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О.В. Браславська  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

НА СИСТЕМНИХ ЗАСАДАХ 

На сучасному етапі економічного розвитку України пе-
ред багатьма вітчизняними промисловими підприємствами на 
порядку денному постають питання, пов'язані з ефективним 
функціонуванням системи управління їх сукупним потенціа-
лом. 

В економічній науці існує чимало науково-
методологічних підходів до системи управління потенціалом 
підприємства, серед яких можна виділити інтегрований, мар-
кетинговий, функціональний, динамічний, системний, комп-
лексний, ситуаційний. 
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Суть системного підходу полягає в уявленні про органі-
зацію (підприємство) як про систему. Він дозволяє досліджу-
вати всі якості та властивості об'єкта, вивчати його як ком-
плекс взаємопов'язаних підсистем і розкривати їх внутрішні та 
зовнішні зв'язки. У результаті створюється можливість для 
більш ефективної діяльності. 

Система управління потенціалом підприємства є складо-
вою частиною загальної системи управління підприємством, 
тому важливим є визначення її місця в цій системі. Саме тому 
дослідження аспектів управління потенціалом підприємства на 
системних засадах залишається актуальним і в сучасних умо-
вах. 

Вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічних 
положень щодо формування, оцінки й управління потенціалом 
суб'єктів господарювання зробили такі вчені, як А. Воронкова, 
Є. Лапін, Т. Калінеску, І. Отенко, В. Прохорова, А. Божанова, 
А. Чаленко [1-7]. Аналіз публікацій цих авторів свідчить, що, 
незважаючи на загальне визнання концептуальної та практич-
ної значущості питань управління потенціалом підприємства, 
відсутня однозначність і узгодженість думок щодо змістовних 
характеристик її елементів (методів, функцій, властивостей, 
принципів тощо) та особливості їх взаємодії. 

У роботах А. Амосова, Ю. Литюги, Н. Маркової, Г. На-
боки, Л. Прокопишиної [8-12] досліджуються системи управ-
ління окремими складовими потенціалу підприємства. Найчас-
тіше розглядаються системи управління майновим, інновацій-
ним, трудовим, маркетинговим, виробничим, фінансовим по-
тенціалами з урахуванням специфіки певних галузей промис-
ловості. 

Незважаючи на значну кількість наукових розробок у 
даній сфері, подальшого дослідження потребують, зокрема, 
питання термінологічної узгодженості поняття системи управ-
ління потенціалом підприємства. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій з даного 
питання свідчить, що більшість учених підкреслюють особли-
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ву функцію систем управління потенціалом підприємства, без-
посередньо спрямовану на збереження і підвищення її цілісно-
сті, максимальне використання та розвиток потенціалу. 

На думку Є. Лапіна, «управління системою – це процес 
здійснення певного типу взаємопов'язаних дій щодо форму-
вання та використання ресурсів системи для досягнення нею 
своїх цілей. Управління не еквівалентне всій діяльності органі-
зації щодо досягнення кінцевих цілей, а включає лише ті фун-
кції і дії, які пов'язані з координацією і встановленням взаємо-
дії всередині системи, із спонуканням до здійснення різних 
видів діяльності з цільовою орієнтацією» [2, с. 53]. 

У свою чергу, А. Воронкова зазначає, що «управління 
конкурентоспроможним потенціалом підприємства може здій-
снюватися як у рамках спільних завдань системи управління 
підприємства в цілому, так і спеціальною системою управлін-
ня, що має всі необхідні атрибути: елементний склад, принци-
пи функціонування, структуру, інформаційне, економічне, ка-
дрове, правове та організаційне забезпечення» [1, с. 238]. Вод-
ночас автор акцентує увагу на тому, що коли управління поте-
нціалом здійснюється в рамках спільних завдань управління 
підприємством, то виникають труднощі системного розвитку і 
використання наявних можливостей. 

Таким чином, питання визначення сутності системи 
управління потенціалом підприємства і складових її елементів 
потребують подальшого ретельного опрацювання й уточнення 
з метою розробки заходів щодо її вдосконалення. 

Подолати недоліки управління потенціалом, коли воно 
здійснюється в рамках загальних завдань управління підпри-
ємством, можливо на основі створення системи управління 
потенціалом підприємства з цілісної, структурованої сукупніс-
тю всіх її елементів та гнучким процесом управління. Для ефе-
ктивності управління має бути задана конкретна, реальна су-
купність цілей, що постають перед підприємством і системою 
управління його потенціалом. 

