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Анотація 
У статті досліджено основні компоненти структури економічного потенціалу підприємств. Встановлено, 
що до компонентів економічного потенціалу підприємств можна відносити все, що пов'язане з 
формуванням та розвитком підприємств. Наголошено на тому, що об'єктивні складові, які пов'язані з 
матеріально-речовими формами економічного потенціалу підприємств, споживатимуться й 
відтворюватимуться в різних формах у процесі формування та функціонування. До них належатимуть, в 
першу чергу: виробничий потенціал, інноваційний потенціал, інвестиційний потенціал, потенціал 
відтворення. Зазначено, що до суб'єктивних складових економічного потенціалу підприємств належать 
також доробки в сфері науково-технічний потенціалу, управлінського потенціалу, потенціалу 
організаційної структури та структури управління, маркетингового потенціалу. Суб'єктивне формування 
складових пов'язано з їх суспільною формою виявлення. Вони не призначені для споживання, а складаються 
для передумов, в першу чергу, факторів загальноекономічних, загальногосподарських і соціальних, 
раціональності споживання об'єктивних складових. 
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Abstract 
The main components in the structure of economic potential of enterprises are investigated in the article. It is established 
that the components of the economic potential of enterprises include everything related to the formation and 
development of enterprises. It is emphasized that the objective components, which are related to the material forms of 
economic potential of enterprises, will be consumed and reproduced in various forms in the process of formation and 
operation. These will include, first of all, production potential, innovation potential, investment potential, reproduction 
potential. It is outlined that the subjective components of the economic potential of enterprises also include 
improvements in the field of scientific and technical potential, management potential, the potential of the organizational 
structure and management structure, marketing potential. Subjective formation of components is associated with their 
social form of detection. They are not intended for consumption, but are formed for the preconditions, namely, factors of 
general economic, general economic and social ones, consumption rationality of objective components. This may indicate 
that there are also subjective components of the potential of enterprises, which by their influence on the development of 
the main factors of production and the effectiveness of the economic system, according to the complexity of the latter 
and their environmental characteristics, will be decisive. The basis of the economic potential of business entities and the 
basis for the formation of innovation and investment potential of agricultural enterprises is the production potential of 
business entities. The production potential of enterprises is represented by a system of interdependent components that 
can perform various functions in the processes of ensuring the production of goods, as well as achieving other goals for 
continuous and competitive development of enterprises. It should be noted that only those enterprises that have the 
potential to develop their financial and economic activities will survive the crisis. In modern conditions, the success of 
each enterprise largely depends on how effectively its potential is used. 
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Вступ 

Для організації  діяльності та можливостеи  розширення бізнесу будь-яке підпри-
ємство має мати потенціал. Ефективне формування економічного потенціалу 
підприємств та управління ним дуже актуальне на сучасному етапі розвитку 
економічних відносин в Украї ні, оскільки саме економічно грамотне управління 
діяльністю підприємства здатне не лише забезпечити и ого належне функціонування в 
умовах економічної  кризи, а и  створити всі умови для того, щоб підприємство 
розвивалося. Слід зазначити, що потенціи ні можливості підприємства обумовлені 
різними зовнішніми та внутрішніми факторами. У зв'язку з цим виробничии  потенціал 
поняття широке, комплексне, поєднує в собі всі необхідні та достатні умови з 
виробництва необхідних ринку товарів, продукції  та послуг. Сукупність потенціалу 
складається з матеріальних, трудових, фінансових, організаціи них, інформаціи них, 
інвестиціи них, інноваціи них та інших видів ресурсів. Ототожнюючи наявність ресурсів 
з поняттям «потенціал», можна виділити и ого підвиди: трудовии , технічнии , 
організаціи нии , маи новии ; фінансовии , інвестиціи нии , інноваціи нии , які визначають 
здатність підприємства реалізовувати поставлені перед ним цілі. Наявність будь-якого 
виду потенціалу та и ого використання визначає тією чи іншою мірою результат 
діяльності підприємства  

Проблеми підвищення ефективності економічного потенціалу перебували у 
центрі уваги таких учених-економістів, як: Ареф’єва О.В., Бачевськии  Б.Є., Бугаи  В.З., Ва-
сильківськии  Д.М., Горбунова А.В., Ємельянов O., Заблодська І.В., Клюєва Ю.В., Красно-
кутська Н.С., Красноруцькии  О.О., Курило O., Олексюк О.І., Петрушка T., Решетняк О.О., 
Рєпіна І.М., Руденко С.В., Федонін О.С., Харчук Т.В. та ін. [1-8]. Однак сьогодні існує 
необхідність дослідження структури економічного потенціалу підприємств, зокрема ї ї  
основних компонентів.  

