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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФУНКЦІЇ ТА  

СТРУКТУРА 

 

Наведено характеристику потенціалу підприємства та обґрунтовано не-
обхідність проведення комплексного оцінювання потенціалу підприємс-
тва в процесі відтворення.  Розглянуто різноманітні підходи до тракту-

вання терміна  "потенціал підприємства",  висвітлено їхні переваги та 

недоліки.  

 

Приведена характеристика потенциала предприятия и обоснована необ-

ходимость проведения комплексной оценки потенциала предприятия в 

процессе воспроизводства. Рассмотрены различные подходы к трактов-

ке термина "потенциал предприятия", отражены их преимущества и не-
достатки. 

 

The characteristic potential of the enterprise and the necessity of a 

comprehensive evaluation of potential companies in the process of 

reproduction. The various approaches to the interpretation of the term 

"enterprise potential", highlights their advantages and disadvantages. 

 

Агропромисловий комплекс України знаходиться у стані розбалансо-

ваності, яка обумовлена загальним станом економіки та наслідками реформ, 

що здійснювались впродовж останніх 20 років в сільському господарстві кра-

їни. Тому основна задача аграрної політики України на сучасному етапі поля-

гає у визначенні пріоритетів розвитку аграрного сектору економіки і визна-

ченні  шляхів її досягнення. Необхідно перейти до принципово нового спосо-

бу аграрного виробництва, яке забезпечить виробництво екологічно-чистої 

продукції. У цьому зв`язку необхідно звернути увагу на раціональне та ефек-

тивне використання ресурсного потенціалу підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та ви-

користання ресурсного потенціалу досліджували вітчизняні та зарубіжні вче-

ні Л. Абалкін, В. Авдєєнко, Р. Акбердін, В. Андрійчук, Р. Білоусов, Г. Бабков, 

П. Борщевський, І. Бузько, Ю. Василенко, С. Волощук, Е. Горбунов, В. Гон-

чаров, А. Задоя, А. Ігнатовський, Р. Колосова, О. Коренков, В. Котлов,                  

Н. Краснокутська, Г. Мельничук, М. Кучеров, О. Олексюк, І. Ступницький,                  

І. Фаріон, О. Федонін, Е. Фігурнов, С. Хейнман, Д. Черніков, В. Шиян,                  

С. Шкарабан та інші. Проте більшість теоретичних концепцій розвитку ресу-
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рсного потенціалу,  його структури та властивостей, що лежать в основі його 

використання, є недостатньо обґрунтованими або суперечливими.   

Методика досліджень. В економічній літературі недостатньо уваги при-

ділено ефективності використання ресурсного потенціалу. Це, своєю чергою, 

негативно вплинуло на формування методології та методики його викорис-

тання на сільськогосподарських підприємствах. Тому постає об'єктивна не-

обхідність у пошуку нових підходів до забезпечення ефективного викорис-

тання ресурсного потенціалу підприємств, що потребує вияснення низки пи-

тань щодо економічної сутності, властивостей, структури ресурсного потен-

ціалу, а також стратегії його використання.  

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення трактувань 

поняття "ресурсний потенціал підприємства",уточнення його складу та роз-

роблення теоретичних положень стратегії ефективного використання ресурс-

ного потенціалу, ресурсного потенціалу підприємства є необхідною складо-

вою та передумовою формування стратегії  (стратегічних альтернатив)  його 

розвитку. Коло визначень ресурсного потенціалу підприємства дуже широке, 

а саме від надзвичайно вузького його розуміння як річного обсягу виробниц-

тва продукції до таких загальних категорій, як соціально-економічна система. 

Основний зміст матеріалу. Будь-яке наукове дослідження розпочинаєть-

ся з визначення категорій (від грецької – висловлювання, ознака). З точки зо-

ру категоріального аналізу (вчення, що досліджує природу та галузь застосу-

вання категорій ), категорія це фундаментальне поняття,що відбиває зв`язки і 

відносини реальної дійсності та пізнання. З`ясуванням того, наскільки спів-

падають категорії реальності та свідомості,займається теорія пізнання. 

Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від ла-

тинського слова «potentia» й означає «приховані можливості», які в господар-

ській практиці завдяки праці можуть стати реальністю. Вперше про цей тер-

мін згадано в 1924 році Воблиєм К.Г.  

В кінці 1970-х на початку 1980-х рр. вийшло багато публікацій щодо по-

няття «потенціал», які відображали різні сторони його використання, його 

оцінки, підкреслювалася наявність суттєвих відмінностей у визначенні сут-

ності самого поняття «потенціал», його місця серед інших економічних кате-

горій [8, 9, С. 20-22, 6, С. 4]. Дискусія, яка розгорнулась в минулому столітті, 

актуальна і на сьогоднішній день. 

