
296

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2013
www.business-inform.net

УДК 658.1: 65.011

економічна сУтність майнового потенціалУ піДприємства
ПарТин г. о., фарІон С. я.

УДК 658.1: 65.011

Партин Г. О., Фаріон С. Я. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства
У статті проаналізовано економічний зміст й окреслено особливості поняття майнового потенціалу підприємства. Досліджено поняття «по-
тенціал підприємства» і виділено основні підходи до його трактування. Розглянуто погляди науковців щодо сутності поняття «майно під-
приємства». Проаналізовано складові елементи майна підприємства, виділені згідно  з чинним законодавством. Розмежовано типи майна за 
складовими елементами права: майно, яким володіє підприємство, і майно, яке перебуває в користуванні підприємства. Запропоновано порядок 
визначення майна, яке перебуває в користуванні підприємства. Окреслено внутрішні та зовнішні щодо підприємства чинники, які впливають на 
майновий потенціал. Досліджено економічну сутність майнового потенціалу підприємства та запропоновано визначення цього поняття.
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пользовании предприятия. Определены внутренние и внешние по от-
ношению к предприятию факторы, влияющие на имущественный по-
тенциал. Исследована экономическая сущность имущественного по-
тенциала предприятия и предложены определения этого понятия.
Ключевые слова: потенциал предприятия, имущество, имуществен-
ный потенциал предприятия, активы предприятия, капитал пред-
приятия.
Рис.: 2. Табл.: 2. Библ.: 28. 

Партын Галина Остаповна – кандидат экономических наук, профес-
сор, кафедра финансов, Национальный университет «Львовская поли-
техника» (ул. Степана Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина)
Фарион Соломия Ярославовна – аспирантка, Национальный универси-
тет «Львовская политехника» (ул. Степана Бандеры, 12, Львов, 79013, 
Украина)
E-mail: malvapost@gmail.com

UDC 658.1: 65.011
Partyn G. O., Farion S. Y. Economic Essence of Property Potential  

of a Company
The article analyses economic content and marks out specific features of the 
«property potential of a company» notion. It studies the «company poten-
tial» notion and marks out main approaches to its interpretation. It considers 
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У сучасних ринкових умовах, які характеризують-
ся глобалізацією економічних відносин, їх неста-
більністю і зростанням рівня конкуренції, важли-

вого значення для підприємства набуває здатність ефек-
тивно сформувати і використовувати майнові ресурси,  
а також об’єктивно оцінювати та належним чином фор-
мувати і використовувати його майновий потенціал.

Сучасна економічна наука не дає однозначного ви-
значення поняття майнового потенціалу підприємства. 
Водночас, окреслення сутності майнового потенціалу 
підприємства є важливою основою для подальших до-
сліджень особливостей його формування, оцінювання 
та використання на підприємстві.

Теоретичні аспекти формування та використан-
ня потенціалу підприємства досліджено в працях таких 

українських і зарубіжних економістів, як Абалкін Л. І., 
Анчишкін А. І., Архангельський В. М, Джаін І. О., Калі-
неску Т. В., Краснокутська Н. С., Кузьмін О. Є., Лапін Є. В., 
Лукінов І. І., Марушков Р. В., Рєпіна І. М., Федонін О. С., 
Чухрай Н. І., Шевченко Д. К. та інші. Проблеми управ-
ління майновим потенціалом підприємства розкрито у 
працях таких вчених, як Добикіна О. К., Денисюк О. Г., 
Волков А. І. Однак в економічній літературі сьогодні не 
існує єдиного підходу до визначення сутності та складо-
вих майнового потенціалу підприємства, зокрема в ро-
ботах дослідників поняття майнового потенціалу часто 
ототожнюють з поняттями «майно підприємства», «ак-
тиви», «капітал підприємства».

Цілі статті – дослідження існуючих підходів до 
трактування поняття майнового потенціалу підприєм-
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ства, їх узагальнення та визначення сутності майнового 
потенціалу на основі аналізу складових майна підприєм-
ства, а також чинників, що впливають на можливості його 
ефективного формування, використання і нарощення.

Термін «потенціал» походить від латинського 
слова potential, що означає «сила», «міць», «по-
тужність», «здатність», «приховані можливості», 

«спроможність бути». Словник іншомовних слів трак-
тує поняття потенціал як сукупність усіх наявних засо-
бів, можливостей, продуктивних сил та ін., що можуть 
бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері 
[1, c. 440]. Зрозуміло, що таке визначення потенціалу є 
надто широким для використання в економічних дослі-
дженнях, хоча і висвітлює його певні особливості.

