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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація. У статті проведено дослідження ролі економічного потенціалу в управлінні чинниками роз-

витку сучасних підприємств, визначено складові економічного потенціалу, запропоновано можливі механіз-

ми формування ефективного інноваційного процесу з урахуванням передового зарубіжного досвіду.
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Summary. The thesis analyzes the role of economic potential when managing the modern enterprises development 

factors, stipulates the fundamentals of economic potential, suggests possible mechanisms of efficient innovation process 

forming with consideration of progressive foreign experience.
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Постановка проблеми. Метою будь-якої сис-

теми управління економікою є ефективне забез-

печення досягнення цілей, визначених суспіль-

ством, та розв’язання першочергових конкретних 

завдань, які стоять на відповідних етапах соціаль-

но-економічного розвитку країни.

Складні процеси соціально-економічних ре-

форм в Україні спрямовані на забезпечення зростан-

ня добробуту населення й адаптацію національної 

економіки до загальносвітових тенденцій розвитку, 

що передбачають формування інноваційної економі-

ки, вимагають якісного нового підходу до здійснення 

структурних зрушень економічної системи на регіо-

нальному рівні. Саме зі структурними зрушеннями 

пов’язаний комплекс специфічних завдань регіо-

нального розвитку: створення сучасного ринкового 

середовища, подолання екстенсивного типу розвит-

ку регіонів, зменшення міжрегіональних диспро-

порцій, раціональне використання економічного 

потенціалу кожного регіону. Реалізація зазначених 

стратегічних завдань політики регіонального розвит-

ку повинна ґрунтуватися на результатах комплексно-

го дослідження сучасного стану і тенденцій соціаль-

но-економічного розвитку регіонів України.

Проаналізувати й оцінити чинники розвитку, 

а тим більше управляти ними дуже складно. Стра-

тегічний економічний потенціал сучасної еко-

номічної системи визначає її можливість брати 

участь у вирішенні соціально-значимих завдань 

довгострокового розвитку за допомогою наявних 

економічних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень. Термін «потенціал» 

походить від латинського слова «potentia» — сила.

У широкому сенсі — це засоби, запаси, дже-

рела, які є в наявності і можуть бути використані, 

приведені в дію для досягнення певної мети, ви-

конання плану, вирішення завдання [1].

Дослідженню теоретичних і практичних ас-

пектів управління економічними системами при-

свячені праці таких вчених, як Л. Л. Антонюк [2], 

А. Г. Мазур [4], А. Д. Чернявський [5], О. С. Вихан-

ський [6], З. Є. Шершньова [7], П. Я Панасюк [8].
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Залежно від об’єкта дослідження різні авто-

ри виокремлюють економічні потенціали сис-

тем різного масштабу (країна, регіон, галузь, 

підприємство).

Мета дослідження — проаналізувати ефек-

тивність формування стратегічного економічного 

потенціалу в управлінні чинниками розвитку су-

часних регіональних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Економічний по-

тенціал підприємства — це здатність підприємства 

самостійно здійснювати економічну діяльність за 

рахунок власних і залучених джерел та засобів з 

метою досягнення економічного зростання і со-

ціального ефекту.

Тому категорію економічного потенціалу слід 

розглядати як узагальнену цільову функцію, яка 

характеризує розмір накопичених системою еко-

номічних ресурсів.

Потенціал — це прихована можливість ви-

користання продуктивної сили ресурсів, він «міс-

титься» в самому «наявному ресурсі» [3; 4; 5].

Сукупність матеріально-речовинних ресур-

сів формує виробничий потенціал, сукупність 

фінансових ресурсів — фінансовий потенціал, 

сукупність інтелектуально-трудових — інтелек-

туальний потенціал, сукупність інформацій-

них — інноваційний потенціал. Тому економіч-

ний потенціал системи включає виробничий, 

фінансовий, інтелектуальний, інноваційний 

потенціали відповідних груп економічних ре-

сурсів, які використовуються в економічній ді-

яльності й визначають спрямованість і можли-

вості цієї діяльності.

