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ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: 
ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ0 

 
Досліджено сутність категорії "розвиток", її основні властивості. Розгля-

нуто основні підходи до трактування поняття "розвиток підприємства". Система-
тизовано головні форми та типи розвитку підприємства. Розкрито ключові харак-
теристики розвитку потенціалу підприємства та запропоновано власне визначення 
цього поняття. 

Ключові  слова:  розвиток підприємства, потенціал підприємства, розвиток 
потенціалу, потенціал розвитку. 

Постановка проблеми. Сучасні умови діяльності підприємств 
характеризуються постійними змінами економічної кон’юнктури, висо-
кою конкуренцією, швидким розвитком технологій, безліччю дестабі-
лізуючих факторів та потенційних можливостей, що впливають на під-
приємство. Це потребує пошуку таких управлінських рішень, що допо-
можуть дати відповідь на виклики ринкового середовища, адаптуватись 
до змін та забезпечити успішну діяльність підприємства в довгостро-
ковій перспективі. Саме розвиток є важливою умовою ефективності 
життєдіяльності підприємств на ринку, а інтенсивне і збалансоване 
використання його потенціалу – основа для досягнення сталого роз-
витку підприємства. Зважаючи на те, що підприємство є головною лан-
кою економіки загалом, то розвиток окремого підприємства та резуль-
тати його діяльності безпосередньо впливають на розвиток країни, що 
особливо актуалізується в кризові періоди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літера-
турі широко розкрито трактування поняття "розвиток підприємства", 
його основні риси та типологію. Різні точки зору на поняття "розвиток" 
та "розвиток підприємства" представлені в працях Ю. Погорєлова [1], 
О. Раєвнєвої [2], Н. Васюткіної [3], Г. Горіної [4], А. Баланович [8], 
Л. Прийми, І. Кулиняк [9] та ін. Проте в науковій літературі відсутнє 
поняття розвиток потенціалу підприємства, що обумовлює необхід-
ність цього дослідження.  

Метою статті є визначення сутності дефініції "розвиток потен-
ціалу підприємства" на основі дослідження наукових підходів до трак-
тування "розвитку" та "розвитку підприємства". 
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Матеріали та методи. Інформаційною базою дослідження стали 
праці науковців з проблематики розвитку підприємства у складі нау-
кових статей, монографій, дисертацій. Дослідження проведено із засто-
суванням методів теоретичного узагальнення, порівняння, аналізу та 
синтезу, що дало змогу систематизувати наявні теоретичні напрацю-
вання з цього питання. 

Результати дослідження. Розвиток як загальнонаукова категорія 
розглядається за трьома аспектами: як закон, принцип чи явище. Як закон 
він характеризується переходом від одного стану до іншого, який відріз-
нятиметься від попереднього за кількісними або якісними характерис-
тиками. Як явище розвиток знаходиться в протилежному до поперед-
нього стані та є незмінним. Як принцип розвиток є іманентною і невід’єм-
ною характеристикою буття та зумовлює його подальші зміни [1, с. 31]. 

О. Раєвнєва визначила три підходи, які відображають уявлення, 
що сформувались у науковців з проблеми трактування розвитку. Перший 
підхід характеризує розвиток як незворотний, спрямований, закономір-
ний і унікальний процес змін у просторі та часі. За другим підходом 
учені визначають його як процес формування нової системи через 
кількісні та структурні зміни, а також зміни способу функціонування, 
що здійснюються для досягнення певних цілей. Третій підхід акцентує 
увагу на унікальності процесу трансформації системи та характе-
ризується постійною зміною цілей його існування шляхом формування 
нової системи і переходом до нової траєкторії розвитку [2, с.108]. 

Н. Васюткіна проаналізувала існуючі точки зору стосовно розу-
міння сутності розвитку, виділивши компоненти визначення розвитку: 
зміна матерії і свідомості, можливість і бажання, цілеспрямованість змін, 
зростання, програма можливостей, кількісні та якісні зміни, сукупність 
процесів, процес зміни цілей, приріст науково-технічного результату, 
процес трансформації, нарощування потенціалу. Таке широкоаспектне 
сприйняття розвитку пояснюється розумінням його залежно від спектру 
дослідного охоплення і від того, що або хто є об’єктом [3, с. 238]. 

