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Методологія дослідження. Результати дослідження одержано завдяки  застосуванню 

таких методів: дедукції – при виокремленні окремих складових економічного потенціалу; 

системного аналізу – при обґрунтуванні взаємозв’язків між складовими економічного потен-

ціалу та інтересів машинобудівних підприємств; загального й особливого – при дослідженні 

існуючих підходів до визначення складових економічного потенціалу промислових підпри-

ємств. 

Результати. Визначено, що потенціал підприємства доцільно розглядати як єдність чо-

тирьох залежностей: рівня втілення, ступеню використання, рівня задоволення інтересів, до-

цільності існування невикористаного потенціалу. Поведено аналіз сучасних підходів до ви-

значення складових економічного потенціалу підприємств, а саме: функціонального, ресурс-

ного та змішаного. Виділено детермінанти формування складових економічного потенціалу 

промислових підприємств, які визначають необхідність виділення окремих елементів у ме-

жах досліджень економічного потенціалу машинобудівних підприємств.  Виокремлено скла-

дові економічного потенціалу підприємств з урахуванням  системи економічних інтересів в 

умовах становлення просторової економіки, до яких віднесено: реструктуризаційно-

модернізаційну, інновінгово-інтелектуальну, компетентнісно-функціональну та ринково-

відтворювальну складові. Виділення саме таких складових дозволяє  визначити основні на-

прями управління економічним потенціалом для досягнення максимального ефекту діяль-

ності підприємства в умовах інновінгу та становлення просторової економіки. 

Новизна. У статті доведено взаємозв’язок економічних інтересів машинобудівних під-

приємств та потенціалу їх розвитку, а також необхідність їх врахування при визначенні скла-

дових економічного потенціалу підприємств.   

Практична значущість.  Виділені складові економічного потенціалу підприємств з 

урахуванням економічних інтересів запропоновано враховувати при здійснені діагностики 

економічного потенціалу та сформувати на їх основі науково-методичний підхід до аналізу 

економічного потенціалу підприємств машинобудування.  

Ключові слова: потенціал, розвиток, економічний потенціал, складові економічного 

потенціалу, підприємство, економічні інтереси, просторова економіка, інновінг, детермінан-

ти. 

 

Постановка проблеми. Макроеконо-

мічні передумови та внутрішньо-госпо-

дарська діяльність підприємств дозволяє 

зробити висновок, що економічний потенці-

ал підприємств є складним поняттям, що 

потребує визначання та обґрунтування його 

складових із узгодженням економічних ін-

тересів підприємств. У той же час, сучасні 

процеси змін в економіці країни, що спону-

кають перебудову економічних інтересів та 

потреб господарюючих суб’єктів свідчать 

про зміни у формуванні економічного по-

тенціалу та його складових. Оскільки еко-

номічний потенціал підприємства є важли-

вим напрямом його функціонування, то й 

виділення та обґрунтування його складових 

дозволить провести ґрунтовний аналіз та 

оцінку функціонування машинобудівних 

підприємств.  

 
 

© 2021. V. S. Tytykalo. Published by Dnipro University of Technology on behalf of Economics bulletin of the Dnipro University of 

Technology. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http: // 

creativecommons.org/licenses/by/4,0/), which permits unrestricted reuse, distribution and reproduction in any medium provided the 

original work is property cited 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №2 179_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/74.182


Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Дослідження розвитку економічного 

потенціалу підприємств досить набуло зна-

чних обертів у сучасних наукових пошуках 

вітчизняних та зарубіжних вчених, серед 

яких обґрунтування складових економічного 

потенціалу підприємств  відображається у 

працях: Краснокутської Н.[1], Ареф’євої 

О.[2, 7],  Коваль Л.[6], Лапіна Є.[3], Маслак 

О.[5], Вовк О.[7,11], Штангрета А.[8], Ди-

каня  В.[10], Прохорової В.[4], Чобіток 

В.[4], Пілецької С.[9], Квільніського А.[12]. 

Проте, саме питання щодо узгодженості 

складових економічного потенціалу маши-

нобудівних підприємств з їх економічними 

інтересами в умовах становлення просторо-

вої економіки потребує досліджень та чітко-

го визначення.   

