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ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація. У статті розкрито теоретичне обґрунтування концепції потенціалогічного аналізу потен-

ціалу організованості економічної системи.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі, 

коли економіка України поступово долає наслід-

ки світової фінансової кризи, досить актуальними 

є питання розгляду потенціалу її розвитку. Дослі-

дження сутності категорії «потенціал» у будь-яких 

її проявах дозволило зробити висновок, що найпо-

ширенішими видами потенціалу, які розглядають 

сучасні науковці, є: економічний, управлінський, 

ресурсний, кадровий, інвестиційний, маркетинго-

вий, фінансовий тощо. Тобто в залежності від цілі 

дослідження кожний з елементів економічної сис-

теми можна розглядати як потенціал її розвитку. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, 

спрямованих на вирішення існуючої проблеми, 

майже поза межами існуючих досліджень залиша-

ється така важлива складова потенціалу економіч-

ної системи, як потенціал її організованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання формування загальної теорії потенціа-

лу підіймались у працях Г. Клейнера, І. Отенко, 

Є. Лапіна, Н. Краснокутської та багатьох інших. 

Проблемні питання дослідження аналізу потен-

ціалу економічної системи (ресурсного, кадро-

вого, інвестиційного, інноваційного, тощо) роз-

глянуто у роботах провідних економістів України 

і країн СНД О. Коренкова, В. Котлова, О. Олек-

сюка, І. Отенко, Л. Ревуцького, І. Репіної, 

О. Федоніна та ін. Однак проблема проведення 

якісного аналізу потенціалу організованості еко-

номічної системи потребує постійного удоско-

налення, особливо з точки зору можливості її 

розгляду у рамках потенціалогічного аналізу як 

самостійного виду економічного аналізу, спря-

мованого на цільоспрямовану оцінку потенціалу 

розвитку суб’єкта господарювання.

Мета статті — дослідження загальнотеоре-

тичних підходів до визначення концепції потен-

ціалогічного аналізу потенціалу організованості 

економічної системи. Логіка міркувань призвела 

до необхідності вирішення наступних завдань:

1. Дослідити сутність потенціалу організова-

ності економічної системи та визначити його міс-

це і взаємозв’язок з іншими складовими елемен-

тами потенціалу економічної системи.

2. Провести теоретичний аналіз існуючих під-

ходів до визначення основних напрямків аналізу 

потенціалу організованості економічної системи.

3. Розробити концепцію потенціалогічного 

аналізу потенціалу організованості економічної 

системи.

4. Визначити невирішені проблеми та намі-

тити перспективи їх вирішення у майбутньому.

Рішенню сформульованої проблеми може 

сприяти порівняльний аналіз теоретичних під-

ходів різних науковців до визначення основних 

напрямків аналітичної інтерпретації потенціалу 

організованості.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи праці 

провідного фахівця у галузі дослідження потенці-

алу підприємств Є. В. Лапіна, зробили висновок, 

що зміст категорії «потенціал» розкривається за-

вдяки двом основним компонентам: об’єктивної 

(ресурсна складова) та суб’єктивної (людські зді-

бності) [1, с. 39].

Отже, при визначенні концептуальних на-

прямів аналізу потенціалів організованості еко-

номічної системи більшою мірою розкривається 

суб’єктивна складова потенціалу, а саме людські 

здібності.

Завдяки найпростішим логічним підходам, 

які опираються на онтологічний і гносеологічний 

розвиток філософії, процес прояви потенціалу 

організованості економічної системи можна зо-

бразити наступним алгоритмом (рис. 1).

З рис. 1 бачимо, що в основі процесу прояву 

потенціалів організованості економічної системи 
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лежить закон організованості (основний закон на-

уки енвіроніки) та ідея доцільності (основна ідея 

організованості за тектологією, основою систем-

них досліджень). Тобто процес прояву потенціалу 

організованості економічної системи залежить від 

цілі, яку переслідує певна людина (керівник) або 

група людей (апарат управління). Інакше кажучи, 

людина (керівник), яка організує підприємство, 

згруповує інших людей для реалізації поставле-

ної цілі [2, с. 39]. За таким підходом головне місце 

при дослідженні потенціалів організованості за-

ймає потенціал системи управління.