Г. Горіна, встановивши існування двох полярних груп власти-
востей розвитку (рисунок), зазначає, що більшість дослідників теорії 
розвитку віддають перевагу першій групі характеристик розвитку. 

Погляди С. Дунди  щодо різниці між розвитком і зростанням 
не можна ототожнювати. Зростання – це кількісні зміни, що не завжди 
і не обов’язково приводять до збільшення цінності, в той час як роз-
виток це передбачає. При цьому зростання може бути частиною розвитку. 
Розвиток – це такі атрибутивні характеристики, як збільшення здат-
ностей і компетенцій [5, с. 71]. 

В економічній літературі досить широко досліджується поняття 
"розвиток підприємства", що обумовило різноманітність підходів до 
його трактування. Зокрема, В. Кифяк узагальнила й систематизувала 
такі підходи до трактування розвитку підприємства: онтогенезний, 
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філософський, факторний (відносно внутрішнього і зовнішнього середо-
вищ), стратегічний та соціально економічний [6]. А також виділяє ознаки, 
що характеризують це поняття: процесність; динамічність; цілеспрямо-
ваність; досягнення корисного ефекту; якісні та кількісні зміни струк-
тури функціонування; вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середо-
вищ; адаптивність (координованість з розвитком зовнішнього середовища). 

 

 
Рис. 1. Властивості розвитку 

Джерело:  [4, с. 124]. 

С. Дунда до характеристик розвитку підприємства, крім зазна-
чених, відносить здатність чинити опір негативному впливу факторів 
зовнішнього середовища, протиріччя, довгостроковість, нарощення по-
тенціалу підприємства, інтеграцію і зростання конкурентних переваг 
підприємства, відзначаючи взаємопов’язаність цих елементів [5, с. 71]. 

Т. Фурман досліджує різноманітні стратегії розвитку і відзначає 
різноманітність поглядів на процес розвитку та відсутність універсаль-
ної стратегії через індивідуальність та унікальність кожного підпри-
ємства, особливо його внутрішнього середовища, можливостей, філо-
софії, управлінського персоналу та його здатності приймати високо-
рентабельні, але ризиковані рішення тощо [7, с. 62]. 

Н. Васюткіна пропонує чотири підходи до визначення поняття 
"розвиток підприємства". Перший базується на основі кількісно-якіс-
них змін. Розвиток розглядається як цілеспрямована зміна або сукуп-
ність кількісно-якісних змін, що зумовлюють появу нової якості або 
конкретного результату. Другий підхід ґрунтується на об’єктивно зов-
нішньому зростанні, пріоритетним критерієм якого є кількісно-якісні 
зміни. В його основу покладено теорію циклічного розвитку. В третьому – 
домінуючими є зміни якісного стану за структурними і функціо-
нальними характеристиками під впливом внутрішнього і зовнішнього 
середовищ. Четвертий – передбачає процесний характер розвитку під-
приємства, що розглядається як процес переходу підприємства з одного 
стану в інший з наявністю якісних перетворень [3, с. 238–239]. 

ВЛАСТИВОСТІ РОЗВИТКУ 

1) незворотність  

2) цілеспрямованість 

3) інтенсивність 

4) закономірність 

5) усталеність 

6) передбачуваність 

7) лінійність 

1) циклічність 

2) багатоваріантність 
(альтернативність) 

3) стохастичність 

4) непередбачуваність 

5) випадковість 

6) спіральність 
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А. Баланович робить такі висновки щодо розуміння поняття роз-
витку підприємства [8, с. 33–35]: 

 це перехід (тобто процес) з одного стану підприємства як соці-
ально-економічної системи до іншого, з якісно іншим набором власти-
востей і функцій та вищими кількісними значеннями параметрів; 

 забезпечується більш ефективним використанням наявних мате-
ріальних та нематеріальних ресурсів; 

 має суто позитивний вектор руху; 
 джерелом розвитку є системні протиріччя внутрішнього та зов-

нішнього характеру; 
 при переході в новий стан у процесі розвитку керуюча система 

повинна набувати рівня вищої складності, ніж керована – підприємство; 
 є циклічним та висхідно-спіральним процесом, який відрізняється 

від лінійного тим, що всі набуті результати за попередні періоди 
можуть бути використані з відповідним розширенням та ускладненням 
для забезпечення розвитку. 

