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Гнатківський Б. М. Наукові підходи до формування економічного потенціалу суб’єктів бізнесу. 
У статті проведено систематизацію теоретичних підходів до формування економічного потенціалу, що 

дозволило розглядати його як фактори та джерела зростання і формування економічної потужності країни, як 
результати розвитку продуктивних сил у галузі та засоби задоволення суспільних потреб загалом та як процеси 
ідентифікації та створення певних спектрів підприємницьких можливостей; формування, структуризації та 
побудови показників максимально можливих виробничих потужностей й критеріїв оптимальності виробничих 
планів зокрема для окремих суб’єктів аграрного бізнесу. На основі трактування сутності й основних підходів до 
формування економічного потенціалу підприємства та за результатами аналізу різних підходів до виокремлення 
складників економічного потенціалу підприємства запропоновано враховувати такі складники: економічну без-
пеку, імідж та конкурентоспроможність під час формування економічного потенціалу підприємства. Саме такий 
підхід дає змогу вчасно формувати потенціал підприємства, адаптувати його складники відповідно до вимог ри-
нкового середовища через орієнтацію на економічну безпеку з урахуванням інтересів різних зацікавлених сторін. 
Процеси формування економічного потенціалу суб’єктів є одними зі шляхів їх економічної стратегії і передбача-
ють формування й організацію систем використання ресурсів. При чому формування визначених компетенцій 
має відбуватись таким чином, щоб результати їх взаємодії були факторами успіху в отриманні оперативної 
стратегічної, тактичної мети діяльності підприємств. При цьому слід використовувати наступні наукові під-
ходи: системний підхід; маркетингові підходи; функціональні підходи; відтворювальні підходи; інноваційні під-
ходи; нормативні підходи; комплексні підходи; інтеграційні підходи; динамічні підходи; оптимізаційні підходи; 
адміністративні підходи; поведінкові підходи; ситуаційні підходи; структурні підходи. Встановлено, що через 
складності і неможливості пізнання окремих параметрів і властивості економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів як системи виникає необхідність дослідження їх окремих сторін чи аспектів, що можна характеризу-
вати множинністю описування систем.  

Ключові слова: економічний потенціал, формування економічного потенціалу, суб’єкти бізнесу. 
 

Постановка проблеми. Основою забез-
печення сталого соціально-економічного роз-
витку України є раціональне використання 
економічного потенціалу суб'єктів господа-
рювання різних галузей народного господар-
ства, Забезпечення сталого економічного роз-
витку суб'єктів господарювання в умовах 
невизначеності та динамічності зовнішнього 
середовища передбачає облік безлічі факто-
рів як зовнішнього, так і внутрішнього сере-
довища, у тому числі формування та розви-
тку економічного потенціалу 
господарюючих суб'єктів, що визначає за-
вдання та пріоритетні напрями сталого еко-
номічного розвитку. Підвищення ефективно-
сті виробництва безпосередньо пов'язано з 
механізмом формування, використання та 
розвитку економічного потенціалу організа-
цій суб'єктів бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Процесам формування та реалізації по-
тенціалу підприємства як в аспекті форму-
вання й удосконалення його з системних 
позицій як здатності використовувати ресу-
рси та можливості, так і визначенню та обґру-
нтуванню складників, присвячено науковий 
доробок багатьох науковців. Дослідженнями 
управління економічним потенціалом 

підприємств займаються такі науковці, як:, зо-
крема Вяткіна Т.Г., Коваль Л.В., Козловсь-
кий В.О., Причепа І.В., Краснокутська Н.С., 
Красноруцький О.О., Мойса М.Я., Крю-
кова І.О,. Рєпіна І.М., Руденко С.В., Чукіна І. 
В. та ін. [1-8]. Однак сьогодні існує необхід-
ність систематизації наукових підходів до фо-
рмування економічного потенціалу.  

