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Дослідженням економічного потенціалу підпри-
ємства займалися такі видатні вчені, як Абал- 
кін Л. І., Білоусов Р.А., Волкова О.М., Горбунов Е. П., 

Ігнотовський П. А., Євдокімов Ф. І., Мізіна О. В., Лукі-
нов І. І., Марушков Р. В., Мочерний С. В., Олексюк О. І., 
Рєпіна І. М. та ін. Основи теорії антикризового управ-
ління фінансами підприємств у нинішніх економічних 
умовах містяться в наукових працях вітчизняних еко-
номістів: О. Барановського, І. Бланка, А. Гальчинського,  
В. Гейця, М. Крупки, Л. Лігоненко, С. Осадця. 

Вивчення теоретичних концепцій щодо сутності 
економічного потенціалу та емпіричний аналіз практи-
ки антикризового управління сприяли виявленню акту-
альних проблем, які потребують наукового вирішення, 
зокрема, питання, пов’язані з визначенням фінансово-
економічного механізму антикризового управління, діа-
гностики фінансової кризи, планування, фінансування 
та управління економічним потенціалом з розробкою 
конкретних антикризових заходів, які б сприяли виходу 
більшості вітчизняних підприємств з кризового стану. 

Під економічним потенціалом підприємства ро-
зуміємо сукупність усіх форм ресурсного забезпечення 
та характеру його використання. Економічний потен-
ціал представляє собою також сукупність природних 
умов та ресурсів, можливостей, запасів та цінностей, які 
можуть бути використані підприємством для досягнен-
ня поставлених цілей та реалізації вибраних стратегій.

Оскільки економічний потенціал розглядається 
як сукупна спроможність економіки проводити вироб-
ничо-економічну діяльність, що являє собою ціль, з ура-
хуванням елементів продуктивних сил [1, c. 6], то основ-
ними завданнями антикризового управління еконо-
мічним потенціалом повинні стати заходи, пов’язані з 
управлінням продуктивними силами, зокрема, потенці-
алом продуктивних сил, техніко-економічних відносин, 
організаційно-економічних відносин, відносин власно-
сті та господарського механізму у відповідності до цілей 
та поставлених завдань.

Саме управління ресурсами повинно забезпечу-
ватися ефективним вмінням розпоряджатися ними і 
використовувати в конкретних досяжних цілях. У ни-
нішніх умовах ринкових перетворень економіки Укра-
їни економічний потенціал підприємства визначається 
спроможністю менеджерів використовувати ресурси 
для створення товарів і послуг з метою одержання мак-
симального прибутку при мінімальних витратах. Рівень 

і результати реалізації економного потенціалу підпри-
ємства визначаються також обраною формою підпри-
ємництва з відповідною організаційною структурою.

Основні чинники, які визначають особливості ан-
тикризового управління та стан економічного потенці-
алу, такі:

 спроможність працівників (фахівців, робітни-
ків, допоміжного персоналу) до створення будь-  
якої продукції;

 вміння менеджерів оптимально використову-
вати наявні на підприємстві ресурси;

 обсяг та якість наявних ресурсів: чисельність 
зайнятих основними виробничими і невироб-
ничими фондами, обіговими фондами або ма-
теріальними запасами, фінансовими та немате-
ріальними ресурсами – патентами, ліцензіями, 
інформацією, технологією;

 інформаційна спроможність, тобто здатність 
обробляти та перетворювати інформацію для 
використання у господарській діяльності;

 фінансові спроможності, а саме: кредитоспро-
можність, внутрішня та зовнішня заборгова-
ність у сфері фінансів;

 інноваційна спроможність, що визначається за-
стосуванням нових технологій, оновленням ви-
робництва.

 Таким чином, управління економічним потенціа-
лом нерозривно пов'язане з наявним освітнім, кваліфі-
каційним, управлінським та мотиваційним потенціалом 
підприємства.