Л. Прийма та І. Кулиняк виокремлюють два аспекти його трак-
тування – у вузькому та широкому розумінні, при цьому в обох ви-
падках відзначається, що процес змін (кількісних і якісних) відбува-
ється під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ. 
Варто лише зазначити, що у широкому розумінні процес розвитку 
є незворотним, закономірним, безперервним та послідовним [9]. 

Формування загального визначення поняття "розвиток" усклад-
нюється наявністю різноманітних типів розвитку, які різняться багатьма 
характеристиками, тому пропонуємо систематизувати наявні дослі-
дження (таблиця). 

Типологія розвитку підприємства 

Критерій Тип розвитку 

Напрям зміни 
Прогресивний 
Регресивний 

Швидкість змін 
Еволюційний 
Революційний 

Рівень ресурсного забезпечення 
Екстенсивний 
Інтенсивний 

Збалансованість 
Стійкий 
Нестійкий 

Порушення життєздатності 
Безкризовий 
Кризовий 
Післякризовий 

Типовість змін  
Інноваційний 
Традиційний 

Характер змін 
Спрямований 
Циклічний 
Спіральний 

Ставлення до змін 
Позитивний  
Негативний 

Врахування стану зовнішнього 
середовища і кон’юнктури ринку 

Гнучкий 
Негнучкий 
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Закінчення таблиці 

Критерій Тип розвитку 

Корпоративна стратегія 
Адаптивний 
Реактивний чи випереджаючий (превентивний) 

Тип тренду 
Лінійний  
Нелінійний 

Рівень невизначеності процесів  
Прогнозований (достовірний) 
Випадковий 

Ступінь гармонійності 
Гармонійний 
Негармонійний 

Масштаб змін у соціально-економічній 
системі підприємства 

Загальнокорпоративний  
внутрішньокорпоративний (локальний) 
розвиток 

Вплив середовища 
Внутрішній 
Зовнішній 
Загальний 

За часом 
Ретроспективний 
Поточний 
Перспективний 

Об’єкт змін  

Соціальний 
Ринковий 
Організаційний 
Інвестиційний 
Фінансовий 
Інтелектуальний 

Техніко-технологічний 
Територіальний 
Продуктовий 
Збутовий 
(реалізаційний) 

Вид потенціалу 

Виробничий  
Фінансовий 
Комунікаційний  
Інноваційний  

Маркетинговий  
Управлінський  
Мотиваційний  
Трудовий 

Джерело:  складено автором на основі [10, с. 6; 11, с. 36]. 

Саме Л. Запасна виокремлює серед видових проявів розвитку під-
приємства розвиток потенціалу, зокрема розвиток його складових 
(див. табл.). В економічній літературі це питання досліджено 
недостатньо. 

Н. Педченко визначає розвиток потенціалу підприємства (РПП) 
як спроможність підприємства оперативно і раціонально приводити 
потенціал через його ресурсне співвідношення у відповідність до змін 
зовнішніх умов господарювання, забезпечувати ефективність та узго-
джені зміни при переході до вищої якості та управління ними [12, c. 56]. 

РПП, на думку С. Дунди, є цілеспрямованим процесом приве-
дення основних характеристик та властивостей діяльності підприємства 
до необхідного рівня [5, с. 73]. 

І. Гуніна розглядає розвиток економічного потенціалу як меха-
нізм, який являє собою багаторівневу систему взаємопов’язаних ме-
ханізмів різної спрямованості, що убезпечує планомірне, якісне, незво-
ротне переформуванню системи кадрових, виробничих, технічних, 
фінансових можливостей підприємства з метою забезпечення його 
довгострокової конкурентоспроможності [13, с. 12]. А об’єкт розвитку 
економічного потенціалу визначає економічний потенціал підприємства 
і його складові елементи. При цьому розвиток має еволюційний 
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характер, знаходиться під впливом і сам впливає на зовнішнє і внут-
рішнє середовище, а склад елементів економічного потенціалу, їх зна-
чущість постійно трансформується, що повинно відображатися на пріо-
ритетах розвитку [13, с. 10].  

Характерними рисами РПП як економічної системи є комплекс-
ність і складність проблем, які необхідно вирішувати в єдності усіх 
аспектів діяльності підприємства, а також динамічність, дефіцитність 
ресурсів, підвищення автоматизації процесів та глобалізація [14, с. 8]. 