Словник іншомовних слів під редакцією В. Бутромєєва дає два трактуван-

ня потенціалу. По-перше, це сукупність наявних засобів, можливостей, дже-

рел. По-друге, це точкова характеристика силового векторного фізичного по-

ля [12, С. 275]. Друге трактування терміну «потенціал» має прикладний хара-

ктер для фізики, хімії, математики. А от перше трактування носить загальний 

характер, що дозволяє його застосувати до різних галузей науки і діяльності 

людини, в залежності від того, про які запаси, засоби і джерела йде мова. Са-

ме з такої позиції і бере початок ресурсна концепція терміну «потенціал». Це 

і є історичним  аспектом визначення  вище згаданого терміну. 
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У більш пізніх роботах з проблематики потенціалу можна знайти спроби 

трактування потенціалу не як простого набору ресурсів та джерел їх утворен-

ня, а як складної системи з наявними зв’язками. У загальному значенні зміст 

терміна розкривається як ступінь потужності в якому-небудь відношенні, су-

купності засобів, необхідних  для чого-небудь [12, С. 55]. 

Основна маса публікацій з теорії потенціалу присвячена такому оціноч-

ному показнику як економічний потенціал. Аналіз таких публікацій виявив 

значні відмінності у визначенні економічного потенціалу, його елементів, 

взаємозв’язку з такими категоріями як національне багатство, рівень еконо-

мічного розвитку. В цілому можна виділити декілька підходів до розуміння 

сутності економічного потенціалу. Перший підхід визначає економічний по-

тенціал як сукупну здатність галузей народного господарства. Представни-

ками цього підходу є Б.М. Мочалов. В. М. Мосін, Д.М. Крук [6, С. 7]. У ви-

значеннях, даних перерахованими авторами, просліджується тісний зв’язок 

між економічним потенціалом та виробничою функцією. Ми згодні з тим, що 

це важлива його характеристика, але не єдина. 

Другий підхід схиляється до того, що економічний потенціал – це сукуп-

ність наявних ресурсів. Такий підхід просліджується у публікаціях Ю. Личкі-

на, Б. Плишевського, А. Тодосійчука. На нашу думку, недоліками публікацій 

вказаних авторів є те, що термін потенціал часто підміняється поняттям ресу-

рси, інвестиції, інвестиційні ресурси, чисельність зайнятих. Роблячи акцент 

тільки на ресурсний аспект, не виявляючи специфічних характеристик поте-

нціалу, зникають суттєві відмінності від економічних категорій, таких як на-

ціональне багатство, ресурси, матеріально-технічна база. 

Тривалий час у вітчизняній літературі потенціал ототожнювався з масш-

табами діяльності виробничого підприємства, а для його характеристики 

найчастіше використовували такі показники як виробнича потужність, зні-

мання продукції з одиниці виробничої площі тощо. Такий підхід підтриму-

ють також Лапін Є.В. та Марушков Р.В. [10]. 

Б.М. Мочалов, навпаки, вважає, що варто відрізняти показники економіч-

ної потужності від економічного потенціалу. Економічний потенціал країни, 

галузі, підприємства, вважає він, характеризується обсягами накопичених ре-

сурсів і максимально можливим обсягом матеріальних благ і послуг, вироб-

ництва яких можна досягнути в перспективі при оптимальному використанні 

наявних ресурсів. Економічна потужність характеризує фактично досягнутий 

рівень розвитку продуктивних сил на певну дату [11, С.10]. Аналогічної точ-

ки зору додержується А.А. Задоя, вказуючи на відмінності термінів «народне 

господарство» і «економічний потенціал»  [8, С. 22]. 

Четвертий підхід трактує економічний потенціал як результат економіч-

них і виробничих відносин між суб’єктами господарської діяльності. Самоу-

кін Л.І. вважає, що економічний потенціал необхідно розглядати у взає-

мозв’язку із властивими кожній суспільно-економічній формації виробничи-
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ми відносинами, що виникають між окремими робітниками, трудовими коле-

ктивами, а також управлінським апаратом підприємства, організації, галузей 

народного господарства в цілому з приводу повного використання їх можли-

востей до створення матеріальних благ і послуг [11, С. 5]. На наш погляд, в 

даному визначенні підкреслена дуже важлива риса економічного потенціалу. 

Однак, економічний потенціал залежить і від рівня розвитку продуктивних 

сил. 

Краснокутська Н.С. дає наступне визначення потенціалу: потенціал підп-

риємства – можливості системи ресурсів підприємства і його компетенції 

створювати результат  за допомогою реалізації бізнес-процесів [9, С. 7]. Ми 

вважаємо, що таке визначення є цікавим з позицій симбіозу ресурсної та ре-

зультатної концепцій, але воно не відображає рівні потенціалу та його струк-

туру. 