Особливістю антикризового управління еконо-
мічним потенціалом є те, що загальний його рі-
вень не визначається як арифметична сума скла-

дових, а узгодженими їх діями, зокрема, ефективністю 
управління. Оскільки в нинішніх умовах мінливого се-
редовища ринку часто змінюються окремі складові еко-
номічного потенціалу, то доцільно підкреслити і зміню-
ваність напрямів та механізмів їх управління. Тому для 
успішної роботи підприємства особливо важливим є те, 
щоб кожна зміна усіх елементів потенціалу була узгодже-
ною, оскільки ефективність антикризового управління 
економічним потенціалом пов’язана із збалансованістю 
темпів розвитку всіх складових потенціалу.

Своєчасне застосування антикризових заходів в 
практиці управління вітчизняними підприємствами може 
сприяти уникнення ними фінансової кризи та банкрут-
ства. Таким чином, адекватною реакцією на підвищені ви-
моги до управління економічним потенціалом є запрова-
дження антикризового фінансового менеджменту. У про-
цесі організації антикризового управління економічним 
потенціалом слід враховувати характерні особливості 
управління фінансами підприємств в нинішніх умовах:

 функціонування повноцінної системи ризик-
менеджменту, що уможливлює регулярне від-
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стеження та прогнозування зовнішніх і вну-
трішніх ризиків фінансово-господарської ді-
яльності;

 використання емпірично-статистичних мето-
дів прогнозування та аналізу фінансово-госпо-
дарської інформації;

 наявність дієвої системи фінансового контро-
лінгу та внутрішнього аудиту;

 впровадження інтегрованої системи оперативно-
го бюджетування та стратегічного планування;

 орієнтація управлінського процесу на створен-
ня доданої вартості за рахунок інтенсифікації 
впровадження інновацій;

 відкритість та симетричний розподіл фінансово- 
економічної інформації. 

Брак достатніх інституційних і функціональних 
передумов для ефективного антикризового управління 
економічним потенціалом значною мірою пояснюєть-
ся відсутністю цілісної наукової парадигми як концеп-
туальної схеми ідентифікації та вирішення науково-
практичних проблем з оптимізації фінансових рішень і 
вдосконалення фінансових відносин у рамках антикри-
зового управління.

Аналіз стану вітчизняних підприємств свідчить 
про те, що реалізація їх стратегічних цілей по-
требує конкретних, оптимальних для кожного 

етапу функціонування, рішень щодо витрат ресурсів. 
Оскільки практика господарювання вітчизняних і за-
рубіжних підприємств свідчить про те, що майбутнє 
не завжди можна повністю передбачити, тому витрати 
ресурсів завжди супроводжуватимуться тим чи іншим 
рівнем ризику. Зовсім позбутися ризику неможливо, 
його можна звести до мінімуму, що, як правило, потре-

бує додаткових витрат і може бути іноді зовсім нееконо-
мічно. Тому при розробці ресурсних стратегій доцільно 
обґрунтовувати як можливий, так і допустимий рівні 
ризику, який керівництво готове прийняти при вико-
ристанні ресурсів з максимально можливою віддачею.

Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності 
підприємства в умовах антикризового управління до-
цільно здійснювати у відповідній формі на основі роз-
робки ресурсних стратегій, які сприяють розв’язанню 
таких завдань (рис. 1) [2]:

 визначення перспективних потреб підприєм-
ства в ресурсах всіх необхідних видів;

 розрахунок допустимих ресурсних обмежень і 
формування прогресивних норм витрат ресур-
сів різних типів;

 використання підходів з позиції логістики щодо 
системи реалізації ресурсних стратегій.

Здатність підприємства виконувати свої поточні 
платіжні зобов'язання, а також здійснювати інвестицій-
ні вкладення залежить від стану чистого грошового по-
току, як сукупного, так і в розрізі операційної, інвести-
ційної та фінансової діяльності. 

Діагностику потенціалу підприємства доцільно 
проводити методом порівняльної комплексної рейтин-
гової оцінки за допомогою системи показників за таки-
ми функціональними блоками (рис. 2).