Отак, при розробці концепцій потенціалогіч-

ного аналізу потенціалу організованості перше міс-

це займає дослідження потенціалу системи управ-

ління. Зазначимо, що від поступового розвитку 

потенціалу системи управління залежить і розвиток 

усіх складових потенціалу економічної системи.

Вищевикладене спонукає до необхідності ви-

значення концептуальних напрямків потенціало-

гічного аналізу потенціалу організованості еко-

номічної системи. У даному контексті, в першу 

чергу, на арені дослідження з’являються такі скла-

дові потенціалу економічної системи, як ресурси: 

людські, матеріальні, нематеріальні та ін.

З огляду на загальне визначення «організа-

ції», за підходом І. П. Отенко, — «це сукупність 

процесів або дій, що ведуть до утворення і вдоско-

налення взаємозв’язків між частинами цілого; це 

об’єднання людей, які спільно реалізують програ-

му або мету і діють на основі певних правил або 

процедур» [3, с. 128].

Тобто будь-який із критеріїв модальності по-

тенціалу системи управління може проявлятися за 

наявності певних ресурсів, упорядкованих відпо-

відно до свідомості і навичок управлінського пер-

соналу. Дану гіпотезу підтверджує висловлювання 

провідного вченого К. Друри, який твердить, що 

«позитивно оцінити організаційний потенціал і 

відповідно роботу керівництва підприємства не 

можна, якщо погіршуються показники, що харак-

теризують «людський фактор» [4, с. 421].

За позицією професора О. Г. Чувардинсько-

го, яка базується на підтвердженні ідей відомого 

вченого І. Ансоффа, «теорія організаційного по-

тенціалу може бути застосована лише до тих ор-

ганізацій, що гостро реагують на всі зміни в зо-

внішньому середовищі. При цьому для кожного 

конкретного випадку має встановлюватися опти-

мальна частота організаційних змін або перебудов 

в організації» [5, с. 55].

Систематизація існуючих ідей різних вчених 

щодо наповнення сутнісної характеристики по-

тенціалу організованості (у працях вчених — ор-

ганізаційного потенціалу, або потенціалу орга-

нізаційної структури) дозволила визначити його 

наступні загальні риси:

— акцент на системі управління, розподілі 

функцій, професійних та особистих якостях ке-

рівників, організаційному кліматі, організаційній 

культурі, інформаційному потенціалі [6–11];

— невикористані чи неефективно використо-

вувані ресурси [12; 13];

— вигода для акціонерів та здатність зберіга-

ти певний рівень сталості або певну ефективність 

при різних змінах чинників зовнішнього сере-

довища [14];

— виокремлення провідних параметрів (так 

званих параметрів порядку), в які вбудовуються 

інші параметри та процеси [15];

— людський фактор: апарат управління та ка-

дрове забезпечення [4; 8; 11; 15];

— ціль і кінцеві результати діяльності підпри-

ємства у співставленні з динамікою показників 

стану   адміністративного персоналу і показника-

ми соціальної відповідальності [7; 11; 13; 15];

— залежність від стратегії підприємства [11];

— складна сукупність великої кількості вза-

ємозалежних елементів [13], у [16]: система тех-

нологічного, економічного, організаційного та со-

ціального блоків;

— наукові розробки, інновації, освіта, інфор-

маційно-комунікаційні технології [7];

— розвиток мотивації, реструктуризація [14];

— фундамент для реалізації економічного по-

тенціалу підприємства [17].

Визначення загальних рис сутнісної характе-

ристики потенціалу організованості дозволяє зро-

бити висновок, що більшість авторів акцентують 

увагу на системі управління, спрямованості її дії на 

упорядкування праці персоналу підприємства шля-

хом налагодження якісних функціональних зв’язків 

для досягнення встановлених цілей діяльності під-

приємства під впливом зовнішнього середовища.