Розглянемо детальніше потенціали системи.

Виробничий потенціал — потенційний обсяг 

виробництва продукції, потенційні можливості 

основних засобів, потенційні можливості вико-

ристання сировини і матеріалів, потенційні мож-

ливості професійних кадрів [3].

Фінансовий потенціал трактується як відно-

сини, які виникають на підприємстві з приводу 

досягнення максимально можливого фінансо-

вого результату за умов наявності власного ка-

піталу, достатнього для забезпечення ліквіднос-

ті і фінансової стійкості; можливості залучення 

капіталу в обсязі, необхідному для реалізації 

ефективних економічних проектів; досягнення 

запланованої рентабельності вкладенного капі-

талу, наявності ефективної системи управління 

фінансами [7].

Інтелектуальний потенціал — це єдність твор-

чих і трудових індивідуальних потенціалів праців-

ників підприємства та можливість ефективного їх 

використання.

Інноваційний потенціал трактується як сукуп-

ність усіх видів інформаційних ресурсів, включаю-

чи технологічну документацію, патенти, ліцензії, 

бізнес-плани, інноваційні програми тощо.

Структурно-логічна модель управління стра-

тегічним економічним потенціалом складається з 

пошуку джерел збільшення резервів, отримання 

реального економічного ефекту.

Економічний ефект може виявитись у зрос-

танні доходу підприємства від реалізації продук-

ції, зниженні собівартості продукції, збільшенні 

прибутку, підвищенні рентабельності, збільшенні 

коефіцієнтів ліквідності, зростанні коефіцієнта 

автономії тощо.

Економічний потенціал регіону характеризує 

можливості регіону акумулювати всі види ресурсів 

для подальшого розвитку. Предметом досліджен-

ня обрано економічний потенціал промислових 

підприємств міста Бердянська. На підставі інфор-

мації управління економіки виконкому проведе-

но аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності 

підприємств міста. За січень-червень 2013 року 

промисловими підприємствами вкладено інвес-

тицій у сумі понад 36,0 млн. грн.

Інвестиційні кошти спрямовано в основ-

ному на проведення заходів щодо капітального 

ремонту, придбання та модернізації основних 

засобів, придбання нематеріальних активів, роз-

ширення асортименту продукції, випуску нових 

видів конкурентоспроможної продукції, розши-

рення позицій промислових підприємств міста 

на внутрішніх та зовнішніх ринках, створення 

нових робочих місць.

Так, на ПрАТ «Азовкабель» відбулося осво-

єння випуску високочастотних кабелів МКС з 

новим видом стрічкової ізоляції, отримано патент 

на нову продукцію. Перспектива діяльності — 

розширення асортименту за рахунок освоєння ін-

ших видів продукції.

ТОВ «РУ НВП «Агрінол» збільшило асорти-

мент продукції майже на 20 найменувань, запла-

новано нарощування обсягів за рахунок випуску 

нових видів продукції, впровадження сучасних 

технологічних процесів.

ПАТ «БЗПТО» освоєно цілу низку нових ви-

дів продукції, впроваджено оцінку та сертифіка-

цію системи забезпечення якості продукції, що 

планується робити і в подальшому.

ТОВ «Азовська кабельна компанія» здій-

снювало розробку та впровадження нових видів 

кабельно-провідникових виробів, що відповіда-

ють сучасним вимогам щодо надійності та безпе-

ки (пожежостійкі, безгалогенні, малодимлячі). 

Заплановано будівництво нового цеху, серійне 

виробництво кабелів для гірничодобувної про-

мисловості, придбання сучасного високотехно-

логічного обладання.

ПрАТ «Берті» планує впровадження міжна-

родного стандарту якості ISO 9 001:2001.

