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Отенко І. п. Формування механізму управління економічним потенціалом підприємства
Управляти економічним потенціалом підприємства – означає створювати й використовувати умови для розвитку підприємства. Формування 
механізму управління економічним потенціалом підприємства базується на меті розвитку підприємства й відповідному наповненні функціями. 
При цьому доцільно використовувати функціональний підхід, що дозволяє визначити сукупність функцій механізму для задоволення його потреб  
і орієнтує виробничу систему на інноваційний тип розвитку. Так, основними функціями механізму управління економічним потенціалом підпри-
ємства виступають: координація (превентивна, регулююча й стимулююча); оцінка й аналіз; планова; мотивація, що сприяє активізації процесів 
саморозвитку працівників підприємства й максимальній віддачі творчого й інноваційного потенціалу персоналу управління й керівної ланки; ор-
ганізація; моніторинг і технологічний контроль (попередній, спрямовуючий, подальший); маркетингова.
Ключові слова: економічний потенціал, підприємство, механізм управління, принципи управління, стратегічне та поточне управління, функції 
управління, цілі.
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Отенко И. П. Формирование механизма управления экономическим 

потенциалом предприятия
Управлять экономическим потенциалом предприятия – значит созда-
вать и использовать условия для развития предприятия. Формирова-
ние механизма управления экономическим потенциалом предприятия 
базируется на цели развития предприятия и соответствующем на-
полнении функциями. При этом целесообразно использовать функци-
ональный подход, который позволяет определить сущность функций 
механизма для удовлетворения его потребностей и ориентирует 
производственную систему на инновационный тип развития. Так, 
основными функциями механизма управления экономическим потен-
циалом предприятия выступают: координация (превентивная, регу-
лирующая и стимулирующая); оценка и анализ; плановая; мотивация, 
способствующая активизации процессов саморазвития работников 
предприятия и максимальной отдаче творческого и инновационного 
потенциала персонала управления и руководящего звена; организа-
ция; мониторинг и технологический контроль (предшествующий, на-
правляющий; последующий); маркетинговая.
Ключевые слова: экономический потенциал, предприятие, механизм 
управления, принципы управления, стратегическое и текущее управ-
ление, функции управления, цели.
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Otenko I. P. Creation of Mechanism for Management of the Economic 

Potential of Enterprise
Managing the economic potential of enterprise means creating and using 
conditions for development of the enterprise. Creation of a mechanism for 
management of the economic potential of enterprise is based on the goal 
of developing the enterprise and the corresponding filling with functions. 
It is expedient to use a functional approach, which allows to determine the 
nature of the functions within the mechanism for meeting the needs and 
directs the production system to the innovative type of development. Thus, 
as the main functions of the mechanism for management of the economic 
potential of enterprise act: coordination (preventive, regulatory and stimu-
lating); evaluation and analysis; planning; motivation to enhance the pro-
cesses of self-development of employees and maximize the outcome from 
the creative and innovative potential of managerial staff and senior execu-
tives; organization; monitoring and technological control (preceding, guid-
ing; following); marketing.
Key words: economic potential, enterprise, mechanism for management, 
principles of management, strategic and ongoing management, manage-
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Теоретичною основою функціонального підходу 
є, насамперед, визначення суті й тлумачення по-
няття функції системи. Поняття «функція» має 

кілька трактувань і визначається як: одна з ролей, які 
виконують система та її елементи, складові частини; 
призначення системи та її частин; види діяльності під-
приємств. Р. Мертон визначав функцію як «засіб, за до-
помогою якого елемент організаційної системи сприяє 
можливості адаптуватися до середовища існування, або 
як здатність системи підтримувати відносини з іншими 
соціальними системами, або як модель перенесення й 
перетворення інформації між елементами (індивідами) 
системи» [1, с. 46] 

Управління потенціалом підприємства є однією з 
основних функцій системи управління підприємством. 
Посилаючись на визначення у Великому економічному 
словнику, «функція управління – це процес управлін-
ня, що складається із чотирьох взаємозалежних функ-
цій: планування, організації, мотивації й контролю» 
[2, c. 1200]. Однак представлена сукупність функцій у 
системі управління підприємством носить трохи спро-
щений характер. Досить привести на противагу тільки 
перераховані в цьому ж словнику «елементарні функції-
складові універсального процесу управління за А. Файо - 
лем: передбачення (планування), організацію; розпоря-
дження; координування; контроль». М. Кунц і С. Одон-
нел [3] взяли на озброєння такі функції керівників, як 
планування, організація, комплектування штатів, ке-
рівництво, лідерство й контроль. Л. О. Горшкова [4] 
основними функціями управління вважає керівництво, 
контроль, координацію й планування. У роботі [5] ав-
тори наводять десять функцій, які становлять систему 
основних функцій управління підприємством: аналіз, 
прогнозування, планування, організація, регулювання, 
координація, контроль, облік, стимулювання, мотива-
ція. Виділити із представлених функцій одну або дві як 
основні досить складно. 