Мета статті: систематизувати теорети-
чні підходи до формування економічного по-
тенціалу суб’єктів бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Дослі-
джуючи потенціал підприємств як складну 
економічну систему, слід відзначити насту-
пні методологічно важливі результати та по-
ложення. У загальному вигляді поняття «сис-
тема» (з грец. – ціле, що складено з окремих 
частин) являє собою безліч та сукупність еле-
ментів, які вступають до взаємодії, при цьому 
повністю один від одного залежать та є пев-
ною цілісністю та єдністю. Відповідно до ви-
щевикладеного, економічні системи можна 
досліджувати як упорядковані сукупності го-
сподарських взаємозв'язків і відношень, що 
встановлені в процесах виробництва, обміну 
та споживання товарів на різних рівнях. 

Через складності і неможливості пі-
знання окремих параметрів і властивості 
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економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів як системи виникають необхідності 
дослідження їх окремих сторін чи аспектів, що 
можна характеризувати множинністю опису-
вання систем. Так, для дослідження економіч-
ного потенціалу підприємств можна викорис-
товувати моделі функціональні чи економіко-
математичні. Кількість обраних показників та 
факторів, що враховуватимуться в процесах 
моделювання, залежатиме від мети опису, 
складностей об'єктів, якостей наявної інфор-
маційної бази та інших чинників. 

Здатність до розвинення системи озна-
чає, що вона має бути здатна до навчання і са-
морозвитку, а також до сприйняття та застосу-
вання новітніх та інноваційних техніко-
технологічних ідей, наукових здобутків тощо. 
Джерелами розвитку економічного потенці-
алу як єдиної економічної системи можуть 
стати: зростання інвестиційної й інноваційної 
привабливості та активності; конкуренція; рі-
зноманіття форм, методів та способів форму-
вання та реалізації системних процесів.  

Кожен суб’єкт господарювання для за-
безпечення можливостей виживання в умо-
вах посиленої ринкової конкуренції має ви-
вчати параметричні характеристики 
окремих обраних джерел їх формування і по-
вністю враховувати їх результати при форму-
ванні й реалізації отриманих можливостей. 
Суб’єкти, економічний  потенціал яких не ро-
звиватиметься, в кінцевому результаті стають 
банкрутами. 

Альтернативність формування, функ-
ціонування та розвитку систем економічного 
потенціалу проявляються в наступному. В за-
лежності від конкретних умов їх економіч-
ного розвитку або окремих господарських си-
туацій) зазвичай існує декілька 
альтернативних напрямів досягнення конк-
ретної цілі (митні тарифи, податкова сис-
тема, відсоткові ставки, конкурентоспромож-
ність окремих конкурентів, інфраструктурне 
навантаженні ринку, надійність системи 
тощо). Застосування більш прогресивних 
інноваційних технологій зменшуватиме пот-
реби в інших компонентах та складових виро-
бничого потенціалу. Зокрема, можна відне-
сти кількість працівників, зайнятих на 
виробництві, чи одиниць обладнання, яке не 
має входити у нову техніко-технологічну лі-
нію. З іншого боку, відношення «витрати – 
ефект» для таких альтернатив може бути не-
результативним з огляду на реалізацію альте-
рнатив фінансового потенціалу. Тому важли-
вим є використання даної властивості у 
процесах формування потенціалів, забезпе-
чення збалансованої рівноваги їх елементів. 

Пріоритети інтересів систем вищого рі-
вня перед інтересом її елементів означатиме, 
що можливість реалізації того чи іншого ком-
понента економічного потенціалу буде під-
порядковано, в першу чергу, досягненням 
мети формування та застосування сукупного 
потенціалу суб’єкта бізнесу. 

Пріоритетність якості означатиме, що 
певними гарантами можливостей довгостро-
кового функціонування економічного потен-
ціалу як єдиної економічної системи, зважа-
ючи на швидко мінливі умови зовнішнього 
середовища, є вищий рівень якісних характе-
ристик. При цьому вони реалізуються, почи-
наючи з нижчого рівня ієрархії їх структури 
(за одиницями обладнання, матеріалами, ок-
ремими працівниками та ін.) до кінцевих ре-
зультатів реалізації економічного потенціалу 
(отримання новітніх товарів, іміджу тощо). 

