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У статті розглядаються теоретико-методологічні підходи до визначення сутності кате-

горії «потенціал підприємства». Розмежовано поняття «економічний», «виробничий» та  
«ринковий» потенціали підприємства та визначено основні показники для їхнього оцінюван-
ня. Виділено особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства. 
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Постановка проблеми. Господарська 
діяльність підприємства завжди здійснюєть-
ся на основі ресурсної та технологічної 
складових і реалізується під впливом управ-
лінських рішень. Економічна, виробнича та 
техніко-технологічна відокремленість ос-
новного суб’єкта господарювання у сус-
пільному поділі праці, з одного боку, ство-
рює умови його функціонування як самос-
тійної ділової одиниці, а з іншого – формує 
засади для розвитку.  

Ці змінні є ключовими характеристи-
ками потенціалу підприємства, який висту-
пає тим «компасом», що в найбільш загаль-
ному вигляді відображає як вже досягнутий 
рівень його розвитку, так і вказує орієнтири 
на майбутнє.  

З цих причин особливої актуальності 
набувають проблеми визначення сутності 
потенціалу підприємства, виокремлення 
складових його структури та визначення 
чинників, що впливають на розвиток. Неви-
рішеність даних проблем унеможливлює 
постанову реальних цілей розвитку конкрет-
ного підприємства, ускладнює вибір  шляхів 
їх досягнення і не дозволяє спрогнозувати 
майбутнє. Все це вимагає активізації науко-
вих досліджень та посиленої уваги науков-
ців до зазначених проблем.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз літературних джерел [1–10] 
показує, що в економічних дослідженнях 
дуже  широко використовується такий тер-
мін, як «потенціал підприємства». Зміст ка-
тегорії «потенціал підприємства» досліджу-

ється науковцями з різних сторін, але до те-
перішнього часу не створено не те що єди-
ного підходу до визначення даної категорії, 
а навіть не здійснено спроб узагальнити іс-
нуючі погляди на цей феномен.  Іншою про-
блемою є те, що серед дослідників не існує 
єдності щодо складових потенціалу підпри-
ємства і, відповідно, не створено адекватних  
методик його оцінювання.  

Незважаючи на значну кількість нау-
кових праць, в яких розглядається потенціал 
підприємства,. вчені-економісти до тепе-
рішнього часу не дійшли до певного одноз-
начного визначення даного терміну. Над-
звичайна актуальність дослідження потенці-
алу підприємства для забезпечення еконо-
мічного розвитку і складність даного понят-
тя за змістом призвели до появи доволі різ-
них підходів у його тлумаченні.  

Так, одні автори визначають потенціал 
підприємства на основі ресурсної бази [13, 
11.], другі – через цільовий аспект функціо-
нування [12, 14], треті – на основі можли-
востей підприємства [5, 15]. Наприклад, Р. 
О. Костирко визначає економічний потенці-
ал підприємства як ступінь використання 
своїх ресурсів [13], Н. Я. Шкроміда пов’язує 
дане поняття з  мірою реалізації підприєм-
ством розробленої стратегії або досягненням 
поставленої мети [12], І. П. Отенко. і Л. М. 
Малярець характеризують потенціал підп-
риємства через взаємозалежність сукупності 
можливостей ресурсів, процесів організації 
та управління [5]. Отже, у вітчизняній нау-
ковій літературі наявна термінологічна роз-
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митість категорії «потенціал підприємства». 
Наше бачення даного поняття полягає 

в тому, що його потрібно розглядати саме 
через призму можливостей розвитку підпри-
ємства (третій підхід щодо визначення по-
тенціалу підприємства вченими – економіс-
тами), при чому, ми вважаємо, таких мож-
ливостей, які забезпечують при їх реалізації 
безумовний конкурентоспроможний розви-
ток підприємства. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є формулювання теоретико-
методологічних підходів до визначення сут-
ності категорії «потенціал підприємства», 
удосконалення класифікації його основних 
видів  та визначення основних показників 

оцінки.  
Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Категорія «потенціал підприємства» 
за аналогією із своїм родовим поняттям «по-
тенціал» у якості  первинної ознаки сутніс-
них  характеристик даного феномену відо-
бражає можливості розвитку підприємства. 
Концентрація уваги саме на можливостях  
розвитку підприємства пояснюється тим, що 
саме через них визначаються і досягаються 
цілі (завдання) підприємства в поточному і 
перспективному періодах. В узагальненому 
вигляді взаємозв’язок між потенціалом під-
приємства  і його цілями представлено на 
рис. 1. 