На ПрАТ «ШТП «Гармонія» впровадже-

но комп’ютерне та програмне забезпечення для 

створення нових якісних моделей.
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На ПрАТ «ВО «Бердянський кабельний завод» 

та ТОВ «Азовкабель-Донелектро» функціонує сис-

тема управління якістю, планується освоєння ви-

робництва силових високовольтних кабелів.

На ПрАТ «Бердянський хлібокомбінат» про-

ведено реконструкцію лінії з виробництва хліба та 

батонів безопарного методу виготовлення хліба, 

постійно оновлюється асортимент. Планується за-

пуск лінії з виготовлення кондитерських виробів.

ТОВ «Бердянські ковбаси» розширює асорти-

мент ковбасних виробів та збільшує їх виробництво. 

Впроваджено нові пакувальні матеріали, що відпо-

відають європейським стандартам, з оригінальним 

яскравим дизайном на кожний вид продукції.

ТОВ «Склопластик» проведено сертифіка-

цію продукції та реєстрацію торговельної марки. 

У перспективі плануються модернізація та при-

дбання нового обладнання.

ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» 

розроблено та освоєно нові марки насосів, про-

водиться робота з розширення ринків збуту насо-

сної продукції.

ДП «Бердянський завод сільгосптехніки» 

розроблено та впроваджено зразки нової техніки, 

пристосування для збирання соняшнику і ріпака, 

жниварки. Планується розширення номенклату-

ри продукції та збільшення обсягів виробництва.

Підприємства активно брали участь у вистав-

кових заходах як в Україні, так і за її межами.

Виробництвом промислової продукції у міс-

ті займаються 30 підприємств. За січень-травень 

2013 року обсяг реалізованої промислової про-

дукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підпри-

ємств склав 680,4 млн. грн., що становить 86,5 % 

до відповідного періоду 2012 року.

Таким чином, промисловий сектор економі-

ки міста Бердянськ характеризується нестабіль-

ною динамікою інноваційної активності промис-

лових підприємств.

У той же час обсяг інноваційної продукції 

збільшився у 2,7 раза порівняно з відповідним пе-

ріодом 2012 року та склав 42,9 млн. грн.

Ключовим елементом моделі управління еко-

номічними системами є алгоритм пошуку джерел 

збільшення резервів стратегічного економічного 

потенціалу економічної системи.

Як свідчить світова практика, за допомогою 

підтримки малого та середнього підприємництва 

розв’язуються такі актуальні завдання, як:

— удосконалення галузевої структури вироб-

ництва і прискорення економічного розвитку те-

риторій;

— активне впровадження у виробництво 

віт чизняних і зарубіжних науково-технічних 

розробок;

— випробування на локальному рівні різних 

варіантів впровадження нових форм господарю-

вання і пристосування до умов внутрішнього рин-

ку, практичне навчання місцевих фахівців прийо-

мам і методам міжнародного бізнесу.

Сьогодні в України спостерігається існуван-

ня низки негативних явищ, подолання яких до-

зволило б реальному секторові збільшити випуск 

інноваційної та високотехнологічної продукції:

— інноваційна активність підприємств Украї-

ни перебуває на вкрай низькому рівні;

— розвитку інноваційної діяльності україн-

ських підприємств перешкоджають фінансові 

чинники;

— до сьогоднішнього часу не сформовані прі-

оритети регіонального інноваційного розвитку та 

відсутній механізм інтеграції регіональних галузе-

вих програм до національної інноваційної системи;

— стримує інновації відсутність можливості 

кооперування між підприємствами і науковими 

організаціями;

— гальмує регіональний інноваційний розви-

ток нерозвиненість інноваційної інфраструктури;

— занизькі темпи інноваційного розвитку за 

рахунок кластерів;

— існування проблем кадрового характеру.