Формулювання цілей статті 

Мета статті: дослідити основні компоненти структури економічного потенціалу 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу  

Особливии  науковии  інтерес викликають дослідження різноаспектного аналізу 
структур економічного потенціалу, в яких поряд із ресурсним забезпеченням 
досліджено також інші аспекти. До компонентів економічного потенціалу підприємств 
можна відносити все, що пов'язане з формуванням та розвитком підприємств. 
Об'єктивні складові, пов'язані з матеріально-речовими формами економічного 
потенціалу підприємств, споживатимуться и  відтворюватимуться в різних формах у 
процесі формування та функціонування. До них належатимуть, в першу чергу:  

- виробничии  потенціал,  
- інноваціи нии  потенціал,  
- інвестиціи нии  потенціал, 
-  потенціал відтворення. 
На рис. 1 відображено основні компоненти економічного потенціалу підприємств 

з урахуваннями ї х об'єктивних та суб'єктивних складових. 
Інноваціи нии  потенціал являє собою сукупну можливість підприємств до 

генерування, імплементації  та впровадження інноваціи них (можливо модифікованих) 
ідеи  для ї х систематичного технологічного, технічного, виробничого, організаціи ного и  
управлінського оновлення. 

Виробничии  потенціал представлено явними и  прихованими можливостями під-
приємств відносно залучень і використання чинників для виробництва максимально 
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можливих обсягів товарів (послуг). І х необхідно також сприи мати як сукупності ресур-
сного забезпечення, що функціонують і спроможні виготовляти певні обсяги товарів.  

Таким чином, можна визначити, що виробничии  потенціал господарюючих 
суб’єктів є поліструктурними системами. До складу виробничого потенціалу з 
елементами інноваціи ності можуть входити наступні компоненти: 

- потенціал земельних ресурсів і природнокліматичні умови; 
- потенціал основних фондів; 
- потенціал оборотних активів; 
- потенціал нематеріальних активів; 
- потенціал виробничого персоналу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні компоненти економічного потенціалу підприємств 

Потенціал земельних ресурсів і природно-кліматичних умов являє собою 
можливості підприємств пристосовувати сукупні природні наявні багатства у свої и  
виробничо-комерціи ніи  діяльності окремими суб’єктами бізнесу. 

Потенціал основних фондів представляє наявну і приховану можливість основних 
фондів, які формують технічнии  та технологічнии  базис виробничих потужностеи  
підприємств. 

Потенціал оборотних активів є частиною виробничих капіталів підприємств у 
вигляді певних сукупностеи  предметів праці (зокрема сировини, палива, енергії , 
конструкціи них матеріалів та допоміжних матеріалів), що знаходяться у системі 
виробничих запасів, у незакінченому виробництві, у напівфабрикатах власного 
виробництва и  у затратах виробництва маи бутніх періодів. 

Потенціал нематеріальних активів являє собою сукупність можливостеи  суб’єктів 
господарювання щодо використання прав на інноваціи ні або наявні товари 
інтелектуальної  праці у комерціи ному процесі з метою просування корпоративних 
інтересів для повнішого задоволення потреб потенціи них споживачів. 

Потенціал виробничого персоналу представлении  властивістю працівників 
виготовляти різноманітні товари, надавати послуги чи виконувати роботи. 

Інвестиціи нии  потенціал є обсягом власних чи залучених фінансових ресурсів 
підприємств, якими вони можуть розпоряджатися для провадження оперативної  та 
перспективної  діяльності. 

Головною складовою фінансового потенціалу суб’єктів бізнесу є інвестиціи нии  
потенціал. Він представлении  наявними та прихованими можливостями підприємств 
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для провадження простого и  розширеного відтворення виробництва. Відтворення 
економічного потенціалу підприємств – це процеси безперервного оновлення усіх и ого 
складових потенціалів. 