«Практика показує безперервний ріст числа кон-
кретних функцій управління; з’явилися функції плану-
вання вдосконалення управління, стимулювання впрова-
дження нової техніки, організації соціального розвит ку й 
т. д.» [6, с. 79]. Головною ознакою для класифікації функ-
цій управління є вид управлінської діяльності, що дає 
можливість відрізнити одну роботу від іншої в процесі 
поділу управлінської праці; спрямованість видів діяль-
ності на керований об’єкт або фактор зовнішнього серед-
овища. Тому для формування механізму управління еко-
номічним потенціалом необхідним є виділення ключових 
функцій, відповідних видам управління потенціалом.

Визнання поліфункціональності підприємства 
тягне за собою ряд важливих наслідків для формування 
бажаної моделі управління економічним потенціалом 
підприємства. При цьому важливо, що система управ-
ління економічним потенціалом повинна відповідати 
основним принципам управління [7]: інтенціонально
сті функціонування – підприємству властива розвинена 
сфера цілей, намірів і планів; відтворювальної збалансо
ваності – погодженості процесів виробництва продук-
ції, її реалізації, відтворення ресурсів і умов діяльності; 
внутрішній консолідації й координації – усі функціо-

нальні підрозділи підприємства повинні перебувати під 
єдиним управлінням і бути скоординованими; ринкової 
мотивації – підприємство повинно бути мотивованим 
до активної поведінки на ринку, розширенню ринкової 
присутності й посиленню своєї позиції; урахування рин
кових сигналів – підприємство повинно володіти інфор-
мацією про поточний стан і прогнози ситуації на ринку 
й керуватися цією інформацією в процесі прийняття 
рішень; соціальної відповідальності як основи систе-
ми мотивації й стимулювання персоналу підприємства, 
що дозволяє уникати прийняття рішень, які порушують 
права працівників, споживачів, акціонерів.

Необхідність узгодженості функцій усіх рівнів 
ор ганізаційної ієрархії для системи управління підпри-
ємством обумовлює виділення функцій інтеграції й ко-
ординації й інтегруванням механізму управління еко-
номічним потенціалом у систему управління підприєм-
ством. Інтеграція виключає конфліктність[8]:
 між функціями елементів різних рівнів ієрархії 

організаційної структури підприємства – між 
корпоративним (керівництвом підприємства) і 
функціональним (функціональними підрозділа-
ми) рівнями управління. Це досягається на основі 
організації автономних і самокерованих міждис-
циплінарних робочих груп (команд процесів);

 між функціональними вимогами реалізації 
ці лей стратегічного розвитку й поточного 
управління – ефективного функціонування. На-
приклад, підприємство на стадії «зрілості» свого 
продукту зіштовхується з класичною дилемою 
проектування: ринкове середовище підприєм-
ства, з одного боку, вимагає інновації продукту, 
з іншого боку – ефективності виробництва. Ці 
функціональні вимоги суперечать одна одній;

 між функціями управління розвитком підпри
ємства та його економічним потенціалом. 
Формування нового типу організації підпри-
ємства відбувається на базі прискорення про-
цесів обробки інформації й прийняття рішень, 
і як слідство, більш швидкої адаптації до змін 
ринку. Тому саме оцінка й аналіз реалізують 
умови інтеграції функцій підприємства, систе-
ми управління ним і потенціалом (рис. 1). 

Функції оцінки й аналізу потенціалу дозволяють 
сформувати інформаційне поле для прийняття 
й реалізації управлінських рішень. Ця мета до-

сягається на основі розробки, впровадження й реаліза-
ції оціночно-аналітичної системи, що формує системи 
показників, критеріїв і індикаторів, параметрів розвитку 
всіх складових потенціалу підприємства, а також оцінки 
ефективності процесів управління ним. Інтегровані сис-
теми являють собою комплексні системи, що включають 
процеси вдосконалення управління підприємством на 
всіх рівнях його ієрархічної системи. Процес інтеграції 
різних ланок на рівні керівництва підприємства і його 
функціональних підрозділів у процесі стратегічного й 
поточного управління проявляється в обміні даними, 
виступаючими як результат рішення завдань корпора-
тивного й функціонального рівнів управління. 

http://www.business-inform.net
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Суть процесу управління в інтегрованій системі 
полягає в створенні бази знань на основі процесів екс-
тракції, зберігання, переробки інформації та її викори-
стання як елемента знань і досвіду для розвитку потен-
ціалу. Використання сучасних інформаційних технологій 
дозволяє збільшити швидкість одержання даних і ефек-
тивність функцій управління за рахунок скорочення 
часу реакції керуючих впливів на процеси використання, 
формування й розвитку потенціалу підприємства.