 236 



Виходячи з вищенаведеного, пропонується під системою 
управління потенціалом підприємства розуміти цілісну струк-
туровану сукупність функцій, принципів, методів прийняття 
управлінських рішень та організаційно-економічних механіз-
мів їх реалізації, застосування яких забезпечує цілеспрямова-
не, систематичне й адекватне спрямування всіх ресурсів (скла-
дових сукупного потенціалу) на реалізацію стратегічних цілей 
діяльності підприємства та забезпечення необхідних пропор-
цій розвитку. 

Функціонування гнучкої системи управління потенціа-
лом підприємства з цілісною, структурованою сукупністю всіх 
її елементів дозволить підприємству в довгостроковій перспе-
ктиві досягти своєї стратегічної мети діяльності. 

Також важливо правильно оцінювати різні можливості 
використання ресурсів підприємства (складових сукупного 
потенціалу), виконуючи детальний аналіз і оцінку, що дає змо-
гу врахувати їх ефективність і вибрати найбільш прийнятний 
варіант розвитку. 

З урахуванням вказаних особливостей та наведеної сут-
нісної характеристики системи управління потенціалом систе-
му управління потенціалом підприємства відображено на ри-
сунку. 

Метою системи управління потенціалом підприємства 
має стати підвищення ефективності діяльності, тобто досяг-
нення стратегічної мети підприємства на основі забезпечення 
максимально ефективного використання його потенціалу.  
Тому як об'єкт системного управління підприємством логіч-
ним буде виділити потенціал. 

Першим етапом у системі управління потенціалом під-
приємства (ПП) є етап встановлення цілей управління ПП (ви-
значення стратегічних цілей діяльності, формалізація завдань 
розвитку ПП, узгодження цілей і завдань розвитку ПП), на ос-
нові яких формулюються інші елементи системи управління 
(завдання, функції, принципи, організаційні механізми), відбу-
вається планування діяльності підприємства. 
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Рисунок. Система управління потенціалом підприємства 
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Конструкційною основою для формалізації завдань роз-
витку ПП є організаційна складова з інформаційно-управ-
лінської зв'язками. Вона покликана забезпечувати організацію 
управління потенціалом підприємства. При цьому обов'язко-
вим є визначення ролі та взаємозв'язків кожного суб'єкта 
управління, його завдань, функцій і способів функціонування. 

Наступний етап системи управління ПП – діагностика 
потенціалу підприємства. Даний етап являє собою системний 
аналіз наявних і потенційних можливостей підприємства у 
сфері здійснення виробничо-господарської діяльності, їх оп-
тимізації за розміром і часом. Діагностика характеризується 
такими напрямами: проведення поелементної оцінки фактич-
ного рівня потенціалу підприємства; здійснення інтегральної 
оцінки потенціалу; формалізація оціночних рівнів потенціалу; 
встановлення відповідності фактичного рівня потенціалу мак-
симально можливому рівню. 

Здійснення поелементної та інтегральної оцінки фактич-
ного рівня потенціалу підприємства вказує на наявність еко-
номічної складової в системі управління. Вона створює плано-
ву основу для управління цим процесом, націленого на раціо-
налізацію витрат у процесі виробничо-господарської діяльнос-
ті та отримання максимальної економічної ефективності. 

Третій етап системи управління ПП – розробка напрямів 
подальшого розвитку. Вибір подальшого напряму розвитку 
пропонується здійснювати виходячи зі встановленого фактич-
ного рівня потенціалу підприємства та результатів аналізу йо-
го відповідності максимально можливому рівню. 

Напрям використання наявного потенціалу припускає 
використання повною мірою та підтримку внутрішніх можли-
востей. Під розвитком наявного ПП розуміється модернізація 
існуючого ПП на основі наявних можливостей. Формування 
нового ПП націлене на нове будівництво і частіше обирається 
при диверсифікація виробництва. 

Залежно від обраного напряму через певний комплекс 
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на підви-
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щення ефективності діяльності, відбувається реалізація потен-
ціалу підприємства. Завершальним етапом процесу управління 
ПП є моніторинг, контроль і оцінка результату.  

Після отримання певного результату оцінюються досяг-
нення стратегічної мети діяльності. Досягнення стратегічної 
мети є орієнтиром для визначення нових цілей подальшого 
розвитку. Причини недосягнення стратегічної мети можуть 
бути як внутрішніми, так і більш глибокими, зовнішніми, що 
перебувають на макроекономічному рівні. У будь-якому разі 
потрібен детальний аналіз ситуації.  

Необхідним елементом складових системи управління 
потенціалу підприємства є набір методів управління. 

Сукупність методів, застосовуваних у теорії та практиці 
управління, можна згрупувати за трьома напрямками: методи 
управління функціональними підсистемами; методи виконання 
функцій управління і методи прийняття управлінських рішень. 

