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В статті проаналізовано та узагальнено 
наукові підходи до трактуванні й управління 
економічним потенціалом. Авторами запро-
поновано класифікацію підходів до тракту-
вання потенціалу підприємства з управлін-
ської точки зору. Надано власне визначення 
економічної сутності потенціалу підприєм-
ства. Сформовано вимоги та цілі управління 
потенціалом в процесах його використання. 
Для виявлення резервів підвищення ефектив-
ності використання потенціалу визначено 
інструментарій формування ефективності 
ресурсів та економічних можливостей на під-
приємстві. Описано фактори, що впливають 
на ефективність  процесу використання 
економічного потенціалу авіаційних підпри-
ємств у відповідності до потреб споживачів. 
Авторами описано управлінський інструмен-
тарій системи забезпечення ефективності 
економічних ресурсів, що включає: систему 
управління ресурсами, систему забезпечення 
технологічних процесів та систему контр-
олю та оцінки рівня реалізації послуг.
ключові слова: економічний потенціал, 
ефективність використання, авіаційне під-
приємство, підходи, трактування, фактори, 
процес ний підхід.

В статье проанализированы и обобщены 
научные подходы к трактовке и управле-

нию экономическим потенциалом. Авто-
рами предложена классификация подходов 
к трактовке потенциала предприятия с 
управленческой точки зрения. Предостав-
лено собственное определение экономи-
ческой сущности потенциала предпри-
ятия. Сформированы требования и цели 
управления потенциалом в процессах его 
использования. Для выявления резервов 
повышения эффективности использова-
ния потенциала определены инструмен-
тарий формирования эффективности 
ресурсов и экономических возможностей 
предприятия. Описаны факторы, влияю-
щие на эффективность процесса исполь-
зования экономического потенциала ави-
ационных предприятий в соответствии 
с потребностями потребителей. Авто-
рами описано управленческий инструмен-
тарий системы обеспечения эффектив-
ности экономических ресурсов, включая: 
систему управления ресурсами, систему 
обеспечения технологических процессов; 
систему контроля и оценки уровня реали-
зации услуг.
ключевые слова: экономический потен-
циал, эффективность использования, авиа-
ционное предприятие, подходы, трактовки, 
факторы, процессный подход.

Постановка завдання. Питання ефективності 
господарської діяльності підприємства в умовах 
динамічності та невизначеності розвитку еко-
номічних систем є об’єктом сучасних і наукових 
досліджень і прикладних пошуків. Будучи осно-
вною ланкою в процесах створення продукції та 
національного доходу, підприємство концентрує в 
собі всі ресурси зростання економіки. У зв'язку із 
цим об'єктивна оцінка економічних можливостей 
підприємств, а також параметрів і характеристик 
їхнього економічного потенціалу мають важливе 
значення для прийняття рішень. Визначення 
поняття потенціалу має важливе наукове і прак-
тичне значення, оскільки уявлення про його зміст 
і структуру визначає підхід до оцінки, оптимізації й 
управління.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами теоретичного обґрунтування тео-
рій, підходів та методів управління процесами 
формування, нарощування і використання еко-
номічного потенціалу підприємства на сьогодніш-
ній день присвячено багато наукових публікацій. 
Основоположниками вітчизняних наукових здо-
бутків та ідеологами найпоширеніших концепцій 
щодо управління потенціалом підприємства були 
Абалкін Л.І. [1], Анчишкін О.І. [2], Воблий К.Г. [3] 
та інші. До основних сучасників досліджень еко-
номічного потенціалу підприємства можемо відне-
сти Ареф’єву О.В. і Коренкова О.В. [4], Вовк О.М. 
і Мазур А.М. [5], Краснокутську Н.С. [6], Должан-
ського І.З. [7], Бабину О.Є. [8] й інших науковців-
сучасників.

