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Анотація
Вступ. Стратегічне управління, як і управління стратегічними змінами на підприємстві
вимагає витрачання відповідного обсягу ресурсів. Направлення існуючих ресурсів на
необґрунтовані напрями діяльності підприємства призводить до їх неефективного
використання, що знижує ефективність діяльності підприємства та призводить до
відчутних проблем в майбутньому.
Мета дослідження полягає у визначенні змісту потенціалу підприємства й уточненні
його ролі в забезпеченні успішності стратегічних змін.
Результати. Визначено, що потенціал підприємства - це сукупність ресурсів
підприємства, які використовуються на вході для отримання бажаного виходу.
Потенціал підприємства пов'язаний зі структурою, організаційними можливостями,
здатностями та засобами, які є уречевленим використанням ресурсів. Саме засоби
виробництва як форма основного капіталу виступають основними стримуючими
чинниками, які не дозволяють впроваджувати нововведення та є обмеженням щодо
потужності потенціалу. Здібності переважно властиві персоналу, які найчастіше
виступають джерелами нововведень, впровадження вдосконалень і перегляду існуючих
технологій. Резерви властиві всім складових потенціалу – переважно незадіяним
можливостям, шляхам використання можливостей та здібностей. Отже саме резерв –
як невикористана потужність, характерна потенціалу та часто визначає кількісно його
розмір. Всі аспекти взаємозв’язку потенціалу із зовнішнім середовищем властиві йому в
той же мірі, що і підприємству як системі в цілому. Таким чином, конфігурація ресурсів,
можливостей, здатностей, здібностей, засобів та резервів становить сутність
потенціалу підприємства як умовно-фактичної величини, яка дозволяє визначити
вірогідні обсяги зростання суб’єкта господарювання та дозволяє оцінити можливу
ступінь досягнення поставлених цілей.
Ключові слова: потеціал, потеціал підприємства, стратегічні зміни, резерви, засоби,
можливості, ресурси.
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ROLE OF ENTERPRISE POTENTIAL IN STRATEGIC CHANGES IMPLEMENTATION
Abstract
Introduction. Strategic management, as well as strategic change management in an enterprise,
requires an adequate amount of resources. Directing existing resources to unsubstantiated
activities of the enterprise leads to their inefficient use, which reduces the effectiveness of the
enterprise and leads to tangible problems in the future.
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The purpose of the study is to determine the content of the potential of the enterprise and to clarify
its role in ensuring the success of strategic change.
Results. It is determined that the enterprise potential is a set of enterprise resources used at the
input to obtain the desired output. The enterprise potential is related to the structure,
organizational capabilities, opportunities and means that are the resource utilization. It is the
means of production as a form of fixed capital that are the main constraints that prevent
innovation and are capacity limit. Abilities are predominantly characteristic of staff, who are most
often the source of innovation, implementation of improvements and revision of existing
technologies. Reserves are inherent in all components of the potential - mainly untapped
opportunities, through the use of opportunities and abilities. So the reserve itself is like unused
capacity, characteristic of capacity and often quantifies its size. All aspects of the interconnection
of capacity with the external environment are inherent to him in the same way as the enterprise
as a whole. So, the configuration of resources, capabilities, competencies, abilities, resources and
reserves is the essence of the enterprise's potential as a contingent factual value, which allows
determining the probable volume of growth of an entity and allows estimating the possible degree
of achievement of the set goals.
Keywords: potential, potential of enterprise, strategic changes, reserves, means, opportunities,
resources.
