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джерел конкурентних переваг для формування дієвої моделі біз-
несу. Результати оцінки синергійного ефекту у різних сферах функ-
ціонування підприємства є основою для прийняття рішення про
його подальший розвиток для забезпечення унікальності та висо-
кої конкурентоспроможності. Перспективою подальших дослі-
джень у цій сфері є подальше розпрацювання методик оцінюван-
ня якісного складу та вартісного вимірювання синергійного
ефекту, а також їх практична імплементація в умовах вітчизняних
підприємств.
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Постановка проблеми. Сучасне середовище господарювання
все в більшій мірі вимагає нових управлінських технологій, за
допомогою яких керівництво підприємства може одержати ком-
плексну і системну оцінку поточного та перспективного стану і
на підставі цього розробляти ефективні і результативні механізми
свого розвитку. Діяльність підприємства передбачає органічне
поєднання процесів його функціонування і розвитку. Процеси
ефективного функціонування підприємства є необхідною осно-
вою розвитку, а розвиток підприємства є визначальним фактором
успішного функціонування. Зазначене обумовлює актуальність
проблем планування й оптимізації можливостей підприємств по-
точного та довгострокового характеру.

Таким чином, задача стратегічного управління — розвиток
підприємства шляхом формування стратегічного потенціалу, за-
дача оперативного і поточного управління — ефективне функці-
онування підприємства через повноцінне використання створено-
го в результаті розвитку стратегічного потенціалу.

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження
процесів управління потенціалом підприємства зробили такі віт-
чизняні вчені, як І. Р. Бузько, А. Е. Воронкова, Н. С. Краснокут-
ська, І. П. Отенко, В. В. Пастухова, О. С. Федонін та ін. В їхніх
роботах приділено значну увагу визначенню сутності та особли-
востей формування, використання та розвитку потенціалу під-
приємства, обґрунтуванню принципів та підходів до управління
потенціалом підприємства.

Формулювання мети. Метою даного дослідження є обґрун-
тування ролі стратегічного потенціалу у функціонуванні і розвит-
ку підприємства. З цією метою необхідно визначити сутність
стратегічного потенціалу підприємства, його функції та основні
складові, встановити логічний взаємозв’язок між елементами по-
тенціалу та процесами функціонування і розвитку підприємства,
обґрунтувати основні положення концепції управління стратегіч-
ним потенціалом.
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Результати дослідження. Управління будь-яким об’єктом
можна представити як управління функціонуванням і управління
розвитком. Розвиток — це рух вперед, формування нових рис,
становлення нових структурних характеристик об’єкта. Функціо-
нування — це звичайна робота, діяльність, життєдіяльність під-
приємства, виконання функцій, обов’язкових для продовження
існування.

Будь-яка система є, насамперед, такою, що функціонує. Функ-
ціонування підприємства є рухом у часі, який пов’язаний з пере-
розподілом його елементів, функцій і зв’язків. При цьому кожен
наступний стан потенціалу підприємства або безпосередньо ви-
значений попереднім. Розвиток є незворотною, виразно спрямо-
ваною і закономірною зміною матеріальних та ідеальних
об’єктів, що приводить до виникнення нової якості. При цьому
важливим є те, що під розвитком варто розуміти не зміни, що
обумовлюються імпульсами ззовні, а ті, які об’єкт породжує сам.
Відмінними ознаками процесів розвитку від функціонування є:
незворотність; спрямована зміна; закономірність процесів, що
виникає із самої суті об’єкта і з типу його взаємодії із зовнішнім
середовищем; поява нової якості як результату реалізації проце-
сів, що відбуваються [1, с. 32—33].

Потенціал є характеристикою динамічного стану підприємст-
ва, обумовлений цілями його функціонування й розвитку. Актив-
ність підприємства, перехід з одного якісного стану в інший ви-
значаються його потенціалом. Управління потенціалом пов’язане
не тільки з пізнанням і використанням, але й формуванням і роз-
витком тих його властивостей, які необхідні для досягнення ба-
жаного результату [2, с. 25].

Закон розвитку організацій стверджує, що кожна матеріальна
система прагне досягти найбільшого сумарного потенціалу при
проходженні всіх етапів життєвого циклу. Таким чином, потенці-
ал організацій — головний критерій доцільності їхнього існуван-
ня. Через ріст потенціалу йде розвиток організації і її підрозділів,
а також всіх елементів виробничо-господарської системи.