За першим блоком «Виробництво, розподіл та 
збут продукції» необхідно провести аналіз таких харак-
теристик:

– обсяг, структуру та темпи виробництва;
– фонди підприємства;
– стан обладнання;
– інфтаструктуру та особливості місцезнаходжен-

ня виробництва;

Рис. 1. Механізм управління економічним потенціалом

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ВИХІДНІ ДАНІ  УМОВИ ТА ВИМОГИ  СПОСОБИ ТА МЕТОДИ  

 Координація планування
затрат на рівні підприємства 
та окремих центрів 
відповідальності;   

 розрахунок обсягу ресурсів, 
необхідних для виробництва 
окремих видів продукції
та функціонування центрів 
затрат;  

 контроль та аналіз витрат;  
 виявлення резервів зни-

ження витрат та шляхів 
найбільш економного 
витрачання наявних 
ресурсів;  

 обчислення собівартості 
виробництва окремих видів 
продукції, яка є критерієм 
нижнього рівня цін;  

 встановлення внутрішніх 
(трансфертних) цін;  

 створення основи для  
визначення внутрішньо-
виробничих економічних 
відносин  

Статистичні та аналітичні 
методи:  
Укрупнені розрахунки зміни 
базового рівня витрат: 

 факторний аналіз 
відхилень;  

 інженерний метод;  
 метод найменших 

квадратів;  
 метод ланцюгових 

підстановок.  
 

Поєднання кошторисного
і пофакторного методів 

 
АВС та XZY-аналіз,    
бенчмаркінг 

 
Аналіз точки беззбитковості 

 
Розрахунок цільових 
показників витрат («тарґет 
костинг») 

 
Зворотня (ретроградна 
калькуляція) 

 Планові обсяги виробництва 
продукції;  

 показники потужності 
виробничого обладнання;  

 норми витрат матеріальних 
ресурсів для виробництва про-
дукції і розрахунки потреби
в ресурсах у натуральному 
виразі;  

 договори на постачання 
матеріальних ресурсів;  

 договори зі споживачами 
продукції та замовлення
на виробництво; 

 норми затрат праці, розра-
хунки чисельності  робітників, 
умови оплати їх праці;  

 економічні нормативи: норми 
амортизаційних відрахувань; 
відрахува нь на соціальні 
заходи, ставки податків тощо;  

 плани заходів з технічного 
переоснащення, економії 
матеріальних ресурсів тощо, 
спрямовані на усунення зайвих 
витрат і втрат  

 

 Управлінський облік;  
 удосконалення організації 

виробництва та управління, 
підвищення його технічного 
рівня;  

 раціоналізація управління 
матеріально-технічним
забезпеченням (покращення 
якості сировини і матеріалів, 
умов постачання, транспор-
тування, зберігання);  

 розрахунок витрат у розрізі 
окремих центрів відпові-
дальності (прибутковості);  

 розподіл одноразових 
витрат, що забезпечують 
виробництво протягом 
тривалого періоду часу 
відповідно до обраної бази 
розподілу;  

 оптимізація структури витрат 
та функціональних 
параметрів продукції  
з урахуванням преференцій 
споживачів;  

 групування витрат  
 

Управління економічним потенціалом 
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– умови збуту;
– екологічні аспекти виробництва.
Другий блок «Організаційна структура та менедж-

мент» включає аналіз та оцінку:
– організації системи управління;
– кількісний та якісний склад працівників;
– рівень менеджменту;
– культуру виробництва.
Відповідно третій блок «Маркетинг» включає до-

слідження:
– товару, ринку, каналів збуту продукції;
– стан інноваційної діяльності;
– стан комунікаційних зв’язків реклами та ін-

формації;
– маркетингові дослідження.

Рис. 2. Графоаналітична модель управління 
економічним потенціалом [4]

1. Виробництво, розподіл і збут продукції

2. Організаційна структура та менеджмент

4. Фінанси

3. Маркетинг

Блок «Фінанси» передбачає аналіз фінансового 
стану підприємства за допомогою коефіцієнтів рента-
бельності, ефективності, ділової активності, ліквідності 
та ринкової стійкості.

В основі розрахунку кінцевої рейтингової оцінки 
покладається порівняння підприємств за кожним по-
казником з названих функціональних блоків моделі з 
умовним еталонним підприємством або з реальним під-
приємством, яке має найкращі результати на ринку.

Таким чином, основні зусилля антикризового 
управління економічним потенціалом як окре-
мого господарюючого суб’єкта, так і економіки 

України в цілому, повинні бути спрямовані на оптимі-
зацію величини чистих грошових потоків у окремих 
періодах.                                    
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