Під потенціалами процесів відтворення виробництва необхідно розуміти 
сукупності нематеріальних, фінансових, матеріально-технічних и  іншого ресурсного 
забезпечення, яке знаходиться в розпорядженні підприємств або може бути додатково 
залучено и  використано для формуванням можливостеи  простого чи розширеного 
відтворень факторів виробництва та інших складових потенціалів підприємств. 

Суб'єктивне формування складових пов'язано з ї х суспільною формою виявлення. 
Вони не призначені для споживання, а складаються для передумов, в першу чергу, 
факторів загальноекономічних, загальногосподарських і соціальних, раціональності 
споживання об'єктивних складових. Вказане може свідчити про наявні також 
суб'єктивні складові потенціалу підприємств, які за свої ми впливами на розвинення 
головних факторів виробництва и  результативність функціонування економічної  
системи, за мірами складності останніх та ї х особливостеи  середовища, набуватимуть 
вирішального визначення. Відомо, що навіть успішне підприємство, яке має значнии  за 
розміром потенціал, часто в суттєвих показниках відрізнятиметься за результатами 
діяльності від інших схожих. За таких рівних виробничих умов різниці в отриманих 
результатах можуть бути пояснені лише неоднаковими рівнями цільової  орієнтації  
систем. Інакше кажучи, розмір результатів буде тим більшим, чим вдалішим буде 
організаціи не та економічне забезпечення досягнення поставленої  мети. Наукове 
забезпечення процесів виробництва та ї х результативність також залежатимуть від 
якості процесів управління. 

До суб'єктивних складових економічного потенціалу підприємств належать та-
кож доробки у сфері науково-технічнии  потенціалу, управлінського потенціалу, потен-
ціалу організаціи ної  структури та структури управління, маркетингового потенціалу. 

Науково-технічнии  потенціал господарюючих суб’єктів являє собою 
узагальнюючу характеристику рівня наукової  складової  забезпечення процесів 
виробництва. Зокрема, до неї  віднесено: науку, техніку, технологію, інженерну справу, 
виробничии  досвід, можливість і ресурсне забезпечення, у тому числі наявність науково-
технічних кадрів у розпорядженні підприємств для вирішення науково-технічного 
завдання та досягнення відповідної  поставленої  мети. 

Управлінськии  потенціал представлении  навичками и  властивостями 
управлінців на всіх рівнях та структурах організації , формування, функціонування та 
створення відповідних умов для конкурентоспроможного розвитку соціальної  та 
економічної  систем суб’єктів бізнесу. У загальному вигляді вони є інтеграціи ними 
функціонально-структурними і нематеріальними елементами потенціалу. 

Потенціал організаціи ної  структури та структури управління – це загально 
корпоративнии  формальнии  і неформальнии  управлінськии  механізм формування та 
функціонування підприємств. Він втілює рівень результативності організації  
функціонально відокремлених елементів в системі і характери взаємозв'язку між ними. 

Маркетинговии  потенціал господарюючого суб’єкта можна представити через 
властивості підприємств систематизованим чином та планомірно спрямовувати свої  
базові функції  на повніше задоволення потреб потенціи них споживачів, а також 
ширшого використання ринків потенціи ного збуту. До названих базових функціи  в 
цьому випадку віднесено визначення запитів потенціи них споживачів та обсяги попиту, 
організацію виробництва, продажів і післяпродажного обслуговування тощо. У 
структурах маркетингового потенціалу суб’єктів бізнесу окремо слід виділяти 
логістичнии  потенціал. 

Враховуючи функціональні особливості і структурнии  зріз логістичних процесів 
в системах господарюючих суб’єктів за, в першу чергу, предметними ознаками – 
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логістичнии  потенціал підприємств слід визначати як максимальну продуктивність чи 
функціональні можливості систематично інтегрованих внутрішніх структур. Вони 
охоплюватимуть всі види виробничо-комерціи ної  діяльності з: 

- транспортування у просторі и  русі у часі; 
- розміщення персоналу – перевезення, розміщення ї х у службових приміщеннях;  
- перевезення відповідності до графіків матеріалів і готової  продукції ; 
-  транспортування, зберігання, складування та перерозподіл;  
- формування енергетичних потоків; 
- формування інформаціи них потоків, зокрема, в частині, передачі, обробки, 

зберігання и  трансформації .  
Загалом логістичнии  потенціал суб’єктів бізнесу в кожніи  окреміи  сфері 

включатиме логістику персоналу, логістику матеріалів і готової  продукції , логістику 
інформаціи них потоків тощо. 