Світовий досвіт доводить, що саме активіза-

ція використання інновацій регіонами країни до-

зволяє досягти високої технологічної незалежності 

компаній, забезпечує зростання їхньої ефектив-

ності і конкурентоспроможності, що сприяє еко-

номічному розвитку як на регіональному так і на 

національному рівні і дозволяє досягти істотного 

підвищення доходів та якості життя населення [8].

Для України актуальними є удосконалення 

механізмів залучення і державного, і приватного 

фінансування, а також формування спеціалізова-

ної інфраструктури для фінансової підтримки ін-

новаційних підприємств. З метою залучення по-

тенційних інвесторів інноваційних підприємств 

необхідно запроводжувати такі заходи:

— побудова інноваційно сприйнятливого 

середовища та інноваційної культури, що спри-

ятиме розвитку ринку інновацій. Формування 

позитивного середовища функціонування інно-

ваційних підприємств усуватиме психологічний 

бар’єр (особливо на місцевому рівні) формування 

ринку їх приватного фінансування;

— розвиток інноваційної діяльності в системі 

освіти та створення механізмів передання іннова-

цій з метою отримання комерційного ефекту;

— державна підтримка інноваційних підпри-

ємств з урахуванням національного податкового і 

трудового законодавства, фінансування програм 

бізнес-освіти через пільгове кредитування, заохо-

чення створення об’єднань підприємств тощо;

— нарощування потенціалу інноваційної 

активності на основі розвитку механізму комер-

ціалізації знань, що продукуються державними 

науковими установами, шляхом «критичного» 

фінансування початкових стадій інноваційного 



Економіка та управління підприємствами

59

процесу (технічне обгрунтування, створення взі-

рців тощо) з перспективою залучення приватного 

капіталу. Позитивний досвід реалізації таких ор-

ганізаційно-економічних механізмів мають Бель-

гія (Фламандський інноваційний фонд), Фінлян-

дія (програми «TULI», «TEKES», «Vera»), Австрія 

(програма «LISA»), Німеччина (Стартовий фонд 

високих технологій), Нідерланди (програма 

«TechnoStarter»), Росія (програма «START»), Іс-

панія (програма «Нові технологічні фірми»);

— гармонізація правового поля з метою ніве-

лювання відмінностей у законодавствах країн для 

розвитку міжнародного інвестування у венчурний 

капітал, а також розвиток системи гарантій зару-

біжним інвесторам. Сьогодні навіть для високо-

розвинутого європейського ринку, як зазначають 

експерти ООН, характерною є фрагментація рин-

ків венчурного капіталу між країнами [3];

— мотивування малих і середніх підприємств 

до інноваційно активного типу поведінки, у т. ч. 

шляхом формування об’єднань таких підпри-

ємств для нарощування можливостей доступу та 

використання потенціалу венчурних фондів.

Інноваційний ефект полягає у зростанні об-

сягів науково-дослідних і дослідно-конструктор-

ських робіт, збільшенні кількості освоєних нових 

технологій, нових видів продукції, зростанні кіль-

кості впроваджених винаходів тощо. Позитивні 

зміни у перелічених показниках можуть виклика-

ти зростання фінансового, виробничого, інтелек-

туального та інноваційного потенціалів, що при-

веде до зростання економічного потенціалу.

Висновки. Враховуючи безальтернативність 

інноваційного розвитку, доцільно інтенсифіку-

вати процеси розвитку інноваційних засад кон-

курентоспроможності підприємств. У результаті 

дослідження було розроблено алгоритм пошуку 

джерел резервів ефективного управління еконо-

мічним потенціалом підприємств, запропоновано 

заходи, спрямовані на підвищення рівня складо-

вих економічного потенціалу.

Встановлено, що ефекти від реалізації моделі 

управління економічним потенціалом виникають 

за рахунок зміни кількісних і якісних показників 

та підвищення ефективності використання еко-

номічних ресурсів системи. До таких ефектів від-

носяться: економічний, виробничій, соціально-

управлінський та інноваційний.
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