Формулювання мети статті. Метою 

статті є визначення основних складових 

економічного потенціалу підприємств ма-

шинобудування з урахуванням їх економіч-

них інтересів та обґрунтування їх узгодже-

ності.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Підходи щодо становлення та розвит-

ку економічного потенціалу промислових  

підприємств з урахуванням його складових 

спираються на конкурентні можливості за 

наступними  напрямами, а саме: дослідження 

конкурентних зрушень відповідно до змін 

ключових факторів розвитку; активізація 

інновінгових напрямів розвитку в основних 

складових економічного потенціалу  та його  

конкурентних перевагах, які обумовлюють 

необхідність їх адаптації до змінних чинників; 

оцінювання та обґрунтування доступного 

ступеню невизначеності та направленість за-

гроз чинників на фінансову стійкість підпри-

ємства як передумови переорієнтації на якісно 

нові види продукції.  

Доцільно заважити, що у певному га-

лузевому та регіональному середовищі 

складається модель взаємодії ресурсів (як 

основи економічного потенціалу підприєм-

ства), конкурентного середовища ринку та 

сучасних інновацій (у тому числі й цифро-

вих), з умовою їх доступності, що дозволяє 

обрати та обґрунтувати найбільш доцільний 

варіант алгоритму розвитку складових еко-

номічного потенціалу підприємств машино-

будування. Разом з тим, слід наголосити, що 

використання інновінгу доцільно й опти-

мально в усіх складових економічного поте-

нціалу за необхідністю при раціоналізації 

технологічних процесів, їхнього обслугову-

вання, кадрового забезпечення, системи  

управління із застосуванням цифрових тех-

нологій. 

Визначення імперативів розвитку еко-

номічного потенціалу підприємства та на-

прямів управління ним як складним еконо-

мічним явищем неможливе без вивчення 

його внутрішньої будови. В умовах постій-

них змін цифровізованого суспільства, адап-

тацій до інноваційних процесів Індустрії 4.0. 

для промислових підприємств важливе зна-

чення має елементний склад його економіч-

ного потенціалу та характер зв’язків між 

його елементами. Для характеристики внут-

рішньої будови, відображення певного взає-

мозв’язку складових частин цілого викорис-

товується поняття структури, тому майже 

кожне дослідження потенціалу підприєм-

ства торкається його структуризації. При 

цьому необхідно зауважити, що підприєм-

ства різних масштабів та галузей діяльності 

мають різну структуру економічного потен-

ціалу. Однак у науковій думці теоретично 

існують певна сукупність взаємопов’язаних 

базових елементів-складових економічного 

потенціалу, а відсутність будь-якого з них 

унеможливлює діяльність підприємства як 

економічного суб’єкта [1], тобто сутність 

економічного потенціалу опирається на ос-

нову функціонування систем підприємства з 

однієї точки зору, відсутність яких  унемож-

ливлює його розвиток з іншої. Як економіч-

ної категорії базова структура «потенціалу» 

для усіх суб’єктів та об’єктів економічного 

середовища однакова, та залежить від [2]: 

1)  рівня втілення (наявний потенціал 

та потенціал розвитку); 

2)  рівня використання (реалізований 

та нереалізований); 

3)  доцільності існування невикорис-

товуваного потенціалу (резерв та надли-

шок).  

Проте, постійний розвиток наукової 

думки,  динамічність середовища існування 

та функціонування економічних суб’єктів (у 

тому числі й підприємств) зумовлює необ-

хідність врахування при визначенні струк-

тури потенціалу цих умов, а також інтересів 
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суб’єктів економічних відносин.  Тобто, по-

тенціал залежить від рівня втілення, ступінь  

використання, доцільності існування неви-

користаного потенціалу та рівня задоволен-

ня інтересів (рис. 1). 

Складові економічного потенціалу 

підприємств можуть формуватися за різни-

ми науковими підходами [1, с. 3–6], серед 

яких можна виділити три основні функціо-

нальний, ресурсний, та змішаний (рис. 2) 

 
Рис. 1. Потенціал як єдність чотирьох залежностей 

 

 
Рис. 2. Підходи до визначення складових економічного потенціалу підприємства 

 

За функціонального підходу поділ на 

складові елементи потенціалу підприємства 

здійснюється  відповідно до видів діяльності 

підприємства: основна (постачання, вироб-

ництво, збут) та додаткова (складання звіт-

ності, зберігання продукції, обслуговування 

виробничих фондів тощо). Відповідно, за 

таким підходом, виділяють елементи: вироб-

ничий, логістичний, маркетинговий, управ-

лінський та інші потенціали. Структура еко-

номічного потенціалу промислового підпри-

ємства, як правило може збігатися із органі-

заційною структурою підприємства, а еле-

менти економічного потенціалу в даному  
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випадку оцінюються за показниками, що 

характеризують якість, рівень виконання 

функції (виду діяльності), а елементи еко-

номічного потенціалу аналізують за показ-

никами, що відображають рівень виконання 

певних видів діяльності (функцій): чим   

більший рівень виконання функцій, тим ви-

щий економічний потенціал підприємства. 