Між стратегічним потенціалом підприємства та процесом
стратегічного управління існує тісний взаємозв’язок. Стратегіч-
ний потенціал є базовим концептом стратегічного управління
підприємством [2, с. 25]. У свою чергу, кінцевим продуктом
стратегічного управління є потенціал, який забезпечує досягнен-
ня цілей у майбутньому [4, с. 145].

У системі управління підприємством стратегічний потенціал
виконує наступні функції:
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— визначає орієнтири розвитку і є вихідною точкою для
встановлення цілей підприємства. В свою чергу, цілі обумовлю-
ють напрямки формування, використання і розвитку стратегічно-
го потенціалу підприємства;

— є вихідним базисом для розробки стратегії діяльності під-
приємства. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, як
інструмент розробки стратегії, спрямований на оцінку стратегіч-
ного потенціалу як сукупності внутрішніх (ресурси і компетенції)
і зовнішніх (ринкові можливості) умов функціонування і розвит-
ку підприємства;

— є основою забезпечення високої результативності діяльно-
сті підприємства. Між величиною стратегічного потенціалу та
результативністю підприємства існує тісний кореляційний
зв’язок, який обумовлюється трансформацією наявного ресурс-
ного потенціалу у ключові результати у процесі взаємодії із рин-
ковими суб’єктами;

— є необхідною умовою забезпечення конкурентоспромож-
ністю підприємства завдяки визначальним компетенція, якими
володіє суб’єкт господарювання та його персонал. Компетенції
— це сукупність навичок, знань, ноу-хау і відносин, які створю-
ють потужний стратегічний потенціал шляхом створення унікаль-
но привабливих товарів і послуг або унікально привабливих дій
за рахунок комбінування ресурсів такими способами, які не мо-
жуть повторити інші підприємства, що є важливим джерелом ре-
нти і конкурентоспроможності на ринку;

— є комплексною характеристикою процесів взаємодії всіх
функціональних підсистем підприємства. Зазначене обумовлює
виділення в структурі стратегічного потенціалу підприємства
функціональних потенціалів: виробничого, фінансового, марке-
тингового, трудового, інноваційного, управлінського, інформа-
ційного тощо. Їхнє оптимальне поєднання та взаємодія дозволяє
одержати ефект синергії при отримані результатів діяльності під-
приємства;

— визначає тип відтворення на підприємстві. Залежно від об-
сягу стратегічних ресурсів і можливостей підприємство обирає
звужений, простий або розширений тип відтворення своєї діяль-
ності. При цьому важливу роль відіграє наявність резервів і мож-
ливостей, які не використовуються;

— є визначальним фактором виживання підприємства в умо-
вах поширення кризових явищ. У структурі стратегічного потен-
ціалу підприємства виділяють потенціал виживання, який харак-
теризується потенційними можливостями підприємства щодо
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виходу з кризового стану, створення передумов до самозбере-
ження, відновлення нормального режиму його функціонування,
забезпечення стійкості та адаптивності господарської системи до
кризових явищ;

— обґрунтовує характер трансформаційних процесів на під-
приємстві. Залежно від стадії життєвого циклу, на якій перебуває
стратегічний потенціал, та у відповідності із зовнішніми умовами
підприємство обирає засоби трансформації своєї діяльності
(реорганізація, реструктуризація, реінжиніринг бізнес-процесів
тощо);

— є інтегральною характеристикою потенційних можливос-
тей суб’єкта господарювання, які використовуються для визна-
чення вартості підприємства. Оцінка потенціалу за допомогою
вартісних методів дозволяє визначити базу оцінки у випадку ку-
півлі-продажу підприємства чи його акцій, обґрунтувати розмір
застави, страхових платежів, при проведенні інвестиційних роз-
рахунків тощо;

— визначає тип реакції підприємства на динамічні і неперед-
бачувані зміни в зовнішньому середовищі функціонування. Під-
приємства, які не володіють достатнім потенціалом обирають ре-
активну (адаптація з орієнтацією на минуле) або інактивну
(адаптація з орієнтацією на теперішнє) політику реагування на
зовнішні зміни. Підприємства, які володіють потужним стратегіч-
ним потенціалом, обирають активну позицію та здійснюють пре-
вентивні заходи преактивного (підготовка до змін) та інтерактив-
ного (виклик змін) характеру.