Потужності в таких випадках є кількіс-
ними оцінками ступенів реалізації досягну-
того економічного потенціалу господарюю-
чих суб’єктів або потенційною силою 
перспективного чи стратегічного потенціалу. 
Визначена властивість дозволятиме визна-
чати внесок економічного потенціалу конк-
ретного господарюючого суб’єкта у форму-
вання галузевих або загально економічних 
потенціалів регіонів та країни. 

Процеси формування економічного по-
тенціалу суб’єктів є одними зі шляхів їх еко-
номічної стратегії і передбачають форму-
вання й організацію систем використання 
ресурсів. При чому формування визначених 
компетенцій має відбуватись таким чином, 
щоб результати їх взаємодії були факторами 
успіху в отриманні оперативної стратегічної, 
тактичної мети діяльності підприємств. При 
цьому слід використовувати наступні наукові 
підходи: 

1. Системний підхід, який є одним з го-
ловних у процесах формування економіч-
ного потенціалу підприємств. При його вико-
ристанні на засадах маркетингових 
досліджень формуються основні параметри 
для виходу – товар або послуга: що зробити, з 
якими характеристиками якості, з якими за-
тратами, для яких можливостей реалізації, у 
які строки, за якими цінами тощо. Параметри 
та характеристики виходу мають бути конку-
рентоспроможними. 

Потім необхідним є визначення параме-
трів входу. До них відносять окреслення пот-
рібних ресурсів та інформації для реалізацій 
внутрішніх бізнес-процесів. Потреби в ресур-
сному забезпеченні й необхідній інформації 
спрогнозовано в системі вивчення вимог до 
організаційного та технічного потенціалів 
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підприємств (рівня розвитку та сучасності те-
хніки, технологій, системи організації вироб-
ництва, організації праці й систем управ-
ління) та характерних параметрів із 
зовнішнього середовища (політична, еконо-
мічна, технологічна, соціально-демографічна 
системи, культурне середовище країни й ін-
фраструктурне забезпечення та можливості 
даного регіону). 

Зворотній комунікаційний зв'язок між 
постачальницькими структурами (входом), 
потенційними клієнтами (виходом), окресле-
ним зовнішнім оточенням і економічним по-
тенціалом підприємств необхідний для адап-
тації потенціалів як систем до змін вимог 
споживачів до товарів, параметрів функціо-
нування обраного цільового ринку, появи ор-
ганізаційних та технічних інновацій у даній 
сфері. Для забезпечення вищих якісних хара-
ктеристик кінцевого ефекту від реалізації 
економічного потенціалу необхідним є забез-
печення вищої якості ресурсного забезпе-
чення та повноти інформації на вході. І вже 
потім вищі якісні характеристики реалізації 
процесів та взаємодій із зовнішнім середови-
щем. Так, наприклад, якісні характеристики 
«входу» при формуванні економічного поте-
нціалу підприємств задовільні, то на якому б 
вищому рівні не здійснювалися реалізації 
внутрішніх їх бізнес-процесів, якісні характе-
ристики «виходу» також будуть задовіль-
ними. 

Якщо якісні характеристики «входу» 
відмінні, а якісні характеристики взаємодії 
компонентів економічного потенціалу через 
реалізацію бізнес-процесів задовільні, то і які-
сні характеристики «виходу» будуть задові-
льними, тобто оцінка якісних характеристик 
«виходу» дорівнюватиме нижчому оціню-
ванню попередніх компонентів. При цьому 
одночасно формулюватимуться вимоги до 
«виходу» систем, потім одночасно до «входу» 
у зовнішнє середовище і лише після остан-
нього – до реалізації можливостей внутрішніх 
бізнес-процесів. 