Процес управління економічним потенціалом 
підприємства носить як поточний, так і стратегічний 
характер (рис. 2). Управляючи потенціалом, ми управля-
ємо й поточним станом підприємства, і перспективами 
його розвитку [8]. 

Процеси розвитку економічного потенціалу під-
приємства не є визначеними й припускають вплив ви-
падків, відхилення, боротьбу протилежних сил. Управ-
ління даними процесами носить стратегічний характер. 
Це постійний пошук і реалізація нових можливостей 
використовуваних ресурсів, форм і видів діяльності під-
приємства. Результатами реалізації даних процесів, що 
визначають інноваційний розвиток і стійку конкурент-
ну перевагу підприємства на ринку, є проектування й 
впровадження нових товарів і технологій [9]. 

Мета управління процесами функціонування 
підприємства – одержання прибутку в корот-
костроковому періоді й збереження поточного 

прибутку за рахунок наявних виробничих можливостей, 
тобто за рахунок використання економічного потенціа-
лу. Управління даними процесами носить поточний ха-
рактер, його представляють такі функції: використання 
наявного потенціалу, результатом чого є ефективна ді-
яльність підприємства з виробництва й реалізації про-
дукції; аналіз і оцінка поточного потенціалу підприєм-
ства і його складових з метою контролю й регулюван-
ня процесів функціонування й розвитку підприємства; 
виявлення, оцінювання й використання факторів, що 
впливають на потенціал підприємства; створення умов 
для формування потенціалу розвитку.

Функціями стратегічного управління економічно-
го потенціалу підприємства виступають: формування 
стратегічного потенціалу відповідно до цілей і завдань 
розвитку підприємства; пошук нових можливостей і ви-
бір з них найбільш перспективних; обґрунтування вибо-
ру й напрямку розвитку підприємства; оцінка ступеня 
достатності й надійності стратегічного потенціалу для 
досягнення цілей розвитку підприємства, а також гнуч-
кості потенціалу, що полягає в перегрупуванні ресурс-

Рис. 1. Схема інтегрованої системи управління економічним потенціалом підприємства
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них можливостей і стратегічному баченні; мотивація з 
метою активізації процесів саморозвитку працівників 
підприємства й максимальної віддачі творчого й інно-
ваційного потенціалу персоналу управління; розробка й 
реалізація стратегій розвитку підприємства [10].

Координація в процесах стратегічного й поточно-
го управління економічним потенціалом реалізується в 

циклі функцій управління підприємством на основі 
оцінки й аналізу потенціалу підприємства й зовніш-
нього середовища (рис. 3). Варто розглянути кожну 
із цих функцій.

Плануванню належить вирішальне значення, 
тому що розробка плану припускає вибір на-
прямку розвитку підприємства, визначення 

складу й послідовності робіт, обґрунтований відбір 
коштів для формування потенціалу й реалізації шля-
хів його розвитку. Сполучення принципів координа-
ції й інтеграції дає принцип холізму, відповідно до 
якого, чим більше елементів і рівнів у системі, тим 
вигідніше планувати одночасно й у взаємозалежно-
сті. Принцип координації встановлює, що діяльність 
жодної частини організації не можна планувати 
ефективно, якщо робити це незалежно від одиниць 
даного рівня. Принцип інтеграції встановлює, що 

планування, здійснюване незалежно на кожному рівні, 
не може бути настільки ж ефективним, як планування у 
взаємозалежності на всіх рівнях. Тому що стратегія або 
тактика, що сформувалися на одному рівні підприємства, 
часто створюють проблеми для інших рівнів.

У механізмі управління економічним потенціалом 
підприємства особливу роль виконує моніторинг. Тут 

Рис. 2. Види управління економічним потенціалом підприємства
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Рис. 3. Аналіз і оцінка потенціалу підприємства в циклі функцій управління підприємством
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інформація піддається оцінці на актуальність, вірогід-
ність і цінність. Одержувати інформацію про зміни по-
тенціалу, виявляти й оцінювати фактори внутрішнього 
й зовнішнього впливу на стан економічної безпеки мож-
ливо тільки в системі стратегічного моніторингу [11]. 

Методи моніторингу дозволяють визначати зміни 
потенціалу підприємства й зовнішнього середовища,  
а також прогнозувати ті майбутні тенденції зміни потен-
ціалу, які варто розглядати як життєво важливі напрям-
ки для функціонування й розвитку підприємства. Якщо 
ці методи інтегрувати в процесах формування й розви-
тку потенціалу, то вони зможуть забезпечити ефективне 
оперативне управління реалізацією стратегії інновацій-
ного розвитку.