Таким чином, стратегічний потенціал підприємства — це сис-
темна сукупність стратегічних ресурсів, компетенцій і можливос-
тей, які використовуються або можуть використовуватися на су-
часному етапі та в довгостроковій перспективі для забезпечення
сталого розвитку підприємства відповідн із встановленими ціля-
ми й існуючими тенденціями у зовнішньому середовищі.

Визначальна роль стратегічного потенціалу у процесах функ-
ціонування і розвитку підприємства вимагає розробки та впрова-
дження концепції управління стратегічним потенціалом.
І. П. Отенко зазначає, що управління процесами формування і
розвитку потенціалу відносять до стратегічного або суперстра-
тегічного процесу [1, с. 35].

Управління потенціалом підприємства є одним з найперспек-
тивніших і таких, що інтенсивно розвиваються, напрямків розвит-
ку теорії і практики управління. Управління потенціалом — це
концепція управління підприємством, заснована на системному,



301

процесному і ситуаційному підходах. Процеси управління стра-
тегічним потенціалом підприємства реалізуються в циклі функції
управління підприємством на основі оцінки й аналізу потенціалу
підприємства та зовнішнього середовища. Таким функціями ви-
ступають планування, організація, регулювання, координація,
мотивація, контроль, облік, які спрямовують свій вплив на стра-
тегічний потенціал підприємства як об’єкт управління. Методо-
логічною основою поняття «стратегічний потенціал» і підприєм-
ства як складної відкритої системи є загальна теорія систем, що
обумовлює використання системного підходу до управління по-
тенціалом як системної сукупності його елементів. Ситуаційний
підхід до управління стратегічним потенціалом передбачає реа-
гування на сукупність ситуацій, що відбуваються у зовнішньому
та внутрішньому середовищі підприємства, на основі принципів
адаптивності, гнучкості та саморегулювання.

Управління стратегічним потенціалом підприємства — це
комплекс стратегічних і тактичних заходів формування, викорис-
тання та розвитку стратегічного потенціалу, які спрямовуються
на досягнення стратегічних і фінансових цілей шляхом органіч-
ного і збалансованого поєднання процесів функціонування і роз-
витку підприємства.

Стратегічні цілі — це зміцнення положення організації в галу-
зі і підвищення конкурентоспроможності; фінансові цілі — це
планові фінансові показники [3, с. 39]. При цьому стратегічні цілі
характеризують процеси розвитку, а фінансові — процеси функ-
ціонування.

Управління стратегічним потенціалом поєднує процеси функ-
ціонування і розвитку в єдину систему забезпечення результатив-
ності діяльності підприємства на сучасному етапі та в довгостро-
ковій перспективі. Виходячи з цього, управління потенціалом
підприємства зосереджується на двох рівнях: тактичному і стра-
тегічному. На тактичному рівні метою управління є одержання
прибутку шляхом реалізації процесів використання наявного по-
тенціалу для забезпечення ефективного функціонування підпри-
ємства. На стратегічному рівні метою управління є зростання ва-
ртості підприємства шляхом реалізації процесів формування і
розвитку потенціалу для забезпечення розвитку підприємства.

Стратегічний потенціал підприємства характеризується трьо-
ма часовими аспектами свого прояву: минуле, теперішнє та май-
бутнє. Тому при управлінні потенціалом обов’язково необхідно
враховувати фактор часу. Це обумовлює виділення процесів фор-
мування, використання та розвитку стратегічного потенціалу
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підприємства. В тріаді понять «формування — використання —
розвиток» формування є найбільш містким, що передає всю су-
купність дій, пов’язаних із забезпеченням високої результативно-
сті підприємства. Це пояснюється наступними причинами:

1. Процес використання потенціалу підприємства має в основ-
ному тактичний характер, який пов’язаний із теперішнім часом.
Його можна ідентифікувати як процес використання ресурсів
підприємства та реалізації наявних на сучасному етапі можливо-
стей у зовнішньому середовищі.

2. Процес розвитку потенціалу підприємства передбачає ви-
значені дії щодо удосконалення, покращення, підвищення якості
складових елементів та рівня ефективності їх використання. Да-
ний процес поєднує теперішній час, протягом якого здійснюють-
ся заходи спрямовані на розвиток, і майбутнє, коли будуть отри-
мані й оцінені результати розвитку.