Методи виконання функцій управління і методи прий-
няття управлінських рішень найбільш характерні для управ-
ління потенціалом підприємства на системних засадах.  

До основних методів виконання функцій управління мо-
жна віднести методи прогнозування, планування, організації, 
контролю, координації, мотивації. 

Методи прогнозування і планування в теорії менеджмен-
ту тісно пов'язані і тому, як правило, розглядаються в сукуп-
ності. Методи прогнозування спрямовані на здатність перед-
бачати можливі подальші шляхи підвищення рівня як сукуп-
ного потенціалу, так і окремих його елементів. За допомогою 
методів планування розробляється послідовність дій у рамках 
управління потенціалом підприємства. 

Методи організації пов'язані зі створенням організацій-
ного механізму системи управління потенціалом підприємст-
ва. Вони дозволяють налагодити управлінський процес з точки 
зору його устрою та керованості з метою забезпечення ефек-
тивного формування і використання потенціалу підприємства. 
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Організаційні методи забезпечують взаємозв'язок й ефектив-
ність усіх функцій управління. 

Методи контролю є обов'язковими методами управлін-
ського процесу, оскільки являють собою кінцевий результат 
усієї управлінської діяльності. Якщо, наприклад, методи пла-
нування встановлюють завдання, а організаційні методи при-
водять систему управління до стану можливості їх виконання, 
то методи контролю покликані постійно надавати інформацію 
про дійсний стан справ. 

Методи мотивації покликані сприяти активізації  проце-
сів саморозвитку персоналу, стимулювати зацікавленості пра-
цівників у вирішенні поставлених завдань. Вони мають забез-
печувати наявність на підприємстві ефективної системи мате-
ріального і морального заохочення працівників. 

У рамках зазначених методів виконання функцій управ-
ління можливі такі методи прийняття управлінських рішень, 
як евристичні, побудови сценаріїв, моделювання, експертні, 
формування дерева цілей. 

Таким чином, система управління потенціалом підпри-
ємства у своєму складі повинна мати організаційну структуру, 
що визначає інформаційно-управлінські зв'язки між суб'єкта-
ми; економічні важелі та методи управління, які є інструмен-
тами, що забезпечують роботу всієї системи.  

Кадровий склад апарату управління підприємства, безу-
мовно, є рушійною силою, що приводить у дію всю систему. 
Від рівня кваліфікації управлінського персоналу, їх уміння 
аналізувати, прогнозувати розвиток виявлених тенденцій, а 
також виробляти правильні управлінські рішення, залежить 
якісний рівень і ступінь досконалості створеної на підприємс-
тві системи управління потенціалом підприємства. 

Функціонування системи управління потенціалом під-
приємства на основі системного підходу має здійснюватися 
відповідно до певних принципів. Основні принципи функціо-
нування даної системи ідентичні принципам створення будь-
якої управляючої системи. Пропонується для системи управ-
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ління потенціалом підприємства систематизувати такі прин-
ципи, як керованість, плановість, економічність, модельова-
ність, системність, динамічність, цільова спрямованість, про-
гресивність. 

Принцип керованості полягає в тому, що дія системи має 
поширюватися на всі рівні управління – від керівників до кон-
кретних виконавців. Для цього механізм повинен мати відпо-
відне правове, мотиваційне та ресурсне забезпечення. 

Плановість означає, що процес управління потенціалом 
має бути елементом як стратегічного планування розвитку  
підприємства, так і поточного планування його діяльності. 

Принцип економічності вказує на необхідність раціона-
льного використання ресурсів при максимальній ефективності 
процесу управління потенціалом. 

Принцип модельованості передбачає широке застосу-
вання математичних моделей, що дозволяють прогнозувати 
процес управління потенціалом і приймати оптимальні управ-
лінські рішення. 

Принцип системності означає, що управління потенціа-
лом підприємства є складною, цілісною, відкритою, динаміч-
ною системою взаємопов'язаних процесів з окремими елемен-
тами, які взаємодіють між собою, з мікро- і макросередови-
щем. 

Принцип динамічності припускає, що потенціал підпри-
ємства не є статичним, а є такою величиною, яка розвивається. 
Відповідно, розробляючи систему управління потенціалом, 
необхідно враховувати динаміку системних показників. 

Принцип цільової спрямованості використання ПП озна-
чає, що формування і використання потенціалу має здійснюва-
тися цілеспрямовано, тобто з орієнтацією на основні цілі ви-
робничо-господарської діяльності для досягнення стратегічної 
мети підприємства. 