 

 

Рис. 1.Можливості розвитку підприємства як основна сутність потенціалу підприємства

Як свідчить рис. 1, потенціал підпри-
ємства, якщо його розглядати як можливості 
розвитку, дає можливість оцінити висхідні 
параметри функціонування та спрогнозува-
ти їх динаміку на перспективу. Це дозволяє 
підприємству сформувати реальні цілі та 
сформувати стратегічні й тактичні кроки по 
їх реалізації. Встановлення взаємозв’язку 
між потенціалом підприємства  і його ціля-
ми є підґрунтям для прийняття управлін-
ських рішень відносно підвищення еконо-
мічної ефективності підприємства  та забез-
печення його конкурентоспроможності.  

Відображений на рис. 1 підхід встанов-
лення взаємозв’язку між потенціалом під-
приємства і його цілями дозволяє зробити на-
ступний крок у методологічному плані і ро-
змежувати можливості як квінтесенцію по-
тенціалу за своїм функціональним призна-
ченням. Рис. 2 відображає класифікацію 
можливостей підприємства в аспекті його 
потенціалу. 

Згідно даного рисунка, можливості під-

приємства поділяються на три групи: мож-
ливості для забезпечення розвитку,   можли-
вості для отримання необхідної результати-
вності діяльності та можливості для забез-
печення необхідної ефективності. Як відомо, 
для створення необхідних можливостей роз-
витку підприємства і досягнення ним поста-
влених цілей необхідно мати відповідну кіль-
кість сукупних ресурсів певної якості. За-
уважимо, що ресурси виступають як важли-
ва (однак, похідна) ознака в розкритті сут-
ності категорії «потенціал підприємства». 
Вони виступають за своєю ґенезою і засо-
бом, і інструментом формування можливос-
тей розвитку підприємства. 

Власне можливості, у свою чергу, 
створюються для досягнення певних цілей 
підприємства, які в залежності від конкрет-
них обставин відображаються у показниках 
економічних результатів діяльності підпри-
ємства. 

Зазначений динамічний зв’язок між 
ресурсами, можливостями, цілями та ефек-

Підприємство «Потенціал підприєм-  ства» як можливості 
розвитку підприємства

Формування і досягнення цілей 
(завдань) підприємства на ос-

нові можливостей

Забезпечення необхідної економічної ефективності підприємства 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
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тивністю діяльності підприємства виступає, 
на нашу думку,  теоретико-методологічною 
основою формування підходу до оцінюван-
ня потенціалу підприємства.  Іншими сло-
вами, оцінювання потенціалу підприємства 

має базуватися на діалектичному взає-
мозв’язку його ресурсних можливостей з 
тими, що пов’язані з результативністю та 
ефективністю і  здійснюватися шляхом ви-
мірювання цих складових (див. рис.3). 

 

 

 
 
 
 

 

Рис. 2. Класифікація можливостей  підприємства в аспекті його потенціалу 

Рис. 3. Системний підхід до оцінки потенціалу підприємства 

Згідно рис. 3 оцінка потенціалу під-
приємства будується на оцінці потенціалу за 
ресурсами а також на оцінці потенціалу за 
результатами.. При цьому враховується як 
формування ресурсів підприємства, так і 
отримання його результатів. Виходячи з 
цього здійснюються оцінка потенціалу за 
ефективністю, а також оцінка досягнення 
основних цілей підприємства.  

Сформувавши системний підхід до 
оцінки потенціалу підприємства, слід за-
уважити, що останній поділяється на: 

1. Виробничий. 2. Економічний.
3. Ринковий. 4. Кадровий, маркетинговий.
5. Інтелектуальний. 6. Інформаційний.
7. Інноваційний тощо.