JEL classification: L20
Вступ
Стратегічне управління, як і управління стратегічними змінами на підприємстві
вимагає витрачання відповідного обсягу ресурсів. Направлення існуючих ресурсів на
необґрунтовані напрями діяльності підприємства призводить до їх неефективного
використання, що знижує ефективність діяльності підприємства та призводить до
відчутних проблем в маибутньому. З іншого боку, ресурси виступають матеріалізованою
формою взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем на вході иого функціонування, з точки зору системного бачення суб’єкта господарювання, тобто під ресурсами
традиціино розуміємо конкретнии перелік матеріальних та нематеріальних елементів,
які підприємство використовує в ході своєї діяльності. В розрізі можливих ресурсів, які
підприємство спроможне залучити в свою діяльність під перспективні напрями
розвитку, більш доцільно говорити про потенціал. Цілком очевидно, що в контексті
управління стратегічними змінами необхідно розглядати потенціал підприємства як
ключову категорію, яка відображає внутрішнє середовище підприємства, оцінка, аналіз
та ефективне управління яким виступає важливою запорукою проведення успішних
стратегічних змін. Таким чином, дослідження питання потенціалу підприємства є
актуальним та своєчасним.
Мета та завдання статті
Мета дослідження полягає у визначенні змісту потенціалу підприємства и
уточненні иого ролі в забезпеченні успішності стратегічних змін.
Виклад основного матеріалу дослідження
Варто зупинитися на розгляді сутності поняття потенціалу в цілому. Наичастіше
«потенціал» розглядають як похідне від латинського «potential», що значить міцність
або силу. Але дослідники зазначають на можливості иого запозичення з французької
мови, де «potentiel» взято з латинської «potentialis», що походить від «potens», значенням
якого є «здатнии» або «спроможнии», що в буквальному розумінні означає «здатнии
бути» [1]. В довідкових виданнях [2; 3] він розглядається «як сукупність потужності у
відповідному відношенні, сукупність засобів, можливостеи, необхідних для чогось». В
англіиському варіанті він розглядається «як спроможність когось або чогось до
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розвитку, досягнення чогось або успіху; як здатність людини, яка ще не розвинута; як
можливість розвитку якогось явища особливим чином; природні якості або здатності,
які відображають, що хтось чи щось можуть або повинні досягти успіху в досягнення
якихось цілеи». В економічних довідникових виданнях потенціал визначається «як
сукупність наявних у економічного суб’єкта ресурсів, їх оптимальна структура та вміння
раціонально використовувати для досягнення поставленої мети [4].
Дослідники в економічніи науці розглядають иого «як можливості, наявні сили
або запаси, засоби, які можуть бути використані, як рівень потужності для здіиснення
чого-небудь» [5], «як здатність сукупності параметрів вирішувати відповідні проблеми
забезпечення ефективного розвитку» [6], «як сукупність можливостеи, які були
використані для зміни існуючого стану об’єкту прогресивному напрямі, або залишилися
невикористаними» [7, c. 13], «як сукупність чинників для забезпечення досягнення мети
виробництва або як здатність сукупності ресурсів виконувати поставлені завдання» [8,
c. 6-8], «як можливості або наявні продуктивні сили, які можуть бути реалізовані в
перспективі» [9], «як здатність до здіиснення діяльності, властивої суб’єкту в
максимально можливому обсязі» [10]. Також потенціал розглядається як засіб
об’єднання ресурсів, здатних виробляти певнии обсяг матеріальних благ з врахуванням
процесу їх взаємодії [11, с. 11-12].
В роботі [13] надано детальнии морфологічнии аналіз досліджуваної ознаки із
обґрунтованим визначенням взаємозв’язку між ключовими складовими, що дозволило
автору визначити «потенціал» як категорію, що відображає можливість використання
ресурсів, засобів i здатностеи для досягнення певної кінцевої мети – для їх перетворення
в бажании результат.
І. В. Поліщук також визначає, що поняття «потенціалу» ототожнюють з такими
категоріями як можливості, резерви та ресурси, що передбачає иого актуалізацію через
відтворення певних уже наявних властивостеи як ресурсів, через безпосередніи
розвиток у конкретнии момент – резерви розглядаються як джерело ресурсів, через
потенціинии розвиток – як можливості. Особливостями потенціалу є иого прихована
природа, яка проявляється у відповідь на зовнішні обставини та иого реалізація в
рамках відповідної діяльності для досягнення поставленої мети через актуалізацію та
розвиток [13, с. 23].
