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Анотація 
 

Охарактеризовано основні питання управління стратегічним потенціалом підприємства, що є 
запорукою успішного функціонування та розвитку суб’єкта господарювання. Зокрема, актуальним 
питанням є дослідження необхідності виявлення та використання резервів, ресурсів, потенційних 
можливостей у зовнішньому середовищі. Зазначається, що за умови відсутності механізму 
формування, управління, використання, збереження та нарощування стратегічного потенціалу 
підприємства, суб’єкти господарювання продовжуватимуть відставати у своєму розвитку. Виникає 
гостра необхідність використання якісних підходів до управління стратегічним потенціалом 
підприємства у сучасній загальноекономічній ситуації. У зв’язку з цим, запропоновано модель 
управління стратегічним потенціалом підприємства, що передбачає необхідність визначення ролі 
стратегічного потенціалу в діяльності підприємства. Особлива увага відведена дослідженню 
характерних рис застосування моделі управління стратегічним потенціалом підприємства. 
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Аннотация 
 

Охарактеризованы основные вопросы управления стратегическим потенциалом предприятия, 
который является залогом успешного функционирования и развития субъекта ведения хозяйства. 
В частности, актуальным вопросом является исследование необходимости выявления и 
использования резервов, ресурсов, потенциальных возможностей во внешней среде. Отмечается, 
что при условии отсутствии механизма формирования, управления, использования, сохранения и 
наращивания стратегического потенциала предприятия, субъекты ведения хозяйства будут 
продолжать отставать в своем развитии. Возникает острая необходимость использования 
качественных подходов к управлению стратегическим потенциалом предприятия в современной 
общеэкономической ситуации. В связи с этим предложена модель управления стратегическим 
потенциалом предприятия, которая предусматривает необходимость определения роли 
стратегического потенциала в деятельности предприятия. Особенное внимание отведено 
исследованию характерных черт применения модели управления стратегическим потенциалом 
предприятия. 

 

Ключевые слова: ресурсы, стратегический потенциал предприятия, управление, 
модель, развитие предприятия. 

 

Постановка проблеми. Нестабільність економічного середовища та 
наявність кризових явищ у наш час спричиняє певні вимоги до 
функціонування підприємств. Нині більшість підприємств в даних умовах 
роботи відмовляються від впровадження стратегічних проектів та цілей, 
витрачаючи усі сили на стабілізацію внутрішнього середовища, що  
призвело їх до виснаження у боротьбі з кризою та стало причиною 
вичерпування потенціалу підприємств. У таких підприємств просто немає 
перспективи розвитку в умовах зростання нестабільності вітчизняного 
ринкового середовища. Тому, орієнтація на успішну діяльність  
підприємства в довгостроковому періоді породжує необхідність формування, 
використання, нарощування та управління стратегічним потенціалом 
підприємства. 
Саме стратегічний потенціал підприємства зумовлює дії підприємства у 

теперішньому часі для досягнення поставлених цілей в майбутньому в 
мінливих умовах існування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою формування, 

оцінки та управління стратегічним потенціалом підприємства займалось 
багато українських і закордонних науковців, серед яких варто відзначити: 
О. П. Градова, О. О. Колеснікова, Н. С. Краснокутську, М. В. Новікову [1-4] та 
ін. На дослідженні питань стратегічного потенціалу та стратегії розвитку 
підприємств зосередили свою увагу такі вчені: Н. В. Касьянова, І. М. Рєпіна, 
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І. М. Школа [5-7] та ін. Слід зазначити різну спрямованість досліджень і 
відсутність єдності в більшості наукових праць до процесу формування 
стратегічного потенціалу підприємства. Усі автори відзначають, що у 
кризовий період в економіці нашої країни недостатньо уваги з практичної та 
наукової точок зору надається питанню управління стратегічним потенціалом 
підприємства. 
Аргументування актуальності та мета статті. В умовах ринкової 

економіки успішне функціонування та розвиток підприємств залежить від їх 
стратегічного потенціалу [8]. У зв’язку з цим управління стратегічним 
потенціалом суб’єктів господарювання забезпечує реалізацію цілей,  
стратегій розвитку підприємства та передбачає управління ресурсами 
підприємства. Таким чином, виникає необхідність запровадження ефективної 
моделі управління стратегічним потенціалом підприємства, що підтверджує 
актуальність обраної теми. 
Виклад основного матеріалу. Підприємства, які спроможні ефективно 

використовувати, створювати та нарощувати свій стратегічний потенціал, 
можуть управляти ним для досягнення своїх стратегічних цілей. А це, в свою 
чергу, призведе до розвитку суб’єкту господарювання. З точки зору 
ефективності управління, зміна стратегічного потенціалу підприємства 
повинна мати гнучкий характер та здібності швидко адаптуватися до 
мінливих факторів зовнішнього середовища. 
На основі аналізу літературних джерел [2; 4; 6] можна зробити висновки, 

що для сучасних суб’єктів господарювання характерною є динамічна зміна 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а це зумовлює 
необхідність використання комплексного використання системного, 
ситуаційного та цільового підходів до управління стратегічним потенціалом 
підприємства. 
Найчастіше під управлінням стратегічним потенціалом підприємства автори 