На підставі проведеного аналізу літературних 
джерел [2 – 10] можна виділити п’ять основних підходів 
до визначення поняття «потенціал підприємства»: ре-
сурсний, факторний, за потужністю, цільовий, з позицій 
можливостей і спроможностей підприємства.

Представники ресурсного підходу розглядають 
потенціал підприємства як сукупність або систему ре-
сурсів, якими володіє суб’єкт господарювання. Фактор-
ний підхід визначає потенціал підприємства як сукуп-
ність елементів або факторів виробництва, що поєдну-
ються у процесі виготовлення продукції та створюють 
нову вартість. Цільовий підхід розглядає потенціал 
підприємства як здатність досягнення певної мети, ви-
конання поставлених завдань чи розв’язання поточних 
задач. Ототожнення потенціалу з потужністю значно 
звужує зміст цього поняття, оскільки виробнича потуж-
ність є лише однією з характеристик потенціалу. Підхід, 
що розглядає потенціал з позицій можливостей підпри-
ємства, трактує його як систему можливостей, тобто 
сукупність внутрішніх сил і наявність умов, що сприя-
ють досягненню певної мети. Такий підхід найповніше 
розкриває сутність поняття потенціал підприємства та 
його суттєві ознаки [2 – 10].

Відтак, потенціал підприємства можна охаракте-
ризувати як систему можливостей підприємства вико-
ристовувати та залучати ресурси (матеріальні, трудові, 
фінансові, інформаційні, управлінські та ін.) для вироб-
ництва продукції, забезпечення його сталого функціону-
вання та розвитку, досягнення поточних і стратегічних 
завдань діяльності на ринку.

Для окреслення сутності майнового потенціалу 
підприємства необхідно розглянути економічний зміст 
поняття «майно підприємства». В економічній літерату-
рі, а також у законодавстві України існують певні роз-
біжності у трактуванні сутності поняття майна. 

У Великому тлумачному словнику української 
мови зазначено, що майно – це речі, які комусь належать 
на правах власності [11]. Під річчю розуміють предмети 
матеріального світу, що спричиняють виникнення ци-
вільних прав та обов’язків.

Цивільний кодекс України визначає, що майном 
як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукуп-
ність речей, а також майнові права та обов'язки [12].  
У Законі України «Про оцінку майна, майнових прав і 
професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-Ш від 
12.07.2001 р. записано, що майном, яке може оцінюва-

тися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, у тому 
числі: земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи 
їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспорт-
ні засоби тощо; паї, цінні папери, нематеріальні активи, 
зокрема об'єкти права нематеріальної власності; ціліс-
ні майнові комплекси всіх форм власності [13]. У Гос-
подарському кодексі України зазначено, що майно – це 
сукупність речей та інших цінностей, що мають вартісне 
визначення, виробляються чи використовуються у ді-
яльності суб'єктів господарювання та відображаються в 
їх балансі або враховуються в інших передбачених за-
коном формах обліку майна цих суб'єктів [14]. Існують 
також підходи, які визначають майно як матеріальні 
активи, що відповідно до нормативно-правових актів 
віднесені до основних засобів [15] або як необоротні ак-
тиви та запаси, що відповідно до нормативно-правових 
актів віднесені до матеріальних цінностей, мають вар-
тісне визначення, використовуються у діяльності і відо-
бражаються в балансі [16]. 

Узагальнивши вищесказане, можна зробити ви-
сновок, що у законодавстві України існує два під-
ходи до трактування поняття «майно підприєм-

ства». Згідно з ширшим підходом до складу майна під-
приємства відносять його активи, відображені у балансі. 
Відтак до складу майна підприємства належать основні 
засоби підприємства, нематеріальні активи, незаверше-
не будівництво, запаси, цінні папери, грошові кошти, 
дебіторська заборгованість. Вужчий підхід передбачає 
включення до складу майна підприємства довгостро-
кових активів і запасів підприємства чи тільки обсягів 
його довгострокових активів..

Для детальнішого з’ясування сутності поняття 
«майно» розглянемо його трактування в економічній 
літературі (табл. 1). 

Отже, майно підприємства характеризується не 
лише сукупністю матеріальних цінностей, якими воло-
діє це підприємство, але і його майновими правами та 
зобов’язаннями інших суб’єктів господарювання. 