В рамках системного підходу потенціал розглядається «як множина якостеи
системи взаємопов’язаних ресурсів, можливостеи та їх мобілізації щодо досягнення
поставленої мети суб’єкта господарювання, конкурентних переваг із врахуванням
впливу зовнішнього середовища” [14].
Спроба узагальнення існуючих бачень потенціалу здіиснена в роботі [15], де
визначено, що за основними ознаками в 42 % потенціал визначається як сукупність
природних умов і ресурсів, можливостеи, запасів, засобів і цінностеи. У 18 % - це потужність виробництва, фондів, ресурсів країни та регіону. У 16 % - це ресурсна, економічна,
природна або регіональна характеристика. Та у 8 % - це можливість виробничих сил
досягати певного ефекту.
На основі проведеного аналізу доцільно надати узагальнення наиважливіших
властивостеи поняття «потенціал». Перш за все, варто погодитися, що потенціал
включає сукупність ресурсів у відповідніи взаємообумовленості та зв’язку, що складає їх
структуру. Ресурси варто розглядати в наибільш широкому значенні: як наявні, такі і
можливі. Крім ресурсів, потенціал об’єднує множину можливостеи, властивих як
внутрішньому середовищу, так і зовнішньому. Так як внутрішнє середовище
характеризується не лише ресурсами та можливостями, ми погоджуємося з точкою зору
Р. С. Квасницької щодо виокремлення здатностеи, які відображають спроможність
вирішувати відповідні завдання та досягати поставлених цілеи, засобів у формі
інструментів залучення ресурсів до процесу діяльності, резервів як невикористаних
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запасів ресурсів та можливостеи у взаємодії. Варто погодитися із прогресивним
характером розгляду «потенціалу», тобто апріорі вважається, що ця категорія є
латентною, прихованою, а її включення до активної діяльності підприємства сприяє
зростанню ефективності иого функціонування. Це обумовлює характер управління
потенціалом – спрямованість виявлення иого параметрів та максимально можливого
використання. Щодо спроможності вирішувати поставлені завдання та досягати
визначених цілеи варто зауважити, що ці елементи властиві безпосередньо процесу
управління. Сам по собі потенціал виступає лише статичною характеристикою, вплив на
яку обумовлює виникнення необхідного руху у вказаному напрямі. Серед множини
подібних визначень виділяється бачення потенціалу як спроможності досягати
максимально можливих значень заданих параметрів для системи. Таке бачення
обумовлено иого латентністю – тобто сукупність використаного потенціалу (плюс
приховании резерв) становлять загальнии обсяг максимально можливого рівня
потенціалу для досліджуваного об’єкта. Такии підхід властивии виробничому,
інвестиціиному, маркетинговому потенціалу – тобто тим иого різновидам, які обмежені
в зростанні без додаткового долучення ресурсів. Натомість, людськии або інтелектуальнии потенціал характеризується порівняною безмежністю через існування внутрішніх
джерел зростання та розвитку. Важливим питання залишається виявлення потенціалу
під впливом чинників зовнішнього середовища. Це бачення є суперечливим, адже
фактично кожна система, для якої розглядається поняття потенціал в економічніи науці
з точки зору системного підходу: людина, підприємство, регіон, країна є складними і
являються відкритими системами, що постіино знаходяться під впливом зовнішнього
середовища та у тісному взаємозв’язку з ним. Тож наявність такого чинника як вплив
зовнішнього середовища властивии об’єкту дослідження в цілому, і є цілком очевидним
для розгляду потенціалу зокрема. Це означає, що при аналізі потенціалу, необхідно
брати до уваги всі істотні умови та параметри функціонування досліджуваного об’єкта,
так як вони властиві і потенціалу як иого вагоміи складовіи: крім впливу зовнішнього
середовища необхідно враховувати цілеспрямованість, цілісність, емерджентність,
наявність синергетичного ефекту тощо.
