональності процесів формування, наро-
щування та використання ресурсів і можливостей 
суб’єкта господарювання на кожній стадії його 
життєвого циклу [8, с. 202].

На процес формування потенціалу підпри-
ємства здійснюють вплив безліч внутрішніх та 
зовнішніх факторів. Тому проаналізуємо фактори 
внутрішнього та зовнішнього середовищ під-
приємства, від яких залежать необхідний рівень 
потенціалу, його структура, особливості та ступінь 
використання тих чи інших складових формування 
та управління потенціалом підприємства. Умовно 
фактори впливу на рівень ефективності форму-
вання потенціалу підприємства можна поділити на 
декілька груп (рис. 1):

1) чинники мікросередовища – фактори, що 
формуються на рівні самого підприємства й обу-
мовлені його організаційними, ресурсними харак-
теристиками;

2) чинники макросередовища – чинники 
зовнішнього впливу, що виникають за межами під-
приємства (на державному та світовому рівнях); 
ця група чинників включає економічні, соціальні, 
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політичні, юридичні умови, що виникають під 
впливом обмежувальних або стимулюючих захо-
дів з боку державних органів, банків, інвестиційних 
компаній, політичних сил, громадських організацій 
тощо [1, с. 72];

3) епізодичні чинники – фактори, що характе-
ризуються непостійністю, спонтанністю, низьким 
рівнем прогнозованості; можуть виникати як у вну-
трішньому, так і у зовнішньому середовищах під-
приємства [9, с. 41].

Отже, під час формування механізму нарощу-
вання ефективності використання резервів роз-
витку потенціалу підприємства важливим етапом 
є врахування рівня впливу вказаних факторів на 
розвиток потенціалу підприємства та можливість 
підприємства впливати на них.

Управління ефективністю використання резер-
вів розвитку потенціалу підприємства, як і будь-

яка економічна система, виконує низку функцій, 
які представлені на рис. 2.

Всі зазначені функції тісно пов’язані між собою 
в єдиному процесі управління. Недосконале пла-
нування господарської діяльності підприємства, 
незадовільна організація, погана мотивація праці 
та слабкий контроль здійснюють негативний вплив 
на результати діяльності підприємства загалом, 
тому ефективне управління розвитком потенціалу 
підприємства потребує постійного забезпечення 
взаємозв’язку процесів планування, організації, 
мотивації, контролю та моніторингу.

Під час формування механізму нарощування 
ефективності використання резервів розвитку 
потенціалу підприємства необхідно також врахо-
вувати основні етапи управління ефективністю 
використання резервів розвитку потенціалу під-
приємства, що представлені на рис. 3.

Рис. 1. Фактори впливу на рівень ефективності формування потенціалу підприємства

Джерело: складено авторами на основі джерела [9, с. 41]
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Отже, на першому етапі відбувається визна-
чення цілей управління розвитком потенціалу під-
приємства на основі проведеного аналізу поточ-
них та перспективних планів його діяльності та 
розвитку.

Метою другого етапу є формування інформа-
ційної бази для забезпечення розвитку виробни-
цтва, необхідної якості створюваної продукції і 
послуг, а також прийняття ефективних управлін-
ських рішень на кожному наступному етапі управ-
ління розвитком потенціалу підприємства.

На третьому етапі з місії підприємства виді-
ляють пріоритети, що мають бути враховані під 
час формування стратегії управління розвитком 
потенціалу підприємства. Тобто з урахуванням 
типу підприємства, його організаційної структури, 
форми власності, видів продукції або послуг, які 
воно реалізує, конкретизуються основні цілі та 
першочергові завдання управління розвитком 
потенціалу підприємства.

Наступним етапом є оцінка фінансових резуль-
татів діяльності підприємства з використанням різ-
номанітних показників і коефіцієнтів, що є індика-

торами фінансової стійкості, платоспроможності, 
прибутковості й ефективності роботи підприєм-
ства. Результати аналізу в майбутньому можуть 
бути використані для пошуку резервів викорис-
тання потенціалу підприємства.

Оцінка потенціалу підприємства включає дослі-
дження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 
потенціал підприємства, виокремлення складових 
потенціалу, пошук вільних резервів для їх реаліза-
ції, оцінювання рівня потенціалу за окремими скла-
довими з використанням кількісних параметрів.