Усі перелічені вище види потенціалів
підприємства є важливими, мають свою 
особливість і спрямовані на розкриття пев-
них аспектів діяльності підприємства. В да-
ній роботі наголос робиться на економічно-
му і ринковому видах потенціалів як таких, 
що порівняно з іншими більш повно і інтег-
ровано відображають відповідно всю вироб-
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 підприємства

Можливості досягнення поточних і стратегічних цілей підприємства 

На вході: формуван-
ня ресурсів підпри-
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Оцінка потенціалу підприємства 
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ства за результатами 

Оцінка потенціалу підприємства за ефективністю 
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ничо-господарську і ринкову діяльність під-
приємства. 

Потрібно відзначити, що за своєю сут-
ністю і методом оцінки в економічній літе-
ратурі вони розкриваються по-різному, а ін-
коли навіть без достатнього обґрунтування. 

В даній роботі представлено наше ба-

чення стосовно відзначених вище видів по-
тенціалу підприємства. 

Методологічні підходи щодо дослід-
ження сутності, визначення і вимірювання  
будь-якого виду потенціалу представлені на 
рис. 4. 

 
 
 

Рис. 4. Методологічні підходи щодо дослідження сутності, визначення та вимірюван-
ня потенціалу підприємства і його різновидів 

При оцінюванні потенціалу підприєм-
ства (або його виду) основними виступають 
блоки, що характеризують результати і   
ефективність  (див. рис.4). Це пояснюється 
тим, що саме ці складові через можливості 
підприємства відображають його ціль і «ці-
ну» її досягнення. Іншими словами, мета під-
приємства – це не витрати, а його резуль-
тати, заради яких, власне,  і створюється під-
приємство. У силу цього і потенціал під-
приємства, в першу чергу, повинен відобра-
жати результати за обраною метою. 

Ресурси підприємства виступають за-
собом розвитку його потенціалу, що й під-

тверджує в цілому їх важливість. Таким чи-
ном, потенціал підприємства (або його 
окремий вид) базується на діалектичному 
взаємозв’язку трьох його складових: ресур-
сів як бази розвитку підприємства, результа-
тів його діяльності й досягнутої ефектив-
ності. 

Оскільки виробничий, економічний і 
ринковий потенціали підприємства мають 
свої особливості, то й їх оцінка повинна 
здійснюватися на основі різних показників. 
На рис. 5 в узагальненому вигляді подано 
сфери і критерії визначення виробничого, 
економічного та ринкового потенціалів. 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Методологічні засади визначення змісту виробничого, економічного та 
ринкового потенціалів 
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Як видно із рис. 5 виробничий потен-
ціал підприємства враховує виробничі мож-
ливості підприємства і визначається в межах 
сфери виробництва. Економічний і ринко-
вий потенціали  враховують  економічні й 
ринкові можливості підприємства та визна-
чаються  в економічній сфері або в сфері 
ринку. Відповідно, оцінювання цих  видів 

потенціалів має здійснюватися виключно 
виходячи із показників, що можуть відобра-
зити функціонування підприємства саме у 
цих сферах.  

У табл. 1. представлено основні показ-
ники оцінки виробничого, економічного і 
ринкового потенціалів.  

Таблиця 1. 
Основні показники оцінки виробничого, економічного і ринкового потенціалу 

Вид потенціалу підпри-
ємства 

Оцінка потенціа-
лу за показника-

ми витрат 

Оцінка потенціалу за 
показниками результатів

Оцінка потенціалу за 
показниками ефекти-

вності 

Виробничий потенціал –
охоплює виробничу ді-
яльність підприємства 

Ресурси в сфері 
виробництва Вироблений продукт Ефективність вироб-

ництва 

Економічний потенціал 
– охоплює всі види ді-
яльності підприємства 

Всі ресурси підп-
риємства 

1.Валовий дохід. 
2.Прибуток. 