Принцип прогресивності відображає необхідність дослі-
дження та застосування на практиці прогресивних методів 
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управління потенціалом з урахуванням досвіду провідних під-
приємств промислово розвинутих країн. 

Отже, можна виділити такі основні положення функціо-
нування системи управління ПП: 

система управління ПП – це складна система взаємодії 
всіх її елементів і процесів; 

при ефективному функціонуванні системи управління 
ПП діє закон синергії; 

елементи системи управління ПП мають функціонувати 
одночасно і в сукупності, тобто необхідне досягнення збалан-
сованості та оптимального співвідношення між структурними 
елементами; 

ефективність функціонування системи управління ПП у 
першу чергу залежить від наявності організаційно-
управлінських можливостей підприємства; ресурсної забезпе-
ченості підприємства; інформаційно-аналітичної бази; прогно-
зування ситуацій у часі; загального стану економіки галузі та 
країни. 

Останнє положення, яке стосується ефективності функ-
ціонування системи управління ПП, не випадково акцентує 
увагу на ресурсній забезпеченості підприємства. До ресурсних 
складових ПП можна віднести такі потенціали, як фондовий, 
оборотних фондів, нематеріальних активів, інноваційний, фі-
нансовий, інформаційний, інфраструктурний, науково-
технічний, маркетинговий, кадровий, управлінський. 

Стимулювання розвитку хоча б однієї складової потенці-
алу може створити умови для розвитку сукупного потенціалу 
підприємства і відповідно дати можливість підвищити ефекти-
вність функціонування системи управління ПП у цілому. 

Наприклад, для підприємств хімічної галузі актуальним 
може бути стимулювання розвитку фондового потенціалу. 
Станом на 2013 р. зношеність основних засобів на підприємст-
вах хімічної галузі становила 56%, що є негативним показни-
ком, оскільки безпосередньо основні фонди створюють необ-
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хідні умови процесу виробництва і забезпечують необхідний 
обсяг випуск продукції. 

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів стимулю-
вання розвитку фондового потенціалу може бути спрямоване, 
зокрема, на процеси модернізації виробництв. Модернізація 
дозволяє загальмувати процес морального і фізичного зносу 
устаткування та забезпечує високу ефективність виробництва 
за менші кошти порівняно з новим будівництвом аналогічних 
виробництв. 

Ще одним прикладом стимулювання розвитку складових 
потенціалу підприємств хімічної галузі може бути стимулю-
вання інфраструктурного потенціалу. 

У загальному значенні інфраструктурний потенціал ха-
рактеризує сукупні можливості допоміжних цехів, господарств 
і служб для забезпечення необхідних умов ефективного функ-
ціонування основного виробництва. Співвідношення чисель-
ності основних і допоміжних робітників на підприємстві зале-
жить від складу та структури основних фондів, технічного рів-
ня та організації виробництва і коливається від 1:0,4 до 1:0,8. 

Одним з основних завдань з управління інфраструктур-
ним потенціалом може бути визначення оптимальної чисель-
ності власного ремонтного персоналу підприємства в умовах 
застосування аутсорсингових відносин у сфері ремонтно-
технічного обслуговування обладнання. 

Управління складовими потенціалу підприємства необ-
хідне для створення умов ефективної роботи системи управ-
ління сукупного потенціалу. Характерною рисою такої систе-
ми є те, що її властивості не зводяться до простої суми власти-
востей її елементів. Тут працює ефект синергії, який проявля-
ється в тому, що отриманий результат функціонування систе-
ми в цілому вище, ніж сума результатів окремих її елементів. 
На практиці це означає досягнення різної ефективності залеж-
но від того, як взаємодіятимуть елементи між собою, тобто 
яким чином буде організована система. 
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Висновки. У більшості наукових положень щодо управ-
ління ПП містяться рекомендації для окремих складових по-
тенціалу з урахуванням специфіки певних галузей промисло-
вості, що не дає цілісного уявлення про всі елементи управ-
ління цим процесом на підприємстві. Запропонована система 
управління ПП уточнює її взаємопов'язані та взаємоузгоджені 
елементи, ілюструє етапи процесу управління, що дає можли-
вість всебічно аналізувати функціонування системи управлін-
ня, виявляти невідповідність між її елементами й умовами го-
сподарювання з подальшим удосконаленням. 

Функціонування системи управління ПП має здійснюва-
тися відповідно до певних принципів, в єдності з іншими еле-
ментами системи та бути орієнтованим на досягнення постав-
лених поточних і стратегічних цілей підприємства. 

Подальші дослідження в даному напрямі буде присвяче-
но вдосконаленню системи управління потенціалом підприєм-
ства через стимулювання розвитку її складових.  
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