Цивільний кодекс України зазначає, що майнові 
права є неспоживною річчю, тобто такою, що призначена 
для неодноразового використання і яка при цьому збері-
гає свій первісний вигляд протягом тривалого часу. Май-
нові права підприємства виникають на основі операцій 
з матеріальними активами і визнаються речовими пра-
вами [12]. Під речовим правом підприємства розуміють 
право, що забезпечує задоволення його інтересів шляхом 
безпосереднього впливу на річ, яка знаходиться у сфері 
господарського обігу. Обсяг речового права може бути 
повним, тобто право абсолютне (наприклад, право влас-
ності), або ж обмеженим (права на чужі речі) [23, с. 19]. 

Майнове зобов’язання передбачає обов’язковість 
вчинення зобов’язаною стороною певних дій, пов’язаних 
з матеріальними цінностями (наприклад, передачу в ко-
ристування), у той час як інший суб'єкт має право вима-
гати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку [14]. 
Майнові зобов’язання на підприємстві найчастіше вини-
кають внаслідок укладання договорів оренди, лізингу та 
виникнення заборгованості. Майнові обов’язки станов-
лять «негативну» сторону майна, тобто вартість, на яку 
зменшуються майнові права суб’єкта господарювання.
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таблиця 1

трактування поняття «майно» в економічній літературі 

автор(-и) трактування поняття «майно» 

Бутинець Ф. Ф. 

Майно – 1) матеріальні цінності, речі, які знаходяться у володінні юридичних та фізичних осіб; 
розрізняють майно рухоме, яке можна переміщати, і нерухоме у вигляді землі та прикріплених 
до неї об’єктів; 2) майнові права та зобов’язання юридичних і фізичних осіб, наприклад спадко-
ве майно, яке знаходиться на балансі підприємства, відповідальність за охорону майна [17]

Мочерний С. В., Ларіна Я. С., 
Устенко О. А., Юрій С. І.

Майно підприємства – сукупність матеріальних і нематеріальних цінностей і боргових прав 
підприємства, джерелами формування яких є грошові та матеріальні внески засновників, дохо-
ди від цінних паперів; одержані кредити; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходжен-
ня від роздержавлення, у т. ч. приватизації власності; придбання майна в інших підприємств, 
організацій; благочинні внески та ін. [18]

Мочерний С. В. 

Майно – 1) матеріальні цінності, речі, якими володіють фізичні та юридичні особи. Розрізняють 
майно рухоме (що переміщується) і нерухоме (земля й тісно пов’язані з нею об’єкти); 2) майно-
ві права та зобов’язання юридичних і фізичних осіб – майно, що знаходиться на балансі під-
приємства [19]

Кузнєцов В., Михайленко О. 
Майно – будь-які активи, матеріальні чи нематеріальні, рухомі та нерухомі, виражені в речах чи 
в правах, а також юридичні документи чи акти, які підтверджують право власності на такі акти-
ви чи інтерес в них [20]

Борисов А. Б. 

Майно – 1) матеріальні цінності, речі, які знаходяться у власності юридичних і фізичних осіб. 
Розрізняють рухоме майно і нерухомість у вигляді землі і прикріплених до неї об’єктів; 2) май-
но ві права і обов’язки юридичних і фізичних осіб, наприклад спадкове майно, майно, яке знахо-
диться на балансі підприємства, відповідальність за охорону майна [21]

Азрилиян А. Н. 

Майно – 1) сукупність майнових прав і обов’язків, які належать громадянину чи юридичній 
особі (наприклад, спадкове майно або майно, яке знаходиться на балансі підприємства);  
2) сукупність тільки майнових прав (наприклад права вимоги кредитора); 3) річ або сукупність 
речей, наприклад предмет купівлі-продажу, майнового найму чи поставки [22]

З огляду на вищесказане можна зробити висновок, 
що майном підприємства є сукупність його матеріальних 
цінностей, а також пов’язаних з ними майнових прав.

Важливим для подальшого дослідження є роз-
межування типів майна за такими елементами права, як 
володіння та користування. За цією ознакою варто ви-
ділити майно, яким володіє підприємство, і майно, що 
перебуває в користуванні підприємства. До першого 
типу належить майно, яке утримується підприємством 
на правах власності та відображене в його балансі. До 
другого типу належить майно, яким підприємство може 
користуватись у процесі своєї господарської діяльності. 
Користування як елемент права передбачає можливість 
вилучення корисних властивостей речі для задоволен-
ня потреб власника чи інших осіб. Структурно-логічна 
схема розмежування типів майна за елементами права 
представлена на рис. 1.