П’ятий етап управління розвитком потенціалу 
підприємства може бути здійснений за допомогою 
методів економіко-математичного моделювання, 
за результатами розрахунків яких можна визна-
чити найбільш впливові фактори та резерви наро-
щування потенціалу підприємства.

На основі результатів попередніх досліджень 
та прийнятих управлінських рішень здійснюється 
розроблення стратегії щодо управління розвитком 
потенціалу підприємства.

Восьмим етапом є реалізація стратегії управ-
ління розвитком потенціалу підприємства та 

Рис. 2. Функції управління ефективністю використання резервів 
розвитку потенціалу підприємства

Джерело: складено авторами на основі джерела [8, с. 204]
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застосування вибраних методів, інструментів і 
важелів впливу.

Потім здійснюються аналіз, поточний контроль, 
моніторинг ефективності та результатів сформо-
ваної стратегії.

Завершальним етапом є використання резуль-
татів аналізу для коригування стратегічних напря-
мів розвитку підприємства. На цьому етапі в разі 
незадовільних результатів здійснюється перегляд 
прийнятих управлінських рішень.

Запропонована схема дає змогу комплексно 
оцінити фінансовий стан підприємства, наявний 
потенціал, рівень використання ресурсів і вну-
трішніх резервів, взаємозв’язок рівня викорис-
тання потенціалу та результатів діяльності під-
приємства.

За результатами аналізу факторів впливу на 
рівень ефективності формування потенціалу під-
приємства, основних функцій та етапів управління 

можна запропонувати механізм нарощування 
ефективності використання резервів розвитку 
потенціалу підприємства, що представлений на 
рис. 4.

Отже, побудувавши механізм нарощування 
ефективності використання резервів розвитку 
потенціалу підприємства, можемо зазначити, що 
результати діяльності будь-якої виробничої сис-
теми визначаються впливом умов зовнішнього 
середовища на вибір цілей, засобів та методів 
їхнього досягнення, а також впливом умов вну-
трішнього середовища на межові можливості 
виробництва.

Найбільш повне уявлення про резерви дає ана-
ліз усіх аспектів виробничо-господарської діяль-
ності підприємства, тобто його підрозділів протя-
гом усього виробничо-господарського циклу. Такий 
аналіз спирається на принципи пошуку резервів 
виробництва, серед яких можна назвати такі:

 Рис. 3. Етапи управління ефективністю використання  
резервів розвитку потенціалу підприємства

Джерело: складено авторами на основі джерела [3, с. 153]
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– принцип комплексності, який полягає у 
вивченні взаємозалежного комплексу показників, 
факторів та об’єктів, які можуть забезпечити необ-
хідну повноту виявлення резервів виробництва;

– принцип ведучої ланки, який зазначає те, 
що у виробничо-господарській діяльності будь-
якої ділянки виробництва під час вивчення будь-
якого показника ефективності виробництва можна 
визначити найбільш резервомісткі об’єкти зосе-
редження найбільшої маси недоглядів, утрат, при-
хованих можливостей;

– принцип комплектності, який пов’язаний з 
угрупованням резервів за елементами процесу 
виробництва;

– принцип однократності обліку, що означає, 
що за зведеного підрахунку резервів за будь-яким 
аналізованим об’єктом необхідно усунути повтор-
ний облік, а особливо тоді, коли фактори взаємо-
залежні;

– принцип оптимальної послідовності обліку, 
що полягає в тому, щоб аналіз продукції прово-
дився не тільки і не стільки на стадії виробництва, 

 
Рис. 4. Механізм нарощування ефективності використання  

резервів розвитку потенціалу підприємства

Джерело: складено авторами
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але й на передпроектній стадії, стадіях проекту-
вання й підготовки до виробництва;

– принцип оптимального поєднання різних 
видів економічного аналізу (пошук резервів можна 
починати з оцінювання результатів фінансово-
економічної діяльності, що дасть змогу визначити 
явні недогляди, відхилення та втрати) [6, с. 222].

Щоб глибше розкрити той чи інший бік вироб-
ничо-господарської діяльності, зробити ефектив-
нішим пошук резервів розвитку потенціалу на під-
приємствах, застосовуються різні види аналізу, 
кожний з яких відрізняється своєрідністю мети, 
прийомів та інших особливостей.