Проміжними ланками у даних взаєминах ви-

ступають: ресурси підприємства (матеріальні і не-

матеріальні), стратегія підприємства, мотивація 

персоналу, інновації та ін.

Рис. 1. Процес прояву потенціалів організованості 

та функціональних зв’язків економічної системи
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Погоджуючись з думкою А. Л. Сабадирьо-

вої, зазначимо, що якість організації визначених 

процесів складає фундамент для реалізації еко-

номічного потенціалу підприємства. Розширю-

ючи її підхід, визначимо не тільки економічний 

потенціал, а увесь сукупний потенціал економіч-

ної системи.

Отже, власне визначення може бути сформу-

льовано наступним чином: потенціал організо-

ваності — це спрямована дія системи управління 

до налагодження ефективних процесів взаємодії 

наявними ресурсами (матеріальними, нематері-

альними) шляхом якісного упорядкування праці 

наявних кадрів організації, розподілу функціо-

нальних зв’язків з метою досягнення певних ці-

лей під впливом зовнішнього середовища.

Пропоноване визначення узагальнює існую-

чі підходи до тлумачення поняття «організацій-

ний потенціал», базується на системному підході, 

взаємопов’язує основні складові потенціалу еко-

номічної системи: людину і ресурси, і акцентує 

увагу на досягненні певних цілей під впливом зо-

внішнього середовища. Відмінною рисою пропо-

нованого визначення є реалізація ідеї системності 

до визначення структурних складових потенціалу 

організованості економічної системи.

Надалі перейдемо до визначення характерис-

тик, властивих потенціалу організованості з ме-

тою подальшого формування концепції потенці-

алогічного аналізу даного структурного елемента 

потенціалу економічної системи.

Для цього скористуємось інформацією, пода-

ною у працях [1; 3–11], та систематизуємо її у табл. 1.

Отже, інформація, наведена у табл. 1, до-

зволяє говорити про прояви ефекту модального 

круговороту потенціалу організованості [18]. Тоб-

то кожна з властивостей структурних складових 

потенціалу організованості стає потенцією-уні-

версалією і при досягненні поставленої цілі може 

реалізовуватися різноманітно, а сама можливість 

прояву певної властивості щодо реалізації визна-

ченої цілі стає альтернативою.

Вищевикладене спонукає до необхідності 

проведення потенціалогічного аналізу потенціа-

лу організованості та вироблення наступної його 

концепції (рис. 2), яка базується на дотриманні 

його головних принципів: модальності і потенціа-

ції і узагальнює у собі основні структурні елемен-

ти потенціалу економічної системи.

Висновки. Пропонована концепція сформова-

на відповідно до основних ідей науки потенціало-

гії і передбачає визначення критеріїв модальності 

потенціалу організованості економічної системи 

(необхідне, реальне, можливе) шляхом визна-

чення напрямів потенціації — структуризація, ре-

конструкція і конструкціонування, які було роз-

глянуто у [18]. При формуванні даної концепції до 

взаємодії узяті усі елементи економічної системи, 

але головними компонентами виступають: апарат 

управління, організаційна структура економічної 

системи і функціональні зв’язки. Саме ці струк-

турні складові потенціалу економічної системи, за 

Рис. 2. Концепція потенціалогічного аналізу потенціалу організованості економічної системи
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Таблиця 1

Проява властивостей потенціалу організованості серед його структурних елементів
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логікою пропонованого дослідження, здійснюють 

першочерговий вплив на її цільову спрямованість. 

Відмінною особливістю пропонованої концепції є 

дотримання головних принципів потенціалогічно-

го аналізу: модальності і потенціації.

Перспективами подальших досліджень у зазна-

ченої галузі є моделювання методик потенціалогіч-

ного аналізу потенціалу організованості економіч-

ної системи за обраним концептуальним підходом.
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