Також варто відзначити ключовий фактор, який необхідно врахо-
вувати при дослідженні поняття "розвиток потенціалу підприємства" – 
це стадія його життєвого циклу. О. Маслак та О. Безручко ствер-
джують, що знання фази життєвого циклу та її основних характеристик 
(зокрема, типові проблеми, ризики, інструменти оптимізації діяльності, 
можливі санаційні заходи тощо) сприяє більш точному прогнозуванню 
діяльності підприємства, попередженню кризових явищ, застосуванню 
максимально ефективних заходів з метою реалізації бажаної траєкторії 
розвитку [15, с. 123]. А Т. Фурман залежно від стадії життєвого циклу 
виділяє такі стратегії розвитку: зростання, стабілізація, скорочення та 
реструктуризація [7, с. 63]. 

Процес РПП передбачає обов’язкове врахування недоліків і пере-
ваг тієї чи іншої стадії життєвого циклу. Такий підхід надає можли-
вість створення максимально ефективної структури потенціалу, визна-
чення пріоритетних напрямів роботи та забезпечення високих резуль-
татів господарювання [16, с. 44]. 

О. Березін акцентує увагу на тому, що розвиток відбувається зав-
дяки зміні співвідношення елементів потенціалу підприємства. При цьому 
відповідно до поставлених цілей впроваджуються заходи, спрямовані 
на зростання найвагоміших елементів, які і визначають РПП [17, с. 22]. 

Деякі науковці вважають, що основою методів управління роз-
витком підприємства є рекомендації, орієнтовані на дії, а інформацій-
ний потенціал – найважливіший елемент, що забезпечує взаємозв’язок 
усіх складових механізму управління. Саме дослідження інформа-
ційних потоків, як внутрішніх, так і зовнішніх, є базою для управління 
стійким розвитком підприємства та його потенціалу [18]. 

Стосовно структури потенціалу підприємства, то, крім існуючого 
потенціалу, важливим елементом є потенціал розвитку (ПР) – рушійна 
сила для РПП. Якщо розвиток потенціалу є певним процесом, дією, 
змінами, то потенціал розвитку – це здатність підприємства до змін. 
І, на відміну від поняття "розвиток потенціалу", "потенціал розвитку" 
активно досліджується в науковій літературі.  

М. Тимощук пропонує тлумачити ПР як можливість досягнення 
встановленої мети в умовах відносної сталості зовнішнього середо-
вища і сталості виду діяльності з урахуванням тенденцій зміни внут-
рішніх параметрів [19, с. 243]. 
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Інші науковці пропонують розглядати ПР як набір потенціалів 
сфер діяльності підприємства, що є результатом оптимального вико-
ристання наявних ресурсів у підприємства [20, с. 99]. Найкраще харак-
теризують це поняття Б. Бачевський та ін., визначаючи потенціал роз-
витку як властивість носія піддаватися змінам, що забезпечать поси-
лення існуючих, або появу нових властивостей, які можуть бути 
додатково створені у розмірах, обмежених природними, організаційно-
технічними та загальноекономічними умовами. ПР може виявлятися як 
здатність забезпечити додатковий прибуток завдяки підвищенню кіль-
кісних або якісних характеристик носія [21, с. 32]. 

На основі проведеного аналізу узагальнено основні погляди та 
визначено характеристики "розвитку потенціалу підприємства": 

 розвиток – це певний динамічний процес, зміни, і незважаючи на 
те, що саме піддається цим змінам, динамічність є його базовою харак-
теристикою [1; 2; 6; 8; 9; 14]; 

 цілеспрямованість, тобто відповідність вектора розвитку потен-
ціалу цілям підприємства. Це слушна думка, оскільки кожен процес на 
підприємстві, в тому числі і розвиток його потенціалу, здійснюється 
з певною метою, і будь-які зміни мають бути спрямовані на досягнення 
поставленого результату. При цьому погляди на характер цих змін 
відрізняються [2-6]; 

 сукупність кількісних, якісних та структурних змін. Більшість 
науковців виділяють кількісні й якісні зміни, наголошуючи на струк-
турних змінах, а розвиток найбільш суттєвих елементів вважають осно-
вою розвитку підприємства [2; 3; 6; 9; 12; 17]. І кількісні, і якісні, 
і структурні зміни варто відносити до характеристик розвитку потен-
ціалу підприємства; 