Особливої  уваги заслуговує у структурі потенціалів підприємств інфраструктур-
нии  потенціал, трудовии  та інформаціи нии . Всі вони не можуть належати до визначеної  
раніше класифікації  складових економічного потенціалу підприємств. Водночас ї х 
неможливо однозначно відносити до об'єктивних або до суб'єктивних складових. 

Трудовии  потенціал представлении  персоніфікованою робочою силою, яку 
розглядають у сукупності всіх якісних характеристик. Таке поняття дає можливості, в 
першу чергу, оцінювати рівень результативності використання потенціи ної  можливості 
як окремого працівника, так і сукупності робітників загалом. Це є необхідним для 
можливостеи  активізації  людських факторів. А, по-друге, забезпечить якісну 
структуровану збалансованість для постіи ного розвитку особистих и  упредметнених 
визначених за необхідністю факторів виробництва. 

Інфраструктурнии  потенціал являє собою збалансовану за виробничими потреба-
ми можливість підрозділів, господарств та окремого взятих служб забезпечувати необ-
хідні та відповідні характеристики для умов діяльності основного виробництва у голов-
них підрозділах підприємства з одночасним задоволенням соціальних запитів персо-
налу. При гіпертрофованому напрямі функціонування інфраструктурних складових 
потенціалу господарюючих суб’єктів зможуть виконуватись роботи чи надаватись певні 
виробничі послуги іншим стороннім організаціям та окремим суб'єктам бізнесу. 

Інформаціи нии  потенціал підприємств представлении  наи важливішими 
складовими технічної , технологічної  и  управлінської  баз сучасного підприємства. Він 
формує єдність організаціи них, технічних та інформаціи них потоків і можливостеи , що 
забезпечуватимуть процеси підготовки та прии няття відповідних управлінських 
рішень. Інформаціи нии  потенціал впливатиме на характери та специфічність процесів 
виробництва через збирання, обробку зберігання, а також оперативне розповсюдження 
інформаціи них матеріалів та відповідних ресурсів. 

Основу економічного потенціалу суб’єктів бізнесу та базою формування 
інноваціи но-інвестиціи ного потенціалу аграрних підприємств складає саме виробничии  
потенціал суб’єктів бізнесу. Виробничии  потенціал підприємств представлении  
системою взаємозалежних компонентів, які можуть виконувати різноманітні функції  в 
процесах забезпечення виробництва товарів, а також досягнення інших цілеи  для 
постіи ного та конкурентоспроможного розвитку підприємств. Слід зазначити, що в 
кризових умовах виживатимуть тільки ті підприємства, які володітимуть потенціалом 
для розвитку ї х фінансово-господарської  діяльності. В сучасних умовах успіх у діяльності 
кожного підприємства багато в чому залежить від того, наскільки ефективно 
використовується и ого потенціал. Через обмеженість різних видів ресурсів виникає 
необхідність регулярного пошуку внутрішніх можливостеи  підприємства, розробки 
заходів щодо наи більш раціонального використання наявних ресурсів та резервів, а 
також розвитку власного потенціалу. 
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, особливии  науковии  інтерес викликають дослідження різноаспек-
тного аналізу основних компонентів структур економічного потенціалу, в яких поряд із 
ресурсним забезпеченням досліджено також інші аспекти. До компонентів економічного 
потенціалу підприємств можна відносити все, що пов'язано з формуванням і розвитком 
підприємств. Об'єктивні складові, пов'язані з матеріально-речовими формами еконо-
мічного потенціалу підприємств, споживатимуться и  відтворюватимуться у різних 
формах у процесі формування та функціонування. Суб'єктивне формування складових 
пов'язано із ї х суспільною формою виявлення. Вони не призначені для споживання, а 
складаються для передумов, в першу чергу, факторів загальноекономічних, 
загальногосподарських і соціальних, раціональності споживання об'єктивних 
складових. Вказане може свідчити про наявні також суб'єктивні складові потенціалу 
підприємств, які за свої ми впливами на розвинення головних факторів виробництва и  
результативність функціонування економічної  системи, за мірами складності останніх 
та ї х особливостеи  середовища, набуватимуть вирішального значення. 
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