До складу майна, яке в конкретний момент часу пе-
ребуває в користуванні підприємства, належать активи, 

 
Майно

підприємства,
передане 
в оренду

 

Майно підприємства, яке перебуває
на його балансі та використовується 

в господарській діяльності 
без урахування  майна, переданого 

в операційну оренду  

 
Майно, отримане 

в користування від
інших підприємств  

Майно, яке перебуває у користуванні підприємства 

Майно, яким володіє підприємство 

рис. 1. Структурно-логічна схема розмежування типів майна підприємства за складовими елементами права

які відображені в балансі підприємства, та отримані під-
приємством у користування майнові цінності на основі 
операційної оренди за мінусом майнових цінностей, пе-
реданих підприємством в фінансову та операційну орен-
ду чи у тимчасове користування іншим підприємствам. 

Об’єкти, що належать до складу майна у процесі 
здійснення господарської діяльності підприємства, від-
повідно до нормативно-правових актів України відобра-
жено в табл. 2.

При дослідженні складу майна, яке перебуває у 
користуванні підприємства, найдоцільніше викорис-
товувати підхід, наведений у Господарському кодексі 
України та Міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку для державного сектора. За цим підходом залеж-
но від економічної форми майна у процесі здійснення 
господарської діяльності до майнових цінностей нале-
жать основні засоби, виробничі запаси, грошові кошти 
та цінні папери. 
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Нематеріальні активи підприємства не варто вклю-
чати до складу майнових цінностей, які перебувають у 
користуванні підприємства, через із їх нематеріальну 
природу та опосередковане використання у господар-
ському процесі. Використовуючи нематеріальні активи, 
підприємство має змогу підвищити ефективність ви-
користання майнових цінностей, тобто нематеріальні 
активи можна розглядати як потенційне джерело наро-
щення майна підприємства.

Не доцільно відносити до складу майна, яке в 
конкретний момент часу перебуває в користуванні під-
приємства, його дебіторську заборгованість, оскільки її 
обсяг характеризує потенційну здатність до нарощення 
використовуваного цим підприємством майна.

Окрім цього, не треба включати до складу майно-
вих цінностей, що перебувають у користуванні підпри-
ємства, активи, на які накладено арешт, тому що вони 
не можуть бути використані у поточній діяльності під-
приємства.

Порядок визначення майна, яке знаходиться у ко-
ристуванні підприємства, представлено на рис. 2.

Як було зазначено, потенціал підприємства в першу 
чергу залежить від можливостей покращення поточного 
використання та залучення майнових ресурсів. Тому при 
аналізуванні майнового потенціалу доцільно насамперед 
досліджувати майно, яке перебуває в користуванні під-
приємства та оцінювати джерела його нарощування. 

Майновий потенціал підприємства є цілісною 
системою, що охоплює сукупність підсистем та їхні 
взаємозв’язки, які утворюють нові характеристики та 
можливості. Сутність майнового потенціалу підприєм-
ства Денисюк О. Г. визначає як сукупність ресурсів, які 
контролюються підприємством в результаті минулих 
подій, функціонують у матеріальній, нематеріальній, фі-
нансовій формах та використовуючи які підприємство 
очікує отримати економічні вигоди у майбутньому як 
результати господарської діяльності у формі чистого 
доходу, доданої вартості та чистого прибутку [27]. На 
думку Добикіної О. К., майновий потенціал характери-
зується величиною, складом і станом активів (перш за 
все, довгострокових), якими володіє і розпоряджається 
комерційна організація для досягнення своєї мети [28]. 

таблиця 2

Складові елементи майна підприємства, виділені згідно чинного законодавства 

Джерело  (нормативно-правовий 
акт, автор)

Вид об’єктів

Нематері- 
альні активи

Основні 
засоби

Фінансові 
інвестиції

Дебіторська  
заборго- 
ваність

Виробничі 
запаси

Грошові 
кошти

Закон України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» № 2658-Ш від 
12.07.2001 р. [13]

+ + + +

Цивільний кодекс України від 
16.01.2003 № 435-IV [12] + + + + + +

Постанова Правління ФСС НВВ та ПЗУ 
«Про затвердження Порядку списання 
майна Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України» 
від 30.11.2010 № 49 [16]