Дещо інший є ресурсний підхід, який  пе-

редбачає виділення структурних елементів 

за видами і характером ресурсів. За такого 

підходу в структурі може виділятися най-

більша кількість складових: засоби праці, 

предмети праці, робоча сила та природні 

ресурси [3]. Різні науковці  [3–7] визначають 

відмінну кількість складових: у  одному ви-

падку до складу економічного потенціалу 

рекомендується включати тільки засоби 

праці, в іншому – засоби праці та робочу 

силу, в третьому – засоби праці, робочу силу 

та природні ресурси, які застосовуються в 

процесі виробництва, в четвертому – засоби 

праці, робочу силу, предмети праці та циф-

рові дані. Складовими елементами початко-

вого (базового) рівня є трудовий, природ-

ний, інвестиційний та інноваційний потен-

ціали. Водночас,  важливим питанням є ви-

ділення активної і пасивної частин еконо-

мічного потенціалу залежно від ступеня за-

лучення в господарську діяльність [4]. Ак-

тивну частину економічного потенціалу 

становлять ресурси, які на момент обліку 

залучені в діяльності підприємства і визна-

чають результат його використання. Пасив-

на частина представлена ресурсами, які є в 

наявності, обліковані та не задіяні в госпо-

дарській діяльності. Такий поділ необхідний 

для оцінювання рівня залучення і викорис-

тання ресурсів підприємством. Варто зазна-

чити, що ресурси підприємства є основою 

формування його потенціалу. Вони мають 

такі складові: кадрову, фінансову, матері-

альну, просторову, технологічну, інформа-

ційну та репутаційну[1]. У сучасних реаліях 

ведення господарської діяльності кожна із 

виділених складових економічного потенці-

алу є одним окремим елементом його мож-

ливостей до розвитку та потребує постійно-

го розгляду та удосконалення.   

Відповідно до  змішаного підходу роз-

різняють декілька критеріїв поділу структу-

ри економічного потенціалу на складові 

елементи., а найпоширенішим є поєднання 

функціонального та ресурсного підходів, де 

у структурі потенціалу враховують ресурси 

підприємства та його функції. Так, до еле-

ментів потенціалу підприємства належить 

все, що пов’язане з функціонуванням і роз-

витком підприємства,  тобто, виділяють 

об’єктні та суб’єктні складові. Об’єктними  

складовими є ті, що  пов’язані з матеріаль-

но-речовинною та особовою формою потен-

ціалу підприємства, вони споживаються та 

відтворюються в тій чи іншій формі в про-

цесі функціонування. Відповідно до них 

відносять: інноваційний, виробничий, фі-

нансовий та потенціал відтворення. 

Суб’єктні складові пов’язані із суспільною 

формою їх виявлення, тобто вони не спожи-

ваються, а є загальноекономічним, загально-

господарським факторами раціонального 

споживання об’єктних складових. До них 

відносимо: науково-технічний потенціал, 

управлінський потенціал, потенціал органі-

заційної структури управління і маркетин-

говий потенціал. Окремо виділяють у струк-

турі потенціалу трудовий, інфраструктурний 

та інформаційний потенціали, які не підпа-

дають під зазначену класифікацію складо-

вих потенціалу підприємства і їх не можна 

однозначно зарахувати до суб’єктних чи до 

об’єктних складових [5]. У своїх досліджен-

нях Коваль Л. Визначає, що «формуючи 

загальну структуру економічного потенціа-

лу підприємства, потрібно врахувати такі 

класифікаційні ознаки, як елементний склад, 

функціональна сфера виникнення, спектр 

врахованих можливостей і спрямованість 

діяльності підприємства, а також міра реалі-

зації потенціалу» [6]. У той же час науко-

вець наголошує, що приналежність підпри-

ємства до конкретної галузі впливає на фор-

мування складових економічного потенціалу 

на рівні окремого підприємства. Саме тому 

формування складових економічного потен-

ціалу підприємств машинобудівної галузі 

має певні особливості та має враховувати 

специфіку діяльності даних підприємств, 

передумови розвитку галузі, макроеконо-

мічні чинники функціонування вітчизняних 

машинобудівних підприємств. 