The article analyses and generalizes scientific approaches to the interpretation and management of economic potential, which allowed revealing common 
features in the study: most of the scientists definitely distinguish resource and target aspects in interpretations of economic potential, which is conditioned 
by historical stages in the development of the theory of management of economic systems. The authors proposed a classification of approaches to defining 
the essence of enterprise potential from the viewpoint of management functions. In the article, the authors propose the following definition of this category: 
“enterprise potential” is a set of resources and abilities (competencies) of enterprise to conduct economic, production, and financial activities aimed at 
achieving the maximum possible result subject to the alternativeness of development ways of the enterprise system in the external operational environment, 
ensuring a high degree of profitability and the pace of innovation upgrade. The system of management of economic potential should meet the conditions 
for the efficiency of recourses use and the conformity to ways of achieving this goal; adherence to the limits of the deviation of values of indicators of effi-
ciency of using the potential of this enterprise from the reference standards; effective regulation of internal material, financial, and information flows in order 
to achieve the required level of potential. Requirements and tasks of effective use of the enterprise potential are formed in the processes of operation and 
development. The authors described tools for effective resources use and economic opportunities at the enterprise in order to form reserves for improving 
the potential use efficiency. Factors affecting the efficiency of the process of using the economic potential of aircraft enterprises according to consumer 
needs are characterized. The authors describe management tools of economic resource efficiency system, which includes: resource management system, 
manufacturing maintenance system, and service delivery monitoring and evaluation system.
Key words: economic potential, efficiency, aircraft enterprise, approaches, interpretation, factors, process approach.
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Постановка завдання. Метою наукового дослі-
дження є узагальнення та удосконалення методич-
ного забезпечення процесів управління ефективністю 
використання економічного потенціалу підприємства.

виклад основного матеріалу. Розглянувши ево-
люцію трактування терміна «потенціал», пропонуємо 
узагальнили підходи до розкриття сутності з позиції 
окреслення об’єкта дослідження :

1. Ресурсний підхід. Його дотримувалися такі 
вчені, як: В.С. Нємчинов, О.І. Анчишкін, Л.І. Абал-
кін, В.М. Архангельський [1-2; 6-8], що розглядали 
потенціал підприємства як наявність ресурсної скла-
дової та потенційної можливості її використання, а 
не як взаємопов'язану сукупність ресурсів та мож-
ливостей підприємства, яка визначає перспективи 
його діяльності;

2. Фізико-енергетичний. «Основою є потенціал, 
причому такий потенціал, що при його ефективному 
використанні компанія приходить до мети найбільш 
раціональним способом. ... Потенціал організації – це 
пряма аналогія поняття енергії у фізиці» [9, с. 61].

3. Результативний підхід. Прихильниками цього 
підходу були такі вчені, як В.О. Мец, М.Г. Чума-
ченько. Недоліком цього трактування є те, що термін 
«потенціал підприємства» підмінюється термінами 
виробничого, майнового, фінансового потенціалу 
підприємства [4];

4. Виробничий підхід. Його дотримувалися вчені 
економісти К.Г. Воблий, В. Вейц, Є.В. Лапін, В.І. Щел-
кунов [2-4; 10]. Вада проявляється в ототожненні тер-
міна виробничого та економічного потенціалів, і на 
основі цього аналіз економічного потенціалу прово-
дять, аналізуючи виробничу діяльність підприємства;

5. Управлінський підхід, якого дотримується вче-
ний С.Г. Струмилін [6-7; 11-12]. Недоліком є те, що 
основним фактором, від якого залежить вся госпо-
дарську діяльність, є людські ресурси. При тому що 
персонал являється основою розвитку не розгляда-
ється роль всі інших ресурсів та можливості їх вза-
ємодії або реалізації на підприємстві.

6. Комплексно-системний підхід. На сьогоднішній 
день відбувається формування нового підходу до 
трактування потенціалу підприємства, який засно-
ваний на системному управлінні економічними про-
цесами, органічній взаємодії ресурсів та утворених 
в результаті розвитку системи нових властивостей і 
економічних можливостей. З точки зору Вовк О.М. та 
Мазур А.М. взаємодія ресурсів та можливостей мають 
створювати умови для розвитку підприємства» [5]. 
Сабадирьова А.Л. при визначенні потенціалу роз-
глядає сукупність якостей системи взаємопов’язаних 
ресурсів, можливостей щодо їх мобілізації [13].