Досліджуючи джерела формування та розвитку 
потенціалу підприємства, зазначаємо, що кожен з 
видів ресурсів є сукупністю можливостей досяг-
нення цілей підприємства. Це означає, що, маючи 
у своєму розпорядженні ті чи інші засоби виробни-
цтва, кадри, виробничі приміщення з визначеними 
характеристиками, спорудження та інші ресурси, 
виробнича система здатна тією чи іншою мірою 
задовольняти нестатки, що змінюються, потреби й 
запити потенційних покупців.

Щоб ресурси використовувались ефективно, а 
підприємство розвивалось, повинна зростати їхня 
ефективність. Ефективність підприємства означає 
той баланс між усіма факторами виробництва, що 
дає найбільший випуск за найменших зусиль.

Розглядаючи внутрішні можливості підприєм-
ства, перш за все звертаємо увагу саме на ті, які 
дають змогу постійно вдосконалювати виробничий 
потенціал підприємства, тобто розширювати його 
межові можливості. Серед них можна відзначити:

– здатність до швидкого переналагодження 
виробництва за рахунок використання сучасних 
технологій;

– здатність оперативним чином коректувати 
цілі виробництва з урахуванням змін на ринку;

– здатність раціонально використовувати 
інвестиційні можливості;

– здатність забезпечувати високий рівень кон-
курентоздатності товарів та послуг [7, с. 229].

Отже, можна говорити, що резерви є можли-
востями прискорення досягнення цілей підпри-
ємства, що досягаються через використання кон-
кретних ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
на основі проведених досліджень можна зробити 
висновок, що в економічній літературі представ-
лені різні підходи до структуризації потенціалу під-
приємства, аналіз яких дає можливість зробити 
висновок, що всі складові елементи потенціалу 
підприємства перебувають у постійному взаємо-
зв’язку один з одним та відповідним чином вплива-
ють на загальний рівень потенціалу підприємства.

Побудований механізм нарощування ефектив-
ності використання резервів розвитку потенціалу 
підприємства посідає важливе місце в управлінні 

потенціалом, оскільки дає змогу оптимально орга-
нізувати господарську діяльність підприємства за 
рахунок повного використання його потенціалу, 
що дає можливість менеджерам підприємства різ-
них рівнів управління сформувати чітке уявлення 
щодо майбутньої діяльності підприємства.
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FORMATION OF THE MECHANISM FOR INCREASING THE EFFICIENCY  
OF USING RESERVES TO DEVELOP THE ENTERPRISE’S POTENTIAL

The article is devoted to the formation of a mechanism for increasing the efficiency of the use of reserves 
for the development of enterprise potential. The theoretical approaches to the definition of the essence of the 
concept of enterprise potential from different scientific positions are considered. It is substantiated that the 
enterprise potential represents the existing capabilities and the capacities of the enterprise to convert all types 
of input resources through the entrepreneurial abilities of the personnel in the economic benefits to achieve 
the goals set at the enterprise and meet the public needs. The factors of the internal and external environment 
of the enterprise, on which the necessary level of potential depends, its structure, features, and extent of use 
of various components of formation and management of enterprise potential development are determined and 
analyzed. It is highlighted that external factors of influence include micro-environmental factors and macro-
environmental factors, as well as internal factors of influence, are episodic factors. The basic functions of 
managing the efficiency of using reserves of enterprise potential development are analyzed: planning, orga-
nization, motivation, control, and monitoring. It is noted that imperfect planning of the economic activity of the 
enterprise, poor organization, poor motivation of labour or weak control have a negative impact on the results 
of the enterprise as a whole, therefore, these functions should be closely interconnected in a single manage-
ment process. The stages of managing the efficiency of using reserves of enterprise potential development 
are grounded, which allow comprehensively estimating the financial condition of the enterprise, the available 
potential, the level of use of resources and internal reserves, the relationship between the level of potential 
use and the enterprise’s operating results. According to the results of the analysis of factors of influence on 
the level of efficiency of forming the potential of the enterprise, the main functions of managing the efficiency 
of the use of reserves for the development of enterprise potential and the stages of managing the efficiency 
of the use of reserves for the development of enterprise potential, developed a mechanism for increasing the 
efficiency of the use of reserves for the development of enterprise potential. It is found and revealed that the 
mechanism for increasing the efficiency of the use of reserves for the development of the enterprise potential 
occupies an important place in the management of potential since it allows to optimally organize the economic 
activity of the enterprise due to the full use of its potential, which allows managers of enterprises of different 
levels of management to form a clear idea about future activities of the enterprise.


