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Вступ. Особливості ринкових умов госпо-
дарювання в Україні характеризуються дедалі 
більшим загостренням конкуренції, техноло-
гічними змінами під впливом НТП, мінливістю 
й непередбачуваністю економічної ситуації 
(особливо в умовах глобальної пандемії). 

Проблема. В умовах глобалізації еконо-
міки однією з найбільш актуальних стратегіч-
них проблем суб’єктів господарювання є фор-
мування відповідного умовам та можливостям 
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ECONOMІC POTENTІAL  
OF THE ENTERPRІSE: ESSENCE 
AND KEY  CHARACTERІSTІCS 

 
Introduction. Peculiarities of market economic 

conditions in Ukraine are characterized by in-
creasing competition, technological changes under 
the influence of STP, variability and unpredic-
tability of the economic situation (especially in a 
global pandemic). 

Problem. In the context of globalization of the 
economy, one of the most pressing strategic challen-
ges facing any business entity is the formation of 
appropriate economic conditions and opportunities 
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зовнішнього середовища економічного потен-
ціалу, його ефективне використання й підтри-
мання на необхідному і достатньому з позиції 
стійкості економічного розвитку підприємства 
рівні. Зазначене актуалізує доцільність вив-
чення й встановлення теоретичної сутності 
поняття "економічний потенціал підприємства". 

Мета статті – уточнення змісту поняття 
"економічний потенціал підприємства" та 
систематизація основних сутнісних харак-
теристик досліджуваної дефініції. 

Методи. Застосовано загальнонаукові та 
спеціальні методи пізнання: історичний, аб-
страктно-логічний та порівняння; аналізу і син-
тезу, аналогії, системного підходу; теоретич-
ного узагальнення і формулювання висновків. 

Результати дослідження. Результати ана-
лізу сутності поняття "економічний потен-
ціал підприємства" свідчать про наявність 
значної кількості думок науковців щодо змі-
сту зазначеного поняття за відсутності єди-
ного загальноприйнятого визначення. Систе-
матизовано основні наукові підходи до трак-
тування сутності економічного потенціалу 
підприємства. Досліджено зміст ключових влас-
тивостей економічного потенціалу підприєм-
ства. З урахуванням результатів проведеного 
дослідження запропоновано авторське визна-
чення економічного потенціалу підприємства. 

Висновки. Враховуючи те, що сутнісні особ-
ливості будь-якої економічної дефініції макси-
мально повно виявляються через її власти-
вості, досліджено й охарактеризовано зміст 
ключових характеристик економічного потен-
ціалу підприємства, до яких віднесено показники 
динамічності, гнучкості, адаптивності, інно-
ваційності, інтеграції, спрямованості на досяг-
нення мети, складності та синергічності. 
Уточнено визначення поняття "економічний 
потенціал підприємства" завдяки врахуванню 
головних властивостей досліджуваної дефі-
ніції, залежності економічного потенціалу 
підприємства від економічних ресурсів, зв’яз-
ків та резервів. Головним індикатором ефек-
тивності використання економічного  потен-
ціалу визнано чистий прибуток підприємства. 

Ключові  слова :  економічний потенціал 
підприємства, економічні ресурси, можли-
вості підприємства, резерви. 

 

of the external economic potential, its effective use 
and maintenance at the necessary and sufficient 
level of sustainable economic development. Thus, it 
is important to study and establish the theoretical 
essence of the concept of "economic potential of the 
enterprise", which is an important step towards the 
formation and scientific substantiation of the mo-
dern concept of economic potential of enterprises 
in Ukraine.  

The aіm of the artіcle іs to clarіfy the content 
of the concept of "economіc potentіal of the enter-
prіse" and systematіzatіon of the maіn essentіal 
characterіstіcs of the studіed defіnіtіon. 

Methods. The issues of theoretical substan-
tiation of the object of research are based on such 
general and special methods of cognition as: histo-
rical, abstract-logical and comparison, analysis and 
synthesis, analogy, system approach, theoretical 
generalization and formulation of conclusions.  