Організація, насамперед, забезпечує ефективне 
функ ціо нування підприємства, розробку й реа-
лізацію стратегії розвитку, формування струк-

тури стратегічного потенціалу й умов його реалізації. 
Традиційно органі заційно-функціональне забезпечення 
відповідає за: чітку підготовку й організацію робіт щодо 
поділу праці за функціональними підсистемами, підроз-
ділами, виконавцями і рівнями управління; створення 
умов для ефективного виконання робіт з обліком відпо-
відного інформаційного, методичного, технічного й ка-
дрового забезпечення. 

Регулювання припускає уточнення планів і заходів 
щодо досягнення цілей; коректування процесів управ-
ління на підставі аналізу змін потенціалу підприємства і 
його складових. Дана функція на основі оцінки й аналізу 
впливів зовнішнього середовища дозволяє досягати за-
планованого стану підприємства. 

Мотивація сприяє активізації процесів самороз-
витку працівників підприємства й максимальній віддачі 
творчого й інноваційного потенціалу персоналу управ-
ління й керівної ланки, стимулювання – зацікавленості 
в рішенні поставлених перед ними завдань. Ефектив-
ність мотивації залежить від того, які ціннісні орієнтації 
персоналу, і як вони реалізуються при існуючій системі 
управління, діючій системі мотивації й корпоративній 
культурі. Серед мотивів, що направляють дії управлін-
ського персоналу, важливі такі, як: бажання мати владу, 
бажання конкурувати, прагнення до самоствердження, 
прагнення користуватися владою, прагнення зайняти 
помітну посаду, почуття відповідальності.

Координування забезпечує узгодження й ув’язу-
вання цілей й завдань поточного або стратегічно го 
управління на кожному функціональному рівні ієрархії 
організації. У координації розвиваються кілька її видів: 
превентивна, коли прогнозуються проблеми, труднощі 
й шляхи їхнього подолання; усунення, націлена на лік-
відацію перебоїв у діяльності підприємства; регулююча, 
призначена для підтримки встановленої схеми взаємодії 
функціональних підрозділів; стимулююча, підвищуваль-
на ефективність діяльності при відсутності видимих 
відхилень. Координація є основним «представником» 
функції інтеграції в циклі управління підприємством, 
тому що її основним завданням є забезпечення узгодже-
ної взаємодії й взаємозв’язку між функціями системи 
управління економічним потенціалом.

Хоча вибір і пріоритети промислових підприємств 
природно розрізняються, економічні цілі впливають на 
їхню поведінку й формують основу ієрархії в структурі 
цілей [10]. Це пояснюється тим, що тільки підприєм-
ство, що ефективно функціонує, може знайти внутрішні 
засоби для постановки й реалізації довгострокових ці-
лей розвитку. Економічні цілі спрямовані на оптиміза-
цію процесів використання ресурсів підприємства й за-
безпечення достатнього рівня повернення інвестицій у 
довгостроковому періоді. Соціальні, або позаекономіч-
ні, цілі, що відповідають потребам і особистим прагнен-
ням працівників підприємства, очікуванням впливових 
зовнішніх представників (зовнішніх акціонерів, креди-
торів, регіональної влади, уряду), впливають на поведін-
ку системи управління. 

Управлінська діяльність існує для керованих об’єк-
тів і може аналізуватися й оцінюватися за рівнем стану 
їхнього потенціалу. При цьому результат управління 
є відбиттям результату взаємодії суб’єктів і об’єктів 
управління. Тому його визначення носить комплексний 
характер і втілюється як у стані економічного потенці-
алу підприємства і його складових, так і в результатах 
його використання.

В аспекті взаємодії потенціалу підприємства з по-
тенціалом зовнішнього середовища функція системи 
управління являє собою комплексне дослідження впливу 
факторів зовнішнього середовища на потенціал підпри-
ємства й відповідає маркетинговій функції підприєм-
ства. Реалізація даної функції припускає здатність систе-
ми управління сприйняти й проаналізувати закономір-
ності взаємодії між потенціалом ринку (потреби ринку, 
споживчий попит, діяльність конкурентів і якість їхньої 
продукції) і потенціалом підприємства. Це можливо на 
основі комплексного моделювання ситуації, що склалася 
на ринку, і її впливу на діяльність підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, основними функціями механізму 

управління економічним потенціалом підприємства ви-
ступають: координація, що представляється через пре-
вентивну, регулюючу й стимулюючу; оцінка й аналіз; 
планова; мотивація, що сприяє активізації процесів са-
морозвитку працівників підприємства й максимальній 
віддачі творчого й інноваційного потенціалу персоналу 
управління й керівної ланки; організація; моніторинг і 
технологічний контроль (попередній, спрямовуючий, 
наступний); маркетингова.                   
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