У сучасних реаліях ведення господар-

ської діяльності при формуванні складових 

економічного потенціалу промислових під-
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приємств значну роль відграють детермі-

нанти, 3що впливають на їх виділення із 

загального економічного потенціалу (рис 3).  

 
Рис. 3. Детермінанти формування складових економічного потенціалу промислових 

підприємств 

 

Основними детермінантними є: 

−  умови, в яких здійснює свою діяль-

ність підприємство та які необхідно врахо-

вувати при формуванні економічного по-

тенціалу;  

−  середовище, яке поділяється на   

внутрішнє та зовнішнє та визначає просто-

рові характеристики окремих складових 

економічного потенціалу; 

−  фактори як категорія впливу середо-

вища та умов на складові економічного по-

тенціалу; 

−  управління, як основа керування 

підприємством та визначення на напрямів 

його розвитку, у  тому числі й формування 

економічного потенціалу; 

−  забезпечення умов, середовища та 

управління та ресурсів, які визначатимуть 

систему функціонування підприємства; 

−  система, яка діє на підприємстві, 

враховує попередні детермінанти та може 

змінюватись під їх впливом; 

−  інтереси, як основа діяльності будь- 

якого економічного суб’єкта 

−  потреби підприємства та споживачів, 

задоволення яких дозволить сформувати 

потенціал;   

−  стратегія, якою буде керуватись під-

приємство у найближчі часові періоди та 

цикли. 

Важливо зауважити, що характерними 

ознаками формування складових економіч-

ного потенціалу підприємств машинобуду-

вання є адаптивність та взаємозалежність 

усіх виділених детермінант. Поєднання за-

значених детермінантів дозволяють сфор-

мувати складові економічного потенціалу, 

що будуть відповідати вимогам сучасності 

та матимуть важливу характеристику –   

здатність швидкої адаптації до новітніх еко-

номічних процесів. Запропоновані детермі-

нанти формування складових економічного 

потенціалу можуть бути розширенні або 

поглиблені, що спонукатиме до актуалізації 

даного напряму досліджень.  

В сучасних динамічних умовах веден-

ня господарської діяльності, враховуючи 

зміни у формуванні споживчого попиту та 

відповідно до нього врівноваження пропо-

зицій  виробників визначальним імперати-

вом формування складових економічного 

потенціалу вважаємо економічні інтереси, 

оскільки процеси їх задоволення мають пос-

тійний вплив на діяльність та розвиток під-

приємств [7, 8]. Таким чином, пропонуємо 

сформувати наступні складові економічного 

потенціалу машинобудівних підприємств 
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(рис 4) як:  компетентнісно-функціональна; 

реструктуризаційно-модернізаційна; інно-

вінгово-інтелектуальна; ринково-відтво-

рювальна.  

 
Рис. 4 Складові економічного потенціалу підприємств та їх взаємозв’язок із економічними 

інтересами в умовах становлення просторової економіки 

 

Запропоновані складові економічного 

потенціалу машинобудівних підприємств 

відображають змінний та адаптивний харак-

тер економічних інтересів усіх суб’єктів. 

Розкриваючи особливості формування та 

управління кожної із запропонованих скла-

дових економічного потенціалу підприємств 

можна вирішити проблему створення кон-

цепції процесно-орієнтованого управління  

економічним потенціалом підприємства в 

умовах модернізаційних змін.  

Реструктуризаційно-модернізаційна 

складова економічного потенціалу підпри-

ємства  є основою потенціалу підприємства, 

оскільки відображає виробничі потужності, 

спроможність підприємства до змін у на-

прямі модернізації виробництва та реструк-

туризації організації підприємства. Основ-

ними складовими елементами  реструктури-

заційно-модернізаційної складової є потен-

ціал  виробничих потужностей, ресурсний 

потенціал, організаційний потенціал, модер-

нізаційний  потенціал, сировинний потенці-

ал, фінансовий потенціал. Реструктуриза-

ційно-модернізаційна складова економічно-

го потенціалу підприємства  в сучасних 

умовах забезпечує спроможність підприєм-

ства до формування, використання та впро-

вадження складових  елементів інших за-

пропонованих складових економічного по-

тенціалу(рис. 4).  