3. Процес формування дозволяє поєднати всі три часові відріз-
ки: минуле, теперішнє і майбутнє. Сучасний стан потенціалу під-
приємства визначається минулими діями щодо забезпечення на-
явності, відповідного стану та ступеня використання ресурсів і
можливостей. Процес формування потенціалу розпочинається із
створенням підприємства і не припиняється протягом усього часу
його існування.

Отже, система управління стратегічним потенціалом підпри-
ємства складається з трьох підсистем: підсистема управління фор-
муванням стратегічного потенціалу; підсистема управління вико-
ристанням стратегічного потенціалу; підсистема управління роз-
витком стратегічного потенціалу.

Управління формуванням стратегічного потенціалу підприємс-
тва повинне спрямовуватися на формування ресурсного потенціа-
лу, компетенцій та можливостей розвитку. Володіння стратегіч-
ними ресурсами дозволяє підприємству визначити характер
їхнього використання у взаєминах із зовнішнім середовищем. Ма-
ючи у своєму розпорядженні певний комплекс стратегічних ресур-
сів, підприємство має можливість опосередковано впливати на зов-
нішнє середовище, координуючи процес реалізації власної страте-
гії відповідно до змін, що відбуваються, створюючи тим самим
умови для досягнення стратегічних цілей. Стратегічний аспект
формування ресурсного потенціалу полягає у створенні системної
сукупності ресурсів (персоналу, засобів та предметів праці, інфор-
мації та фінансових ресурсів) шляхом такого їх поєднання, яке за-
безпечить суттєве перевищення результатів від їх використання
над витратами на їх придбання (залучення) відповідно до встанов-
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лених цілей та за умови досягнення ефекту синергії. Процес фор-
мування компетенцій підприємства має стратегічний характер,
оскільки може бути реалізований тільки в довгостроковій перспек-
тиві із застосуванням стратегічних інструментів управління. Це
пояснюється тим, що навіть залучення висококваліфікованих, до-
свідчених працівників потребує тривалого періоду їх адаптації,
налагодження взаємозв’язків і взаємодії в колективі, засвоєння
цінностей корпоративної культури підприємства. Формування
компетенцій передбачає розробку на рівні підприємства системи
постійного навчання, удосконалення знань і навичок, інтелектуалі-
зація й осучаснення процесу виробництва на основі оригінальних
ідей і новітніх технологій, налагодження відносин як всередині
підприємства між окремими працівники, так і із зовнішніми конт-
рагентами та контактними аудиторіями. Можливості пропонуємо
розглядати як позитивні тенденції та явища зовнішнього середо-
вища, які можуть привести, після їх виявлення і використання, до
підвищення результативності та конкурентоспроможності діяль-
ності підприємства. Головне завдання підприємства полягає у
своєчасній ідентифікації наявних можливостей та їх використанні
у власній господарській діяльності.

Управління використанням стратегічного потенціалу підпри-
ємства являє собою управління процесом перетворення наявних
ресурсів у джерело конкурентних переваг підприємства у відпо-
відності з можливостями, що існують у зовнішньому середовищі,
за допомого компетенцій, якими володіє підприємство.

Управління розвитком стратегічного потенціалу підприємс-
тва передбачає реалізацію процесів його трансформації на ос-
нові інноваційних та інвестиційних заходів, що ведуть до кіль-
кісних і якісних змін у всіх функціональних складових
діяльності підприємства з орієнтацією на зовнішнє середовище
для створення стратегічного потенціалу успіху та забезпечення
довгострокових конкурентних переваг. Розвиток стратегічного
потенціалу підприємства передбачає постійну оптимізацію йо-
го структури шляхом збалансування та гармонізації складових
елементів. Валиву роль в управлінні розвитком відіграє оцінка
стратегічного потенціалу з метою виявлення сукупних можли-
востей підприємства в майбутньому та визначення ключових
факторів успіху.

Висновки. Функціонування і розвиток — це два процеси гос-
подарської діяльності, які тісно взаємопов’язані між собою. Для
збалансованого поєднання функціонування і розвитку підприємс-
тво повинне володіти потужним стратегічним потенціалом.
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В умовах трансформації економічних відносин, зокрема підходів
до стратегічного управління, існує необхідність у запровадженні на
сучасних підприємствах системи управління його потенціалом. Діяль-
ність підприємства на основі управління потенціалом передбачає
розробку заходів орієнтованих на якнайповніше використання по-
тенціалу з одного боку і його формування та розвиток з іншого.
Управління потенціалом підприємства повинне зосереджуватись на
тактичному та стратегічному рівнях.
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