розуміють: можливість створювати і формувати передумови, використовувати 
наявні умови для розвитку підприємства [9, с. 27]; управління потенціалом 
підприємства передусім залежить від поставлених керівництвом цілей 
розвитку підприємства [6]. Більшість авторів [3; 5; 10] погоджується з тим, 
що управління стратегічним потенціалом підприємства можливе тільки тоді, 
коли буде поставлено його мету, визначені завдання, методи, функції (аналіз 
стану діяльності, прогнозування, планування заходів стосовно управління 
процесами, контроль їх виконання та відповідальність) та всебічне 
забезпечення (кадрове, інформаційне, ресурсне, фінансове, законодавче). 
Вважаємо дані ствердження справедливими, можна додати, що управління 
стратегічним потенціалом підприємства полягає в управлінні поточним станом 
підприємства і перспективами його розвитку. 
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Більшість дослідників стратегічного потенціалу підприємства [2; 3; 6; 9] не 
пропонує єдиної загальної моделі управління стратегічним потенціалом 
підприємства, тому доцільно розробити таку модель з метою підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Отже, необхідність 
забезпечення незалежного співіснування підприємств в динамічному 
конкурентному середовищі та адаптації їх до успішної діяльності в умовах 
мінливого зовнішнього середовища потребує побудови моделі управління 
стратегічним потенціалом підприємства. Оскільки відбувається постійний 
розвиток системи ресурсів і способів їх організації, то й модель управління 
стратегічним потенціалом підприємства буде мати динамічний характер. 
Таким чином, дана модель повинна базуватися, як було зазначено вище, 

на комплексному підході та в своїй основі мати взаємозв’язок між внутрішнім і 
зовнішнім середовищем підприємства. 
Характерні риси застосування моделі управління стратегічним потенціалом 

підприємства залежать від взаємодії таких основних факторів: розміру 
підприємства; його галузевої приналежності; наявності та обсягу потенціалу 
підприємства; умов зовнішнього середовища; рівня управління, можливості 
оптимально використовувати ресурси підприємства; рівня кваліфікації 
персоналу тощо [2-5]. 
Дослідження наукових праць за темою статті [1-6] дали змогу описати 

модель управління стратегічним потенціалом підприємства. Процес 
управління стратегічним потенціалом підприємства необхідно розпочати з 
формулювання місії, встановлення цілей та завдань підприємства, які 
дозволяють сформувати сам стратегічний потенціал підприємства. Далі 
проводиться комплексний аналіз стратегічного потенціалу підприємства: 
формування (виявлення та оцінку достатності ресурсів; пошук наявних, 
прихованих резервів та можливостей; трансформація зовнішніх залучених 
ресурсів у внутрішні); оцінка (стан і розвиток; ефективність використання і 
нарощування, формування методів оцінки) з урахуванням ускладнених умов 
економічного середовища. Результат такого аналізу є базою для виявлення 
можливостей вдосконалення стратегічного потенціалу підприємства. 
Треба зазначити, що на стратегічний потенціал впливають фактори 

зовнішнього середовища та існує взаємозв’язок між внутрішніми факторами 
та стратегічним потенціалом підприємства. Наступним елементом моделі 
управління є формування оптимальної структури стратегічного потенціалу 
підприємств, що уможливлює забезпечення ресурсів. На їх основі формується 
реалізація, розвиток, нарощування стратегічного потенціалу підприємства та 
контроль за цими процесами. Такі рішення ведуть до досягнення цілей 
підприємства та забезпечення ефективного функціонування та розвитку 
підприємства. 
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Авторська модель управління стратегічним потенціалом підприємства 
наведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель управління стратегічним потенціалом підприємства* 

*Джерело: авторська розробка 

 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 

у даному напрямку. Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити 
висновок, що протистояти сучасним кризовим явищам та забезпечити сталий 
розвиток суб’єкта господарювання можливо за умови використання його 
стратегічного потенціалу. Обґрунтовано необхідність процесу управління 
стратегічним потенціалом підприємства, основною метою якого є пошук 
шляхів вдосконалення стратегічного потенціалу підприємства. Отже, процес 
управління стратегічним потенціалом підприємства є системою впливу на 
формування, розподіл та використання його відповідно до поточних і 
стратегічних цілей підприємства. Необхідно зазначити, що це можливо за 
умови застосування оптимальної моделі управління стратегічним потенціалом 
підприємства. Ефективність розробленої моделі управління стратегічним 
потенціалом підприємства залежить від рівня організації контролю над 
процесом її впровадження. 
У майбутньому доцільно розробити комплексний механізм оцінювання 

стратегічного потенціалу підприємства та його розвитку. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF CASE FRAME BY STRATEGIC 
POTENTIAL OF ENTERPRISE 

 

Annotation 
 

The basic questions of management are described by strategic potential of enterprise, that is the 
mortgage of the successful functioning and development of subject of menage. In  
particular, a pressing question is research of necessity of exposure and drawing on reserves, 
resources, potential possibilities in an environment. It is marked that in default of mechanism of 
forming, management, use, maintenance and increase of strategic potential of enterprise, the  
subjects of menage will continue to fall behind in the development. There is a sharp necessity of the 
use of the quality going near a management by strategic potential of enterprise in a modern general 
economic situation. In this connection a case frame offers strategic potential of enterprise, that 
envisages the necessity of determination of role of strategic potential for activity of enterprise. The 
special attention is taken to research of the personal touches of application of case frame by strategic 
potential of enterprise. 

 

Keywords: resources, strategic potential of enterprise, management, model, 
development of enterprise. 
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