Інновінгово-інтелектуальна складова 

економічного потенціалу підприємства ві-

дображає здатність підприємства до розвит-

ку з урахуванням інноваційних, цифрових та 

інформаційних трендів, які відображаються 

у інтелектуальній діяльності зацікавлених 

суб’єктів у структурі підприємства [9]. Ос-

новним умовами, що формують інновінгово-

інтелектуальну складову економічного по-

тенціалу підприємства є інноваційний роз-

виток, ризиковість та адаптивність, що ви-

значають інноваційність внутрішнього та 

зовнішнього середовища  підприємства. При 

цьому основними носіями економічних ін-

тересів є власники, які зацікавлені у розвит-

ку підприємства, споживачі та саме підпри-

ємство.  

Компетентнісно-функціональна скла-

дова економічного потенціалу підприємства 

відображає економічні інтереси працівників, 

управлінців та покупців в умовах функціо-

нальності, розвитку та стійкості підприєм-

ства у внутрішньому та зовнішньому сере-

Економічний потенціал підприємства 

Реструктуризаційно-

модернізаційна 

С
к
л
ад

о
в
і 

ек
о
н

о
м

іч
н

о
го

 п
о
те

н
ц

іа
л
у

 

Інновінгово-

інтелектуальна  

 

Ринково-

відтворювальна  

Компетентнісно-

функціональна  

Д
ет

ер
м

ін
ан

ти
 ф

о
р

м
у

в
ан

н
я
  

Е
к
о

н
о

м
іч

н
і ін

тер
еси

  

Виробника 

Споживача  

Держави 

Продавця 

Покупця 

Працівника 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2021,  №2184_________________________________________



довищі [10, 11]  щодо забезпечення його  

функціонального призначення та стратегіч-

них цілей розвитку через відображення у 

компетенціях працівників усіх рівнів під-

приємства.  Відповідно охоплення даної 

складової дозволяє виділити наступні еле-

менти: індивідуальний потенціал працівни-

ка, управлінський потенціал, HR-потенціал, 

мотиваційний потенціал.  

Ринково-відтворювальна складова 

економічного потенціалу підприємства ба-

зується на економічних інтересах спожива-

чів [12], які зацікавлені у якості та доступ-

ності продукції, стейкхолдерів, які зацікав-

лені у ефективному функціонуванню під-

приємства та керівників, які прагнуть до 

зростання прибутків в умовах ризиковості, 

розвитку та конкуренції. До складових еле-

ментів ринково-відтворювального потенціа-

лу відносимо: маркетинговий потенціал, 

логістичний потенціал, інвестиційний по-

тенціал, технологічний потенціал, потенціал 

конкурентного середовища. Основною ме-

тою використання ринково-відтворювальної 

складової економічного потенціалу підпри-

ємства є розвиток  конкурентоздатності  

підприємства.  

Висновки. Таким чином, важливими 

умовами формування окремих складових 

економічного потенціалу є врахування еко-

номічних інтересів промислового підприєм-

ства, яке дозволяє визначити основні напря-

ми управління економічним потенціалом 

для досягнення максимального ефекту ді-

яльності підприємства у сучасному суспіль-

стві.  Запропонувавши сформувати чотири 

основні складові елементи економічного 

потенціалу підприємства (реструктуриза-

ційно-модернізаційна, інновінгово-інтелек-

туальна, компетентнісно-функціональна, 

ринково-відтворювальна) необхідно провес-

ти їх дослідження та діагностику, яка дозво-

лить виявити проблемні позиції серед про-

мислових підприємств, або галузь яка пот-

ребує розвитку економічного потенціалу. 