Results. The study of the essence of the concept 
of "economіc potentіal of the enterprіse" allowed to 
establіsh the presence of a large number of opі-
nіons of scіentіsts on the content of thіs concept іn 
the absence of a sіngle common defіnіtіon. Based 
on the analysіs, the maіn scіentіfіc approaches to 
the іnterpretatіon of the essence of the economіc 
potentіal of the enterprіse are systematіzed. The 
content of key propertіes of the economіc potentіal 
of the enterprіse was also studіed. Takіng іnto 
account the results of the study, the author’s defі-
nіtіon of the economіc potentіal of the enterprіse 
was proposed.  

Conclusіons. Gіven the fact that the essentіal 
features of any economіc defіnіtіon are most fully 
manіfested through іts propertіes, studіed and cha-
racterіzed the content of key characterіstіcs of the 
economіc potentіal of the enterprіse, whіch іnclu-
ded the propertіes of dynamіsm, flexіbіlіty and 
adaptabіlіty, іnnovatіon, іntegratіon, goal, comp-
lexіty and synergіes. Takіng іnto account the results 
of the study, a refіned defіnіtіon of "economіc 
potentіal of the enterprіse" іs proposed, whіch takes 
іnto account the key propertіes of the defіnіtіon, the 
dependence of economіc potentіal on economіc 
resources, connectіons and reserves, and as the 
maіn іndіcator of economіc potentіal. 

Keywords: economіc potentіal of enterprіse, 
economіc resources, possіbіlіtіes of enterprіse, 
reserves. 

 
JEL Classification: А14; В10; М20 

 
Вступ. Ринкові умови господарювання в Україні характери-

зуються дедалі більшим загостренням конкуренції, технологічними 
змінами під впливом НТП, мінливістю й непередбачуваністю еконо-
мічної ситуації (особливо в умовах глобальної пандемії) тощо. Все це 
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обумовлює нагальну потребу раціонального та ефективного викорис-
тання економічного потенціалу вітчизняними підприємствами, що 
є головною умовою забезпечення їх довгострокового розвитку, конку-
рентоспроможності та інвестиційної привабливості.  

Проблема. В умовах глобалізації економіки однією з найбільш 
актуальних стратегічних проблем, що постають перед будь-яким 
суб’єктом господарювання, є формування відповідного умовам та мож-
ливостям зовнішнього середовища господарювання економічного 
потенціалу, його ефективне використання й підтримання на необ-
хідному і достатньому з позиції стійкості економічного розвитку під-
приємства рівні. Це актуалізує доцільність вивчення й встановлення тео-
ретичної сутності поняття "економічний потенціал підприємства" (ЕПП) 
для подальшого формування й наукового обґрунтування сучасної 
концепції ЕПП. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади 
ЕПП висвітлено у працях багатьох вітчизняних й зарубіжних науков-
ців, серед них: І. Ажаман, С. Бах, Л. Беззубко, Н. Георгіаді, О. Ємель-
янов, Р. Каплан, Л. Ліндлар, Д. Нортон, А. Орєхова, Ю. Ушкаренко, 
Н. Штихан [1–5] та ін. У своїх працях дослідники комплексно вивчили 
як теоретичні аспекти змісту, властивостей, функціональних скла-
дових, особливостей формування та зміцнення ЕПП на підприємствах, 
так і методичні засади, моделі й інструментарій оцінювання ЕПП 
підприємств. Проте наразі теоретичний базис для формування кон-
цептуальних засад ЕПП потребує подальших досліджень, зокрема 
в площині наукового обґрунтування змісту досліджуваної дефініції.  

Метою статті є уточнення змісту поняття "економічний потен-
ціал підприємства" та систематизація основних сутнісних характерис-
тик досліджуваної дефініції. 

Методи. Теоретичне обґрунтування сутності поняття "економіч-
ний потенціал підприємства" базується на таких загальнонаукових 
та спеціальних методах пізнання, як: історичний, абстрактно-логічний 
та порівняння. Для визначення його сутнісних характеристик викорис-
тано методи аналізу та синтезу, аналогії, системного підходу; для 
формулювання висновків – метод теоретичного узагальнення. 