2. Маркетингові підходи передбачають 
формування можливості підприємств орієн-
туватись на споживача. Це означатиме, що 
функціонування будь-якого компонента еко-
номічного потенціалу має ґрунтуватись на 
досліджені та прогнозуванні ринкової пот-
реби, досліджені та прогнозуванні рівня кон-
курентоспроможності суб’єктів бізнесу та мо-
жливості отримання конкурентних переваг 
тощо. При використанні маркетингових під-
ходів пріоритетними напрямами вибору кри-
теріїв формування економічного потенціалу 
підприємств мають стати: 

- підвищення якісних характеристик кі-
нцевих результатів реалізації економічного 
потенціалу у відповідності до потреб спожи-
вачів; 

- економія ресурсного забезпечення у 
споживачів через підвищення якісних харак-
теристик всіх компонентів економічного по-
тенціалу та, внаслідок чого, підвищення якіс-
них характеристик кінцевих товарів або 
послуг. 

3. Функціональні підходи передбача-
ють пошуки нових інноваційних, оригіналь-
них техніко-технологічних рішень для якнай-
повнішого задоволення існуючих або 
потенційних запитів споживачів. Потреби в 
такому випадку розглядаються як сукупності 
функцій, які необхідно виконати для їх пов-
ного задоволення. 

Після виокремлення функцій (таких як 
маркетингові дослідження, дослідження ри-
нку, можливості постачання, організація ви-
робництва, фінансування та інвестування 
тощо) визначаються декілька альтернатив-
них варіацій формування економічного поте-
нціалу суб’єктів для їх виконання й потім 
проходить процес вибору того з них, що за-
безпечуватиме максимальну результатив-
ність сукупних витрат. 

Використання вказаного підходу, ок-
ремо та на відміну від існуючих орієнтацій на 
вже існуючі світові стандарти, дозволятиме 
найбільше повною мірою задовольняти нові-
тні та інноваційні потреби, з одного боку, а 
також забезпечувати стійкі конкурентні пере-
ваги, з іншого. 

4. Відтворювальні підходи, орієнтовані 
на постійне оновлення та інноваційність ви-
робництва товарів з меншою ресурсоємністю 
та вищими якісними характеристиками у по-
рівняні з аналогічними товарами на обра-
ному цільовому ринку для задоволення пот-
реб споживачів. 

Це означає, що головними компонен-
тами вказаних підходів є обов'язковість вико-
ристання баз порівняння (тобто окремих об-
раних показників аналогічних товарів на 
обраний момент часу, скорегований до поча-
тку освоєння нових товарів або випереджа-
ючи їх) в процесах планування та організації 
відтворювальних процесів. 

5. Інноваційні підходи, які орієнтовані 
на процеси активізації інноваційної діяльно-
сті суб’єктів бізнесу, інструментами яких ма-
ють стати чинники впливу, основні фактори 
виробництва й інвестиційне забезпечення 
інноваційної діяльності. 
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6. Нормативні підходи полягають у 
встановленні для важливіших компонентів 
економічного потенціалу нормативів: 

- якості та ресурсоємності продукції,  
- завантаженості технічних об'єктів,  
- параметрів ринку тощо; 
- ефективності використання ресурс-

ного потенціалу; 
- розробка й ухвалення управлінських 

рішень.  
Слід зазначити, що виокремлені норма-

тиви мають відповідати вимогам щодо ком-
плексності, обґрунтованості, результативно-
сті та перспектив у можливості застосування. 

7. Комплексні підходи передбачають 
необхідності врахування економічних, еколо-
гічних, технічних, організаційних, соціаль-
них та інших обраних аспектів діяльності під-
приємств. Якщо навіть один з них 
залишається поза увагою, то проблему не 
буде цілком вирішено. 

8. Інтеграційні підходи у процесах фор-
мування економічного потенціалу підпри-
ємств націлені на дослідження посилення 
зв'язків, об'єднань та посилення взаємодій 
між окремими компонентами. 

9. Динамічні підходи, пов'язані з необ-
хідністю дослідження економічного потенці-
алу через діалектичний розвиток, із встанов-
ленням причинно-наслідкових взаємозв'язків 
і підпорядкованості, що можливо на основі 
дослідження ретроспективного аналізу пове-
дінки в аналогічних системах на окремому 
часовому відрізку. 