Аналіз досліджень Краснокутської Н.С., Бабиної 
О.Є. та Барибіної Я. О. виявив наступні підходи щодо 
трактування сутності поняття «потенціал» [6; 14-15]:

1. Представники ресурсного підходу розглядають 
потенціал як сукупність необхідних для функціону-
вання або розвитку системи різних видів ресурсів. 

2. Виробничий потенціал як синонім виробничої 
потужності, – тобто цей термін трактується як мак-
симально можливий річний, добовий обсяг випуску 
продукції.

3. Потенціал підприємства − можливість вироб-
ничих сил забезпечувати визначений ефект, тобто 
результативний підхід.

4. Система матеріальних трудових факторів 
(умов, складових), що забезпечують досягнення 
мети виробництва, оскільки динамічний стан розви-
тку виробництва не дозволяє в повній мірі дослідити 
питання поліпшення використання нагромаджених 
ресурсів [6].

5. Потенціал – це здатність комплексу ресурсів 
економічної системи виконувати висунуті перед нею 
завдання: потенціал – це цілісне уявлення про єдність 
структури та функції об’єкта, вияв їх взаємозв’язку.

6. Системно-інтеграційна теорії, за якою основою 
потенціалу підприємства є системна сукупність засо-
бів праці, предметів праці, працівників, враховуючи 
їх інтелектуальні та морально-етичні якості, досвід 
роботи, мотиви, стимули та традиції, що склалися в 
колективі [6].

7. Динамічний підхід розглядає потенціал під-
приємства, як динамічний критерій ефективності 
управління в процесах функціонування і розвитку 
підприємства [6]. 

На думку авторів, розглянуті підходи однозначні у 
виділенні ресурсних та цільових аспектів у трактуванні 
економічного потенціалу, що зумовлено історичними 
етапами в теорії управління економічними систе-
мами, проте на сьогоднішній день необхідно врахову-
вати й інші фактори. Описані авторами підходи більш 
якісно, з управлінської точки зору, дозволять розкрити 
інструментарій забезпечення ефективності розвитку 
економічних систем, якою є економічний потенціал 
підприємства (рис. 1.).

Зважаючи на велику кількість опублікованих 
трактувань, слід виокремити загальні риси, харак-
терні для більшості підходів: основою функціону-
вання підприємства є ресурси (фактори вироб-
ництва), саме вони визначають можливості чи 
потенціал підприємства; крім традиційних видів 
ресурсів, виділяють управлінські можливості під-
приємства (менеджмент, блок управління). Саме 
тому, з іншого боку, потенціал визначають як здат-
ність підприємства ефективно функціонувати та 
досягати заданих цілей.

З огляду на викладене, пропонуємо таке 
визначення цієї категорії: «потенціал підприєм-
ства» – це сукупність ресурсів та здатності (компетен-
цій) підприємства здійснювати економічну, виробничу 
і фінансову діяльність, спрямовану на досягнення 
максимально можливого результату за умови альтер-
нативності шляхів розвитку системи підприємства в 
зовнішньому середовищі функціонування, забезпе-
чення високого ступеня прибутковості та темпів інно-
ваційного оновлення.
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При цьому cиcтемa упрaвління мaє зaдовольняти 
ряду вимог:

- зaбезпечувaти ефективніcть викориcтaння 
зacтоcовувaних реcурcів тa відповідніcть шляхам 
доcягнення поcтaвленої мети;

- визнaчaти міру відхилення потенціaлу розви-
тку дaного підприємcтвa від етaлонного знaчення тa 
комплекc зaходів з розвитку іcнуючого потенціaлу aбо 
нaбуття нового;

- регулювaти внутрішні мaтеріaльні, фінaнcові тa 
інформaційні потоки з метою доcягнення необхідного 
рівня потенціaлу (поcтaвленої зaдaчі).

Для виявлення резервів підвищення ефективності 
використання потенціалу дослідимо методи форму-
вання ефективності ресурсів та економічних можли-
востей на підприємстві (рис. 2.). 