Спроби вирішення проблеми оцінки потенціалу на рівні регіону, галузі та 

підприємств привели до появи різноманітних визначень, які представлено в 

роботі П.А. Фоміна та М.К. Старовойтова [8]. Так, потенціал характеризують 

як засоби, запаси, джерела, що маються в наявності і здатні бути мобілізова-

ні, приведені в дію, використані для досягнення визначених цілей, здійснення 

плану, рішення якої-небудь задачі; можливості окремої особи, суспільства, 

держави у визначеній області. 

Основу поняття категорії ресурсний потенціал,становить загальна катего-

рія ресурси. Термін “ресурс” означає запас, джерело. До ресурсів зарахову-

ються запаси та джерела сировини, матеріалів, майно та грошові кошти, пра-

ця. 

Ресурси – це сукупність матеріальних і нематеріальних елементів, які 

прямо чи опосередковано беруть участь у виробничому процесі. Особливістю 

категорії ресурси є їхня відтворюваність, яка здійснюється як у формі спожи-

вчої вартості, так і у формі вартості. Процес функціонування підприємств по-

стійно вимагає залучення нових ресурсів. Термін ” потенціал ”(лат. – сила) 

можливість, здатність, сила, що існує в прихованій формі і може виявлятися 

за певних умов. 

Отже, потенціал – це сукупність ресурсів і можливостей, які можуть бути 

використані підприємством для досягнення певних цілей. 

Ресурсний потенціал підприємства-не тільки сукупність ресурсів, що є в 

розпорядженні підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів 

використовувати ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання 

максимального прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного ресур-

су, а ту його частину, яка залучена у виробництво з урахуванням економічної 

доцільності та досягнень науково-технічного прогресу і включає в себе не 

тільки сформовану систему ресурсів, а й нові альтернативні ресурси та їхні 

джерела. 

Ресурсний потенціал з точки зору підприємства як господарюючого су-

б'єкта є важливим чинником, який впливає на ефективність фінансово-
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господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності підприємст-

ва. Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники: 

- реальні можливості підприємств у тій чи іншій сфері економічної діяль-

ності; 

- обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у виробницт-

во; 

- спроможність менеджерів до використання ресурсів для створення про-

дукції, товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку; 

- форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура. 

Елементами ресурсного потенціалу підприємства є такі види ресурсів: 

• трудові – це сукупність фізичних осіб, які перебувають з підприємством 

як з юридичною особою у відносинах, що регулюються актами чинного тру-

дового законодавства, і утворюють трудовий колектив працівників з визна-

ченою структурою відповідно до структури виробництва, форми власності її 

організаційного устрою конкретного підприємства; 

• фінансові – це сукупність фізичних осіб, які перебувають з підприємст-

вом як з юридичною особою у відносинах, що регулюються актами чинного 

трудового законодавства, і утворюють трудовий колектив працівників з ви-

значеною структурою відповідно до структури виробництва, форми власності 

її організаційного устрою конкретного підприємства; 

• матеріальні, що складаються з основних фондів (засобів) і оборотних ак-

тивів; 

• нематеріальні підприємства – це частина потенціалу підприємства, яка 

дає економічну вигоду впродовж тривалого періоду та має нематеріальну ос-

нову отримання доходів, до яких належать об'єкти промислової та інтелекту-

альної власності а також інші ресурси нематеріального походження; 

• інформаційні. 

Фінансові ресурси – це кошти, які формуються в разі утворення підприєм-

ства і поповнюються.   

З огляду на сучасний стан економіки наявність ресурсного потенціалу на 

підприємстві ще не свідчить про ефективність діяльності підприємства. Ефе-

ктивна діяльність підприємства забезпечується в першу чергу за рахунок яко-

сті використання ресурсного потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою оп-

тимального капіталу, відомо, що їхня якість дає змогу зменшити втрати, під-

вищити ефективність виробництва. 

Висновки. Можна зробити висновок, що зміст економічного потенціалу 

складають два компоненти: об’єктивний – сукупність різноманітних ресурсів, 

задіяних і незадіяних з якихось причин у виробництво, таких, що мають мо-

жливість брати участь в ньому; суб’єктивний – можливості працівників, ко-

лективів до використання ресурсів і створення максимального обсягу матері-

альних благ та послуг, а також можливості управлінського апарату підприєм-
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ства, організації, галузі, господарської системи в цілому до оптимального ви-

користання наявних ресурсів. 

Таким чином, економічний потенціал можна визначити як сукупні мож-

ливості суспільства до оптимального використання наявних ресурсів у про-

цесі виробничих відносин з метою задоволення потреб членів суспільства. 

Тобто, економічний потенціал – це складна система, яка починає формува-

тись на рівні підприємств, домогосподарств, піднімаючись вище і формуючи 

економічний потенціал галузі та регіону, а також суспільства в цілому. Тому 

з метою управління у такій складній системі як економічний потенціал доці-

льно виділити окремі підсистеми: ресурсний потенціал, природний та інно-

ваційний потенціал. 
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