Виділення саме визначених окремих скла-

дових економічного потенціалу підприєм-

ства дає можливість до об’єктивного аналізу 

окремих складових та інтегрування їх по-

казників у майбутньому. Виділені складові 

економічного потенціалу підприємств з ура-

хуванням економічних інтересів запропоно-

вано враховувати при здійснені діагностики 

економічного потенціалу та сформувати на 

їх основі науково-методичний підхід до ана-

лізу економічного потенціалі підприємств 

машинобудування. Сучасні тенденції науко-

вих пошуків дозволять виявити «слабкі міс-

ця» загального економічного потенціалу та  

згрупувати  окремі індивідуальні показники 

різних елементів складових економічного 

потенціалу для досягнення конкурентних 

переваг на ринках.  
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. 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  

МАШИНОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНО-ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

В. С. Тытыкало , к. э. н., доцент, Национальный медицинский университет  

имени А. А. Богомольца 

 

Методология исследования. Результаты исследования получены благодаря примене-

нию таких методов: дедукции – при выделении отдельных составляющих экономического 

потенциала; системного анализа – при обосновании взаимосвязей между составляющими 

экономического потенциала и интересов машиностроительных предприятий; общего и осо-

бенного – при исследовании существующих подходов к определению составляющих эконо-

мического потенциала промышленных предприятий. 

Результаты. Определено, что потенциал предприятия целесообразно рассматривать 

как единство четырех зависимостей: уровня воплощения, степени использования, уровня 

удовлетворения интересов, целесообразности существования неиспользованного потенциала. 

Поведен анализ современных подходов к определению составляющих экономического по-

тенциала предприятий, а именно: функционального, ресурсного и смешанного. Выделены 

детерминанты формирования составляющих экономического потенциала промышленных 

предприятий, которые определяют необходимость выделения отдельных элементов в рамках 

исследований экономического потенциала машиностроительных предприятий. Выделены 

составляющие экономического потенциала предприятий с учетом экономических интересов 

в условиях становления пространственной экономики, к которым отнесены: реструктури-

зационно-модернизационная, инновингово-интеллектуальная, компетентно-функциональная 

и  рыночно-воспроизводственная составляющая. Выделение именно таких составляющих 
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позволяет определить основные направления управления экономическим потенциалом для 

достижения максимального эффекта деятельности предприятия в условиях инновинга и ста-

новления пространственной экономики. 

Новизна. В статье доказана взаимосвязь экономических интересов машиностроитель-

ных предприятий и потенциала их развития, а также доказана необходимость их учета при 

определении составляющих экономического потенциала предприятий. 

Практическая значимость. Выделенные составляющие экономического потенциала 

предприятий с учетом экономических интересов предложено учитывать при осуществлении 

диагностики экономического потенциала и сформировать на их основе научно-методический 

подход к анализу экономического потенциале предприятий машиностроения. 

Ключевые слова: потенциал, развитие, экономический потенциал, составляющие эко-

номического потенциала, предприятие, экономические интересы, пространственная эконо-

мика, инновинг, детерминанты. 

 

COMPONENTS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES 

OF VARIABLE AND ADAPTIVE ECONOMIC INTERESTS 

V. S. Tytykalo, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Bogomolets National Medical University 

 

Methods. The results of the research are obtained by applying such methods as: deduction – 

in singling out individual components of economic potential; systems analysis – in substantiating 

the relationships between the components of economic potential and the interests of machine 

building enterprises; general and specific – in studying the existing approaches to defining the 

components of economic potential of industrial enterprises. 

Results. It is determined that the potential of the enterprise is appropriate to consider as a 

unity of four dependencies: the level of implementation, the degree of use, the level of satisfaction 

of interests, the expediency of the existence of the unused potential. The analysis of modern 

approaches to the definition of the components of the economic potential of enterprises, namely, 

functional, resource and mixed, was carried out. The determinants of formation of the components 

of the economic potential of industrial enterprises are identified, and they determine the necessity of 

singling out separate components within the framework of research of economic potential of 

machine-building enterprises. The components of enterprises economic potential taking into 

account economic interests in conditions of formation of spatial economy are singled out: 

restructuring-modernization, innovation-intellectual, competent-functional, market-reproduction. 

The identification of these components allows us to determine the main directions of economic 

potential management in order to maximize the effect of enterprise's activities in the conditions of 

innovation and formation of spatial economy. 

Novelty. The article proves the interrelation of economic interests of machine-building 

enterprises and their development potential, and proves the necessity of taking them into account 

when determining the components of the economic potential of enterprises. 

Practical value. The selected components of the economic potential of enterprises with the 

account of economic interests are offered to take into account in the diagnosis of economic potential 

and on their basis to form a scientific-methodical approach to the analysis of the economic potential 

of machine-building enterprises. 

Keywords: potential, development, economic potential, components of economic potential, 

enterprise, economic interests, spatial economy, innovation, determinants. 
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