Відносно підприємства потенціал розглядається як «можливості підприємства
виготовляти продукцію відповідної якості, номенклатури та асортименту» [16, c. 156],
«як спроможність використовувати наявні або приховані ресурси для досягнення
поставленої мети» [17], та «...для протистояння зовнішнім i внутрішнім загрозам, та
забезпечення економічного зростання підприємства» [18, c. 15], «як фактичну здатність
підприємства виробляти максимально можливии обсяг матеріальних благ за існуючих
ресурсних обмежень» [19, c. 27], «як можливість задовольнити потреби споживачів з
урахуванням вимог ринку та конкурентних можливостеи виробників» [20, c. 38],
«проявлення властивості при здіисненні діяльності, направленої на досягнення
поставлених цілеи» [21].
Відомии дослідник О. С. Федонін визначає, що потенціал підприємства інтегрально відображає поточні та маибутні можливості економічної системи перетворювати
ресурси на вході з використанням підприємницьких здібностеи персоналу на економічні
блага для максимального задоволення суспільних i корпоративних інтересів [15].
О. І. Олексюк наголошує на максимально можливіи сукупності явних та прихованих
альтернатив розвитку підприємства у певному середовищі з урахуванням сукупності
обмежень [22]. О. І. Репіна розглядає підприємницькии потенціал як сукупність ресурсів,
компетентностеи керівників, спеціалістів та інших груп кадрів щодо реалізації місії
підприємства і забезпечення иого розвитку [23].
Подібно до вищенаданого трактування потенціалу, Ю. А. Дорошенко, Е. В. Лапін
визначають потенціал підприємства як спроможність максимально задовольняти
потреби споживачів та інтереси держави при оптимальному використанні
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ресурсів [24, 25]. Як інструментаріи прииняття управлінських рішень в стратегічному
розрізі в забезпечення розвитку підприємства та формування програми дії потенціал
підприємства розглядає Є. В. Лапін. В. В. Росоха розглядає потенціал як сукупність
ресурсів і можливостеи, де останні розкриваються через ресурси, їх структуру та вміння
раціонально використовувати територіальні особливості, природні умови тощо, що в
цілому визначає виробничу і комерціину спроможність суб’єкта господарювання [26]. На
взаємозв’язку ресурсів і здатностеи забезпечувати функціонування основним бізнеспроцесами у відповідних умовах ризику для отримання економічних вигід наголошує і
Л. В. Скоробогата [27].
Узагальнення існуючих підходів з точки зору еволюції представлено в роботі
Н. І. Антощишиної [28]. Автором виокремлено наибільш часто використовувані ключові
слова, які характеризують поняття «потенціал підприємства». Цілком очевидно, що
фактично всі дослідники виокремлюють ресурси. Значно рідше наголошують на
можливостях підприємства. В меншіи мірі виокремлюють здібності персоналу та
здатності підприємства. Максимально можливии обсяг випуску продукції, запаси та
резерви, а також взаємоузгодження з ринковими умовами формування конкретної
програми діи згадании лише в трьох роботах. На можливості взаємодії із зовнішнім
середовищем наголошує лише один автор.
На основі наведених визначень варто зауважити, що одним з наибільш
розповсюджених підходів до розуміння потенціалу підприємства є ресурснии, що
передбачає иого розгляд як сукупність необхідних для функціонування системи
ресурсів. За класифікацією ресурсів здіиснюється виокремлення иого складових [29].
Наступнии підхід визначається як функціональнии чи об’єктивнии, в рамках якого
виокремлюються структуротворні елементи за видами діяльності, які в свою чергу
розподіляються на основні та допоміжні. Потенціал розглядається як сукупність
можливостеи забезпечувати свою діяльність. Виходячи з даного розподілу формуються
види потенціалу. За змішаним підходом використовують декілька критеріїв поділу
структури на елементи, де поєднано ресурси та функції. Також виокремлюють об’єктні
та суб’єктні складові, де перші пов’язані з матеріально-речовиною та особовою формою
потенціалу (інноваціинии, виробничии, фінансовии тощо), а другі пов’язані із
суспільною формою їх виявлення, не споживаються безпосередньо в процесі
відтворення, виступаючи загальногосподарськими чинниками раціонального
споживання об’єктних складових (науково-технічнии, управлінськии, маркетинговии
тощо). Питання віднесення до перших двох груп таких потенціалів як трудовии,
інфраструктурнии та інформаціинии залишається невирішеним [15; 30].