3. Обсяг реалізації про-
дукції (робіт, послуг) 

Ефективність підпри-
ємства 

Ринковий потенціал – 
охоплює сферу реаліза-
ції продукції підприєм-
ства і орієнтується на 
ринковий попит 

Всі ресурси підп-
риємства 

Реалізований ринковий 
попит 

Ефективність підпри-
ємства 

За принципом, представленим у 
табл.1, можна оцінювати і всі інші види по-
тенціалів підприємства. В цьому ракурсі 
важливим є інноваційний потенціал як та-
кий, що забезпечує прогресивність і конку-
рентоспроможність у розвитку підприєм-
ства. 

Особливість інноваційного потенціа-
лу полягає у тому, що при всій його значи-
мості в розвитку підприємства він орієнто-

ваний на так званий «кінцевий потенціал 
підприємства», в якості якого і виступають 
ринковий або економічний потенціал під-
приємства (в залежності від завдання до-
слідження). Основне завдання інноваційного 
потенціалу – забезпечити належний рівень 
«кінцевого потенціалу підприємства». На 
рис.6 представлено у спрощеному варіанті 
цей зв’язок. 

Оцінка інноваційного потенціалу  за ефективністю 

Рис. 6. Методологічні підходи щодо оцінки інноваційного потенціалу підприємства 

Оцінка інноваційного 
потенціалу за ресурсами 

Інноваційний потенціал 
підприємства

 Оцінка інноваційного 
потенціалу за резуль-
татами економічного 
або ринкового потен-

ціалу 

Економічний по-
тенціал підприємства

Економічний по-
тенціал підприємства
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          Як видно із рис. 6. оцінка інновацій-
ного потенціалу повинна здійснюватись за 
результатами економічного або ринкового 
потенціалів. Крім того оцінка інноваційного 
потенціалу може також базуватися і на ос-
нові ресурсів. І нарешті, виходячи із двох 
вищенаведених способів вимірювання, здій-
снюється оцінка інноваційного потенціалу 
за ефективністю. Саме оцінка інноваційного 
потенціалу за ефективністю є найбільш єм-
ною та інформативною, оскільки враховує 
всі важливі чинники впливу на потенціал. 
Таким чином, інноваційний потенціал є  ос-
новою формування й розвитку «кінцевого 
потенціалу підприємства» (ринкового або 
економічного).  

Висновки. Підсумовуючи вищеви-
кладене приходимо висновку, що розглянуті 
теоретико–методологічні підходи щодо ви-
значення сутності категорії «потенціал під-
приємства» дозволяють більш докладно і 
ґрунтовно підійти до з’ясування сутності 
даного поняття, удосконалення класифікації 
основних видів  потенціалу підприємства.  

Застосовуючи зазначені концептуа-
льні підходи розмежовано поняття «еконо-
мічний», «виробничий» та «ринковий» по-
тенціали підприємства та визначено основні 
показники для їхнього оцінювання. Виділе-
но особливості оцінки інноваційного потен-
ціалу підприємства, який  відіграє виріша-
льну роль у формуванні перманентної кон-
курентоспроможності підприємства, оскіль-
ки визначає «кінцевий потенціал підприємст-
ва», в якості якого і виступають ринковий 
або економічний потенціали. 
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В статье рассматриваются теоретико–методологические подходы к определению 
сущности категории «потенциал предприятия». Разграничены понятия «экономический», 
«производственный» и «рыночный» потенциалы предприятия и определены основные пока-
затели для их оценки. Выделены особенности оценки инновационного потенциала предприя-
тия.  
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производственный потенциал предприятия, рыночный потенциал предприятия, инновацион-
ный потенциал предприятия, оценки потенциала предприятия. 

The theoretical and methodological approaches to defining the essence of the category of 
«enterprise potential» are examined. The concept of «economic», «production» and «market» po-
tential of the company and the main indicators for their evaluation are distinguished. The features of 
evaluating innovative potential of a company are highlighted. 

Keywords: enterprise potential, economic potential of an enterprise, the company production 
capacity, market potential of a company, innovation potential of a company, evaluation of enter-
prise potential. 
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