Розглядаючи процес використання економічного 
потенціалу у відповідності до потреб споживачів, 

можна відмітити ключові вимоги до ефективності 
використання на авіаційних підприємствах:

1. Вартість ресурсів, що формує собівартість 
послуг та кінцевий тариф,

2. Технології надання послуги, що визначена тех-
нічними особливостями авіапідприємства та його 
виробничими потужностями,

3. Якість послуги, що має формуватись в процесі 
формування та використання економічного потенці-
алу, але оцінюється споживачами.

З огляду на зазначені аспекти реалізації еконо-
мічного потенціалу в у господарських процесах осно-
вного виду діяльності авіаційного підприємства для 
забезпечення його ефективності авторами пропону-
ється побудувати механізм реалізації економічного 
потенціалу за процесним підходом (рис. 3). 

Оптимізація обсягів економічних ресурсів підпри-
ємства повинна забезпечувати:

Підходи

ресурсний

системний

процесний

виробничий

функціональний

конкурентнісний

інноваційний

інформаційний

Об’єкт дослідження і впливу

Системи отримання та 
застосування знань

Інноваційне оновлення та 
комерціалізація 
інтелектуальної власності 

Споживач та конкурентні 
переваги

Внутрішня система 
підприємства та взаємодія із 
зовнішніми суб’єктами 

Виробничі та управлінські 
процеси

Цілі розвитку та 
управлінські функції

Економічні ресурси (капітал)

Виробничі процеси та 
ресурси

Мета впливу

Ефективність виробничих 
процесів

Активізація можливостей 
та реалізація цілей

Цілеспрямованість, 
стратегічний розвиток

Оптимізація процесів, 
ефективність управління

Ефективність управління, 
зниження витрат, 
конкурентні переваги

Стійкість попиту, 
конкурентоспроможність

Енергоефективність, 
інноваційний розвиток

Адаптивність та 
конкурентостійкість, 
зниження ризиків

рис. 1. Підходи до трактування потенціалу підприємства з управлінської точки зору

Джерело: узагальнено авторами
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Екстенсивні методи:
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послуг та виробництва; 
збільшення часу роботи; 
змінність режиму роботи.

Інтенсивні методи:
- удосконалення структури 
активів;
- модернізація технологій і 
оптимізація часу роботи;
- технічне удосконалення;
- удосконалення технологій 
управління
впровадження системи 
наукової організації 
виробництва і праці;
- підвищення кваліфікацій та 
мотивації;
- зменшення строків введення 
в дію створених виробничих 
потужностей;
- капіталізація прибутків у 
напрямах нарощування 
гудвілу

рис. 2. резерви підвищення ефективності використання економічного потенціалу авіапідприємства

Джерело: розроблено авторами

Економічний потенціал

Вартість реалізації:
- мінімізація витрат,
- продуктивність
використання,
- оптимальність складу 
ресурсів.

Технології виконання робіт та 
послуг:
- технічні характеристики 
господарського процесу,
- інноваційність технологій, ,
- управління ефективністю 
використання ресурсів.

Якість робіт та 
послуг:
- відповідність 
потребам споживачів,
- характери взаємодії 
ресурсів,
- мобільність ресурсів.

Управління економічними ресурсами

Ефективність реалізації економічного потенціалу

Формування економічних можливостей нарощування реалізації потенціалу
за рахунок задоволення потреб споживачів

рис. 3. схема формування механізму забезпечення ефективності використання економічного потенціалу

Джерело: розроблено авторами
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- у короткостроковому періоді – максимізацію 
величини прибутку підприємства від операційної 
діяльності;

- у довгостроковому періоді – максимізацію вели-
чини капіталізації підприємства від операційної та 
інвестиційної діяльності, тобто різниці між його фак-
тичним прибутком на нормальною його величиною, 
що визначається як добуток величини вкладених у 
дане підприємство інвестицій та їх нормальної серед-
ньогалузевої прибутковості у частках одиниці.