Результати дослідження. За результатами аналізу наукових пуб-
лікацій з досліджуваної проблематики виявлено, що й дотепер ЕПП, 
незважаючи на численну кількість думок науковців щодо змісту зазна-
ченого поняття, не має єдиного загальновизнаного трактування. Саме 
тому дослідження сутності ЕПП доцільно розпочати з вивчення того 
поняття, від якого походить ця дефініція, а саме з аналізу сутності 
потенціалу підприємства (таблиця). 
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Таблиця 

Еволюція трактування змісту дефініції "потенціал підприємства"  

Автор Рік Трактування 
Л. Абалкін 1981 Узагальнена збірна характеристика ресурсів, прив’язана до місця й часу 

О. Олексюк 2001 

Максимально можлива сукупність активних і пасивних, явних і при-
хованих альтернатив якісного розвитку соціально-економічної 
системи підприємства у певному середовищі господарювання (ситуа-
ційно-ринкова складова) з урахуванням ресурсних, структурно-функ-
ціональних, часових, соціокультурних та інших обмежень 

М. Коваленко, 
О. Іванець  

2011 

Засоби виробництва, кадри, приміщення з певними характеристиками 
та інші ресурси. Суб’єктивна складова потенціалу підприємства 
визначається як інтелектуальними та морально-етичними якостями 
персоналу, так й накопиченим досвідом, знаннями та традиціями 

І. Плікус 2012 

Можливості підприємства (матеріально-технічні, організаційно-еко-
номічні тощо) забезпечувати ефективність виробництва й реалізацію 
продукції, обумовлені, з одного боку, наявними ресурсами (вироб-
ничим потенціалом), а з іншого, – спроможністю підприємства ефек-
тивно їх використовувати й відтворювати, його здатністю до подаль-
шої діяльності й розвитку, адаптації до нових умов функціонування 
(економічний потенціал) 

І. Ажаман, 
О. Жидков  

2018 
Ресурси, можливості та здатності підприємства до організації його 
економічної діяльності, досягнення цілей 

Т. Савченко 2018 

Наявні ресурси, практична діяльність та можливості підприємства 
щодо виконання конкретних завдань для досягнення окресленого рівня 
розвитку підприємства з урахуванням умов функціонування підпри-
ємства, що постійно змінюються 

Р. Алієв 2019 

Матеріальні, фінансові та людські ресурси, ефективне формування 
яких  визначає економічний потенціал та забезпечує  певний рівень 
ринкового потенціалу, тобто рівень прибутку від реалізації 
вироблених економічних благ 

Джерело: зведено авторами за [1, с. 23; 6, с. 214; 7, с. 7; 8, с. 116; 9, с. 99; 10, с. 329, 
11, с. 57].  

Власне "потенціал" (від лат. potentіa – сила, міць) є "сукупністю 
всіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, що можуть бути 
використані у певній сфері, галузі, ділянці; запас чого-небудь, резерв; 
приховані здатності, сили якої-небудь діяльності, що можуть вияв-
лятися за певних умов" [12]. Як випливає з таблиці, у цьому ж ключі 
переважна більшість науковців трактують й поняття потенціалу під-
приємства: його основу становить сукупність наявних у підприємства 
ресурсів, які доповнюються можливостями суб’єкта господарювання 
щодо їх залучення та ефективного використання з метою отримання 
відповідного результату, задоволення економічних інтересів й ство-
рення умов для подальшого розвитку. При цьому виявлено синоні-
мічність у представлених трактуваннях понять "потенціал" та "еконо-
мічний потенціал" підприємства, адже проведений аналіз не виявив 
у них відмінностей, проте дав змогу встановити наявність декількох 
основних підходів до їх розгляду. 
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Останнім часом набули значного поширення дослідження іншої 
дефініції, важливої з погляду стійкості економічного зростання й задово-
лення економічних інтересів підприємства, – економічної безпеки – яка 
розглядається з точки зору критеріїв ефективності використання ресур-
сів, конкурентних переваг, захищеності потенціалу підприємства та його 
діяльності [13; 14]. Тому потенціал (економічний потенціал) підпри-
ємства відіграє велику роль у забезпеченні необхідного і достатнього 
рівня його економічної безпеки. 