10. Оптимізаційні підходи реалізуються 
через визначення кількісних характеристик і 
встановлення взаємозалежностей між окре-
мими компонентами економічного потенці-
алу через економіко-математичні і статисти-
чні методи обробки інформації. 

11. Адміністративні підходи передбача-
ють регламентацію функцій, обов'язків, прав, 
нормативів якісних характеристик, затрат, 
пов'язаних з реалізацією компонентів еконо-
мічного потенціалу суб’єктів, у нормативних 
актах за допомогою окремих методів. 

12. Поведінкові підходи ґрунтуються на 
підвищенні результативності сукупного 

економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів через підвищення результативності 
їх кадрової складової. 

13. Ситуаційні підходи засновані на аль-
тернативності досягнення мети і забезпе-
ченні максимальних адаптацій до умов окре-
мих ситуацій в процесах формування 
економічного потенціалу підприємств. 

14. Структурні підходи у процесах фор-
мування потенціалу засновані на їх структу-
ризації і дослідженні значимості, пріоритет-
ності серед компонентів економічного 
потенціалу з метою виявлення раціонально-
сті співвідношень і досягнення повної та не-
обхідної обґрунтованості перерозподілу ре-
сурсного забезпечення між ними.  

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Таким чином, проведена систематиза-
ція теоретичних підходів до формування 
економічного потенціалу дозволила розгля-
дати його як фактори та джерела зростання й 
формування економічної потужності країни, 
як результати розвитку продуктивних сил у 
галузі та засоби задоволення суспільних пот-
реб загалом та як процеси ідентифікації та 
створення певних спектрів підприємницьких 
можливостей; формування, структуризації та 
побудови показників максимально можливих 
виробничих потужностей й критеріїв опти-
мальності виробничих планів, зокрема, для 
окремих суб’єктів аграрного бізнесу. На ос-
нові трактування сутності й основних підхо-
дів до формування економічного потенціалу 
підприємства та за результатами аналізу різ-
них підходів до виокремлення складників 
економічного потенціалу підприємства за-
пропоновано враховувати такі складники: 
економічну безпеку, імідж та конкуренто-
спроможність під час формування економіч-
ного потенціалу підприємства. Саме такий 
підхід дає змогу вчасно формувати потенціал 
підприємства, адаптувати його складники 
відповідно до вимог ринкового середовища 
через орієнтацію на економічну безпеку з 
урахуванням інтересів різних зацікавлених 
сторін. 
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Abstract  
Hnatkivskyi B. Scientific approaches to formation of economic potential of business entities. 
The article systematizes theoretical approaches to the formation of economic potential allowed to consider it as factors 

and sources of growth and formation of economic power of the country, as a result of productive forces in the industry and 
means to meet social needs in general, and as processes of identifying and creating; formation, structuring and construction 
of indicators of the maximum possible production capacities and optimal criteria of production plans, in particular, for 
separate subjects of agrarian business. Based on the interpretation of the essence and main approaches to the formation of 
economic potential of the enterprise and the results of analysis of different approaches to identifying components of economic 
potential of the enterprise, it is proposed to consider the following components: economic security, image and competitive-
ness. This approach allows to form the potential of the enterprise in time, to adapt its components in accordance with the 
requirements of the market environment through the focus on economic security, taking into account the interests of various 
stakeholders. The processes of forming the economic potential of the subjects are one of the ways of their economic strategy 
and involve the formation and organization of resource systems. Moreover, the formation of certain competencies should 
take place in such a way that the results of their interaction are factors of success in obtaining an operational strategic, 
tactical goal of enterprises. The following scientific approaches should be used: system approach; marketing approaches; 
functional approaches; reproductive approaches; innovative approaches; regulatory approaches; integrated approaches; in-
tegration approaches; dynamic approaches; optimization approaches; administrative approaches; behavioral approaches; sit-
uational approaches; structural approaches. It is established that due to the complexity and impossibility of knowing certain 
parameters and properties of economic potential of economic entities as a system, there is a need to study their individual 
aspects, which can be characterized by multiple descriptions of systems. 

Keywords: economic potential, formation of economic potential, business entities. 
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