висновки з проведеного дослідження. При 
наявності великої кількості підходів до трактування 
сутності потенціалу підприємства, що авторами уза-
гальнені в восьми підходах, слід виокремити загальні 
риси, характерні для більшості підходів: основою 
функціонування підприємства є економічні ресурси; 
крім традиційних видів ресурсів, виділяють управлін-
ські можливості. Управлінський інструментарій вклю-
чає три основні системи забезпечення ефективності 
економічних ресурсів: систему управління ресур-
сами, систему забезпечення технологічних процесів 
та систему контролю та оцінки рівня реалізації послуг. 
Механізм забезпечення ефективності реалізації 
економічного потенціалу авіапідприємства включає 
основні аспекти управління процесами забезпечення 
якості послуг, інструментарій формування, оцінки та 
контролю якості, а також чітко сформульовані прин-
ципи та функції, які відповідають цілям і меті управ-
ління господарською діяльністю авіапідприємства. 
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THE EFFICIENCY OF USING THE POTENTIAL OF THE AIRCRAFT ENTERPRISE:  
A PROCESS APPROACH

The purpose of research is to generalize and improve the methodological provision of processes of man-
aging the efficiency of using the enterprise economic potential.

Ensuring the efficiency of business activities of an enterprise in terms of dynamism and uncertainty of eco-
nomic systems’ development is an object of modern scientific research and applied inquiries. Being the main 
link in the processes of production and national income creation, the enterprise concentrates all the resources 
of the economy’s growth. In relation to this, the search for ways to ensure efficiency of the use of economic 
opportunities of enterprises, as well as to evaluate the parameters and characteristics of their economic poten-
tial, is essential for the effectiveness and validity of decisions.

The application of the process approach to managing the enterprise economic potential allows revealing 
the nature of the environmental impact and gradual changes in the system of components of the potential.

Generalizing scientific achievements in the theory of enterprise potential management, the authors distin-
guish five approaches to revealing the essence of the concept from the viewpoint of research object: resource, 
physical and energetic, effective, productive, managerial. Given a large number of approaches to the inter-
pretation of the essence of enterprise potential, which are generalized in eight approaches by authors, it is 
worth distinguishing common features of most approaches: the basis of operation of an enterprise is economic 
resources; in addition to traditional types of resources, managerial capabilities are distinguished.

It is proposed to consider enterprise potential as a set of resources and abilities (competencies) of enter-
prise to conduct economic, production, and financial activities aimed at achieving the maximum possible result 
subject to the alternativeness of development ways of the enterprise system in the external operational envi-
ronment, ensuring a high degree of profitability and the pace of innovation upgrade.

Considering the process of using economic potential according to consumer needs, the authors noted key 
factors of ensuring its efficiency at aircraft enterprises: cost of resources, forming the cost of services and the 
final tariff; technology of providing services, determined by the technical characteristics of the aviation enter-
prise and its production facilities; the quality of service that should be formed in the process of formation and 
use of economic potential, but is estimated by consumers. Reserves for increasing potential use efficiency are 
formed in the processes of growing the cost by extensive and intensive tools and the effectiveness of resources 
use. Formation of economic opportunities and aggregate resources occurs in the processes of organizational 
interaction of elements of the enterprise. Element-forming factors at the enterprise are the production system, 
innovative technologies, and management flexibility.

Managerial tools include three main systems of economic resource efficiency: resource management sys-
tem, manufacturing maintenance system, and service delivery monitoring and evaluation system. Given the 
abovementioned aspects of the implementation of economic potential in business processes of the core busi-
ness of the aircraft enterprise in order to ensure its efficiency, the authors propose to build a mechanism of 
realization of economic potential by process approach, which is based on resource optimization. Mechanism 
for ensuring the efficiency of realization of the aircraft enterprise’s economic potential includes key aspects of 
managing the processes of providing quality services, tools for the formation, evaluation, and quality control, 
as well as clearly formulated principles and functions that correspond to the goal and objectives of manage-
ment of business activities of the aircraft enterprise.

In the short term, optimization is provided for by the maximization of the enterprise’s profit from operating 
activities. Long-term periods should be oriented on the maximization of the enterprise’s capitalization from 
operating and investment activities.

The practical importance of the results obtained will allow aircraft enterprises to take into account ele-
ment-forming factors of ensuring the potential efficiency when projecting development directions. The pro-
posed scheme of formation of the mechanism for ensuring the efficiency of economic potential use has a prac-
tical bearing on any field of business activity because it considers aspects of customer-oriented management.