Становлення сучасної концепції ЕПП має багаторічну історію 
розвитку і характеризується розмаїттям авторських точок зору щодо 
його трактування, відтак потребує комплексного дослідження. Так, за 
результатами проведених досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, 
у сферу наукових інтересів яких входить ЕПП, виділено такі основні 
підходи до його трактування (рисунок). 

 
 

 
 
 
 
 
  

Основні підходи до трактування дефініції  
"економічний потенціал підприємства"  

Джерело : складено авторами на основі [1–11; 14–20]. 

Найбільш розповсюдженим є ресурсний підхід, який передбачає 
визначення ЕПП наявних у підприємства сукупних ресурсів, запасів, 
засобів, джерел, резервів. До прихильників такого підходу можна від-
нести Б. Плишевського [15, с. 3], А. Тодосійчука [16, с. 64], Ю. Лич-
кина [17, с. 28], А. Цигичко [18, с. 10], Л. Скоробогата [19] та ін. Однак 
у своїх працях автори занадто спрощують економічний потенціал, 
зводячи його до простої суми ресурсів, інвестиційних ресурсів (інвес-
тицій) і чисельності працюючих. Так, типовим для цього підходу 
є визначення Л. Скоробогатої, яка тлумачить ЕПП як сукупність орга-
нічно взаємопов’язаних ресурсів та їх здатність забезпечувати основні 
бізнес-процеси в заданих межах ризику з метою набуття економічних 
вигод [19]. Однак акцентувати увагу при визначенні ЕПП лише на 
ресурсах є недоречним, оскільки це звужує досліджуване поняття: важ-
ливою є не тільки й не стільки власне наявність ресурсів підприємства, 
а те, наскільки вони можуть бути системно та ефективно використані.  

За цільовим підходом науковці визначають ЕПП як здатність 
підприємства забезпечити отримання відповідного результату (досяг-

Підходи 

Ресурсний Перспективний Цільовий 

На основі взаємовідносин Комбінований (інтегральний) 
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нути певної мети). Так, типовим для вказаного підходу є трактування 
Є. Лапіна, яке відображає реальну, фактичну здатність до створення 
максимального обсягу матеріальних благ з урахуванням конкретних 
ресурсних обмежень, збалансованості трудових і матеріальних ресур-
сів [20, с. 27]. На нашу думку, розгляд ЕПП стосовно досягнення під-
приємством певних цілей (результатів) дає змогу визначити, наскільки 
ефективно воно працює. При цьому наголос зміщується на пошук 
конкретних дій чи методів забезпечення досягнення очікуваних резуль-
татів підприємства в економічній сфері, що з позиції визначення еконо-
мічного потенціалу є недостатньо обґрунтованим.  

У межах перспективного підходу ЕПП трактується як сукупні 
можливості підприємства. Типовим прикладом зазначеного підходу 
є визначення О. Балацького, який розглядає економічний потенціал як 
сукупні можливості підприємства визначати, формувати і максимально 
задовольняти потреби споживачів у товарах та послугах у процесі 
оптимальної взаємодії з навколишнім середовищем і раціонального вико-
ристання економічних ресурсів [21, с. 532]. Це визначення є досить 
змістовним, при цьому варто зауважити, що можливості не існують 
окремо від ресурсів підприємства, адже ці поняття є взаємозалежними: 
без ресурсів у підприємства немає можливостей задовольняти потреби 
споживачів і отримувати прибуток, а без можливостей підприємство не 
може реалізувати свої ресурси.  