+ + +

Наказ МНСУ «Про затвердження  
Порядку відчуження майна у системі 
МНС» від 01.04.2011 № 331 [15]

+

Господарський кодекс України від 
16.01.2003 № 436-IV [14] + + + +

Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку для державного сектора [24] + + + +

рис. 2. Порядок визначення майна, яке перебуває у користуванні підприємства

 

Майно, яке перебуває
в користуванні
підприємства

Активи підприємства
(на балансі

підприємства)

Майнові цінності,
орендовані підприємством

або отримані в користу-
вання від інших підпри-
ємств, облік яких ведуть

на позабалансових
рахунках

Майнові цінності,
передані підприємством
в оренду, а також нема-

теріальні активи, дебітор-
ська заборгованість

підприємства
та арештоване майно
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Волков А. І. трактує майновий потенціал як сукупність 
мобілізованих та евентуальних виробничих активів, го-
тових до випуску конкурентоспроможної продукції із 
використанням доступних технологій, які забезпечують 
створення доданої вартості [25].

Вищенаведені визначення поняття майнового по-
тенціалу підприємства, на нашу думку, містять 
ряд недоліків, а саме: неточність формулювання; 

відсутність системного підходу; розгляд потенціалу з 
позицій ресурсного підходу, що фактично передбачає 
зближення понять «майновий потенціал підприємства» 
і «ресурси чи активи підприємства»; оперування при 
дослідженні майнового потенціалу поняттям майна, 
яке є у власно сті підприємства, що не відображає дина-
мізму діяльності підприємства в сучасних умовах. Крім 
того, у перших двох визначеннях майновий потенціал 
підприємства не включає мобілізаційних можливостей 
підприємства, що, на нашу думку, звужує сутність його 
поняття. Останнє трактування майнового потенціалу 
обмежує його тільки до виробничого майнового потен-
ціалу і не враховує той факт, що підприємство може ви-
користовувати майно не тільки у виробничій сфері.

Майновий потенціал підприємства характеризу-
ється не тільки обсягами, структурою та станом його 
майна, а й можливостями щодо покращення його вико-
ристання та оптимізації структури майна відповідно до 
завдань розвитку підприємства і зміни умов оточуючого 
підприємницького середовища. Можливості викорис-
тання майнових цінностей підприємства та здатність до 
їх мобілізації залежать від впливу внутрішніх і зовнішніх 
щодо підприємства чинників, зокрема від обсягу майно-
вих цінностей підприємства, рівня зношення основних 
засобів, значення фінансових результатів його діяльно-
сті, рівня використання потужностей, знань, умінь та 
навичок, досвіду та компетентності персоналу, а також 
від розвитку системи кредитування господарської ді-
яльності підприємства та фондового ринку тощо.

На основі проведеного дослідження сутності по-
нять «потенціал підприємства» та «майно підприєм-
ства» сформулюємо власне визначення поняття «майно-
вий потенціал підприємства». Таким чином, майновий 
потенціал підприємства характеризує можливості ефек-
тивно використовувати майно, що перебуває у корис-
туванні підприємства та при необхідності здійснювати 
його мобілізацію в процесі виробничо-господарської ді-
яльності з метою забезпечення сталого функціонування 
та розвитку підприємства на ринку.

ВиСНОВки
Проведені дослідження дають змогу стверджувати, 

що потенціал підприємства можна охарактеризувати як 
систему можливостей підприємства використовувати 
та залучати ресурси (матеріальні, трудові, фінансові, ін-
формаційні та управлінські) для виробництва продукції, 
забезпечення його сталого функціонування та розвитку, 
досягнення поточних і стратегічних завдань діяльності 
на ринку. На основі аналізу економічної літератури та за-
конодавства України встановлено, що майно підприєм-

ства є сукупністю матеріальних цінностей, а також май-
нових прав, які виникають на їх основі. Здійснивши роз-
межування понять «майно, яким володіє підприємство» 
і «майно, яке перебуває у користуванні підприємства», 
обґрунтовано доцільність використання останнього як 
основи при дослідженні майнового потенціалу підпри-
ємства. На основі аналізу економічної літератури та по-
передніх досліджень встановлено, що майновий потен-
ціал підприємства характеризує можливості ефективно 
використовувати майно, що перебуває у користуванні 
підприємства, і при необхідності здійснювати його мо-
білізацію в процесі виробничо-господарської діяльності 
з метою забезпечення сталого функціонування та роз-
витку підприємства на ринку.          
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