 залежність від впливу факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовищ, оскільки факторний аналіз є необхідним елементом управ-
ління розвитком [2; 3; 6; 9; 12; 13]; 

 адаптивність та стресостійкість, з огляду на те, що здатність 
протистояти та пристосовуватись до впливу зовнішнього середовища є 
важливою умовою розвитку [5; 6; 12]; 

 стадія життєвого циклу підприємства, відповідно до якої і 
визначаються основні напрями і стратегії розвитку як потенціалу, так 
і всього підприємства [1; 7; 15; 16]; 

 системність, адже потенціал підприємства – це сукупність взаємо-
пов’язаних елементів, зміна яких і забезпечить розвиток потенціалу [2; 3]; 

 вплив управлінського потенціалу* є визначальним елементом потен-
ціалу підприємства, оскільки саме він може забезпечити контроль роз-
витку та поєднати всі елементи в єдину систему; 

 наявність потенціалу розвитку*, що означає здатність кожного 
елемента потенціалу до змін та наявність прихованих резервів, які 
можуть бути виявлені та спрямовані на вдосконалення цього елемента 
і системи в цілому. 

* Запропоновано автором 
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Таким чином, на основі ідентифікації та узагальнення головних 
характеристик можна дати визначення розвитку потенціалу підприємства 
як складному динамічному процесу трансформації потенціалу підпри-
ємства в новий стан за наявності в нього певних можливостей (потен-
ціалу розвитку), що передбачає кількісні, структурні або якісні зміни 
чи їх поєднання, які відбуваються внаслідок впливу внутрішніх чин-
ників, факторів зовнішнього середовища та відповідно до умов його 
поточної стадії життєвого циклу для досягнення поставлених цілей, 
тобто переходу до бажаного стану розвитку економічного потенціалу.  

Висновки. Основні наукові погляди спрямовані на вивчення сут-
ності розвитку підприємства і лише деякі з них досліджують потенціал 
як підґрунтя цього розвитку. Розкрито головні характеристики поняття 
"розвиток потенціалу підприємства" та запропоновано його власне 
визначення.  

Розвиток потенціалу підприємства є його метою і водночас основ-
ною умовою успішної діяльності, стабільності та конкурентоспро-
можності. Дослідження головних характеристик розвитку потенціалу 
дасть змогу виявити наявний потенціал підприємства, стан кожного 
з його елементів та сформувати ефективну стратегію і, залежно від 
поточного стану підприємства, сприяти його розвитку.  

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вдоскона-
лення теоретичних і практичних аспектів, формування раціональних 
шляхів розвитку потенціалу підприємства. 
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Loi A. Potential of the enterprise: transformation of ideas. 
Background. Development is an important condition for the efficiency of enterprises 

in the market, and intensive and balanced use of its potential is the basis for achieving 
sustainable development of the enterprise.   

Analysis of recent researches and publications. The interpretation of the concept 
of "enterprise development", its main features and typology are widely disclosed in relevant 
economic literature, but there is no concept of enterprise potential development.  

The aim of the article is to determine the essence of "enterprise potential develop-
ment" based on the study of scientific approaches to interpretation of the essence of "deve-
lopment" and "enterprise development". 

Materials and methods. In the research we used methods of theoretical genera-
lization, comparison, analysis and synthesis, which allowed to systematize the existing 
theoretical developments on this issue.   
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Results. The basic approaches to understanding of the essence of "development" 
and "development of the enterprises", their properties and the basic views to classification 
of development of the enterprise are analyzed and systematized. The main characteristics 
of development of the potential enterprise should include complexity, dynamism, quanti-
tative, qualitative and structural changes, dependence on internal and external factors, 
purposefulness, stage of enterprise life cycle, influence of managerial potential and availa-
bility of development potential.  

Conclusion. The essence of enterprise capacity development is determined and the 
study of the main characteristics of potential development will reveal existing potential 
of the enterprise, state of each of its elements and form effective strategy and, depending 
on the enterprise current state, promote its further development.   

 
Keywords:  enterprise development, enterprise potential, capacity development, 

development potential.  
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