За підходом до трактування ЕПП на основі взаємовідносин осново-
положним елементом потенціалу є відносини (зв’язки) між елементами 
підприємства як системи в ході здійснення ним господарської діяль-
ності. Так, на думку М. Чумаченко, економічний потенціал визначається 
як "відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення 
максимально можливого фінансового результату за умови: наявності 
власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і фінан-
сової стійкості; можливості залучення капіталу в обсягу, необхідному 
для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності 
вкладеного капіталу; наявності ефективної системи керування фінан-
сами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього фінансового 
стану" [22, с. 204]. Цей підхід, на нашу думку, не повністю відображає 
сутність досліджуваного поняття. Економічний потенціал не можна 
зводити лише до системи відносин на підприємстві, також потрібно 
враховувати й ресурси підприємства, що використовуватимуться 
у таких взаємовідносинах. Тобто зазначені відносини утворюються 
в ході реалізації ресурсів та можливостей підприємства, які є первин-
ними. Отже, розгляд ЕПП лише як форми прояву економічних від-
носин не надає можливості розкрити сутність досліджуваної дефініції.  

І останній, комбінований (інтегральний) підхід, описує еконо-
мічний потенціал підприємства як сукупність його ресурсів та можли-
востей, якого сьогодні дотримується більшість сучасних науковців. 
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Типовою для цього підходу є позиція О. Маслака, який стверджує, що 
ЕПП є складною, динамічною, інтегрованою, взаємопов’язаною та синер-
гічною сукупністю всіх видів його наявних ресурсів і можливостей, 
включаючи перспективи їх збільшення, що використовуються для 
досягнення тактичних і стратегічних цілей розвитку підприємства та 
забезпечення його сталого розвитку [23, с. 37]. На нашу думку, саме 
такий підхід найбільш повно відображає сутність досліджуваної дефі-
ніції, оскільки охоплює не тільки ресурси, але й можливості підпри-
ємства щодо їх використання та нарощення, а також наголошує на 
кінцевій меті, якою може бути досягнення встановлених перед під-
приємством цілей, відповідної вигоди, забезпечення сталого розвитку 
підприємства на основі задоволення інтересів не лише підприємства, 
а й суспільства (з урахуванням того факту, що діяльність підприємства 
має спрямованість не лише на отримання економічної вигоди, а й згідно 
з принципами соціальної відповідальності бізнесу реалізується у суспільно 
корисних напрямах) та ін.  

Виокремимо ще один підхід до трактування ЕПП – системний, 
відповідно до якого економічний потенціал слід розглядати як систему – 
сукупність її окремих елементів та їх взаємозв’язків, які у своїй єдності 
і забезпечують формування ЕПП, при цьому дуже важливим є саме 
вплив елементів економічного потенціалу один на одного, їх взаємодія 
та взаємозумовленість. Тобто йдеться про конкурентоспроможність ЕПП, 
під якою треба розуміти порівняльну комплексну оцінку стану найваж-
ливіших параметрів його окремих складових відносно обраних стан-
дартів (підприємства, конкурентів, ринку або світових аналогів). При 
цьому в науковій літературі також відсутня єдність поглядів на перелік 
структурних елементів економічного потенціалу підприємства, що, 
враховуючи складність та системність досліджуваної дефініції, має 
бути об’єктом окремого наукового дослідження.  

Вивчаючи економічний потенціал підприємства, доцільно дослі-
дити ключові характеристики (властивості) зазначеного поняття: 

динамічність: параметри життєдіяльності підприємства не є ста-
лою величиною, вони постійно змінюються, так само як і його еконо-
мічний потенціал. Це зумовлює потребу у проведенні постійного моні-
торингу й аналізу ЕПП для визначення шляхів його оптимізації й збіль-
шення ефективності використання відповідно до встановлених цілей;  

гнучкість та адаптивність виявляється у здатності підприємства 
реагувати на зміни зовнішнього середовища господарювання через швид-
кий перерозподіл (трансформацію) ресурсів, резервів, виробничих потуж-
ностей. Тобто основою цієї властивості є внутрішній компенсаційний 
потенціал підприємства, який визначається спроможністю внутрішніх 
елементів ЕПП до ефективної самоорганізації; 