Крім зазначених заходів виокремлюють результативнии, представниками якого
є Краснокутська Н. С., Марушков Р. В., Гавва В.Н., Божко Е. А., в рамках якого він
розглядається як сукупність потенціиних можливостеи та ключових компетенціи, що
забезпечують стратегічнии напрям розвитку підприємства для зацікавлених осіб за
допомогою реалізації бізнес-процесів [31].
Цільовии підхід відрізняється значенням потенціалу як поєднанням ресурсів і
можливостеи їх ефективного використання в процесі досягнення цілеи. В рамках
конкурентного підходу передбачається розуміння потенціалу як джерела конкурентних
переваг, які будуть обумовлювати розвиток підприємства в маибутньому при існуючому
наборі ресурсів. Стратегічнии підхід відрізняється від цільового орієнтацією на
досягнення стратегічних цілеи [32].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, на основі проведеного узагальнення сутності поняття «потенціал»
та беручи до уваги представлені визначення змісту «потенціал підприємства»
визначимо особливості потенціалу підприємства. Перш за все, це сукупність ресурсів
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підприємства, як вже було зазначено, які використовуються на вході для отримання
бажаного виходу як у формі наявних, так і потенціиних - тих, які підприємство може
придбати для виготовлення іншої продукції або вдосконалення існуючої. Якщо ресурси
стосуються лише входу в діяльності підприємства, то вихід залежить від
безпосереднього иого внутрішнього середовища, що дозволяє погодитися із важливістю
таких понять як структура, організаціині можливості, здатності, засоби. Фактично
останні пов’язані з уречевленим використанням ресурсів. Класичне розуміння засобів
виробництва передбачає розуміння ресурсів, які використані для подальшого залучення
в діяльності для подальшого виробництва. Саме засоби виробництва як форма
основного капіталу виступають основними стримуючими чинниками, які не дозволяють
впроваджувати нововведення та є обмеженням щодо потужності потенціалу. Здібності
переважно властиві персоналу, які наичастіше виступають джерелами нововведень,
впровадження вдосконалень та перегляду існуючих технологіи. Ця складова оцінена в
наименшіи мірі, але саме використання інтелектуального та соціального капіталу,
носієм якого є персонал, дозволяє забезпечити наибільше зростання доданої вартості,
конкурентних переваг та успішності підприємства на ринку в цілому. Щодо резервів, то
варто зауважити на їх особливіи ролі в потенціалу. Вони властиві всім складових
потенціалу – переважно незадіяними можливостям, шляхам використання можливостеи та здібностеи. Отже саме резерв – як невикористана потужність характерна потенціалу та часто визначає кількісно иого розмір. Всі аспекти взаємозв’язку потенціалу із
зовнішнім середовищем властиві иому в тои же мірі, що і підприємству як системі в
цілому. Отже, задоволення потреб споживачів як і інших цілеи підприємства відносить
до однієї із основних функціи підприємства, де потенціал відіграє роль того чинника,
якии має виступати основою для визначення вірогідності успішності реалізації даної
функції. Натомість успішність реалізації залежить саме від спроможності ефективно
поєднувати елементи потенціалу та їх використовувати, до дозволяє розглядати
структуру не як елемент потенціалу, а я як засіб иого ефективного використання.
Внаслідок вищенаданого, конфігурація ресурсів, можливостеи, здатностеи,
здібностеи, засобів та резервів становить сутність потенціалу підприємства як умовнофактичної величини, яка дозволяє визначити вірогідні обсяги зростання суб’єкта
господарювання та дозволяє оцінити можливу ступінь досягнення поставлених цілеи.
Саме ця конфігурація і визначає спроможність реалізовувати наміри в рамках
стратегічних змін підприємства.
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