інноваційність: саме інновації – рушій прогресу, тому для будь-
якого підприємства є надзвичайно важливим своєчасне запровадження 
інновацій у склад ресурсів, техніки, технологій, вмінь та навичок 
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працівників, що є складовими ЕПП, що своєю чергою створює нові 
можливості для збільшення результативності та ефективності його 
використання;  

спрямованість на досягнення мети передбачає, що підприємство 
в кожний конкретний момент часу завдяки ефективному використанню 
сформованого економічного потенціалу орієнтоване на досягнення пев-
них цілей, встановленої стратегічної мети в напрямі покращання 
параметрів свого економічного стану і конкретних результатів; 

інтеграція: ресурси підприємства, які становлять основу його 
економічного потенціалу (трудові, матеріальні, технічні, фінансові, 
інноваційні та ін.), не можуть ефективно функціонувати відокремлено. 
Лише на основі їх оптимального поєднання й несуперечливої взаємодії 
підприємство може розвиватися й нарощувати свій економічний потен-
ціал (навіть якщо на підприємстві наявне нове високоякісне інно-
ваційне обладнання, але кваліфікація працівників не дозволяє їм 
з повною ефективністю працювати на ньому, отримуємо ситуацію 
неефективного використання ресурсів та можливостей підприємства). 
Тому саме на основі збалансованого поєднання та узгодження еле-
ментів ЕПП досягається максимально сприятливий вплив на його 
рівень та ефективність використання;  

складність дає змогу враховувати, що ЕПП формується не лише 
на основі наявних ресурсів підприємства, які знаходяться у певній 
кількості на певний момент часу. Він є складною системою, яка також 
включає наявні у підприємства можливості, сформовану систему взаємо-
зв’язків, резерви стійкості та самовдосконалення; 

синергічність: взаємодія, взаємозв’язки і взаємозумовленість між 
складовими ЕПП є основою його цілісності та структурованості, крім 
того, вони зумовлюють виникнення нових властивостей і якостей, які 
початково не є притаманними елементам, що входять до складу еко-
номічного потенціалу підприємства.  

Таким чином, у межах інтегрального підходу до трактування 
досліджуваної дефініції економічний потенціал підприємства доцільно 
розглядати як інтегральну характеристику наявних на підприємстві 
економічних ресурсів, сформованих економічних зв’язків, резервів стій-
кості та самовдосконалення, можливостей їх ефективного викорис-
тання для максимально повного задоволення потреб цільового ринку 
й отримання запланованого рівня чистого прибутку, що забезпечує 
оптимальне співвідношення між динамічністю, гнучкістю й адаптив-
ністю, інноваційністю, інтеграцією, спрямованістю на досягнення мети, 
складністю та синергічністю. У запропонованому визначенні вста-
новлено залежність ресурсного потенціалу підприємства не лише від 
оптимального поєднання та використання окремих видів економічних 
ресурсів, але й від сформованих на підприємстві зв’язків та резервів, 
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а головним індикатором ефективності використання економічного 
потенціалу відповідно до спрямованості підприємства у ринковій 
економіці визначено чистий прибуток.  

Висновки. До ключових характеристик ЕПП віднесено дина-
мічність, гнучкість, адаптивность, інноваційність, інтеграцію, спрямо-
ваність на досягнення мети, складність та синергічність. 

З урахуванням результатів проведеного дослідження запропо-
новано уточнене визначення поняття "економічний потенціал під-
приємства", яке враховує ключові властивості досліджуваної дефініції, 
залежність ЕПП від економічних ресурсів, зв’язків та резервів. Клю-
човим індикатором ефективності використання економічного потен-
ціалу визначено чистий прибуток підприємства. 

 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що вони не мають фінансових чи нефінансових кон-
фліктів інтересів щодо цієї публікації; не мають відносин із державними органами, комерційними 
або некомерційними організаціями, які могли б бути зацікавлені у поданні цієї точки зору. З огляду на те, 
що автори працюють в установі, яка є видавцем журналу, що може зумовити потенційний конфлікт 
або підозру в упередженості, остаточне рішення про публікацію цієї статті (включно з вибором 
рецензентів та редакторів) приймалося тими членами редколегії, які не пов’язані з цією установою. 
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