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діяльність з аналізу, оцінки та прогнозу критичних адміністративно-

територіальних районів, банкрутства, ліквідації, реорганізації підприємств та 

організацій, положення на ринку окремих. верств та категорій населення, 

визначення їх конкурентних здібностей. Специфічні функції маркетингу 

дозволять ефективно моделювати та своєчасно орієнтувати соціально-економічні 

процеси на «випередження» негативних явищ та цілеспрямоване регулювання 

системи ринку в цілому. 
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стратегічної діяльності підприємств. Разом з тим, у практиці вітчизняних фірм 

застосовується лише мала частка передового економічного інструментарію, що 

можна пояснити як незатребуваністю низки інструментів у сучасних українських 

умовах, а також недостатньою кваліфікацією керівників підприємств [1]. 

Зменшити певний дисбаланс між теоретичними напрацюваннями в галузі 

стратегічного менеджменту та їх практичним застосуванням пропонується за 

допомогою нової економічної категорії – стратегічного потенціалу. Необхідність 

запровадження стратегічного потенціалу та його складових зумовлена нагальною 

вимогою розробки апарату оцінки застосування сучасних економічних підходів у 

діяльності промислового підприємств. Оперативна чисельна оцінка значення 

(рівня) стратегічного потенціалу дозволить виявити приховані резерви у розвитку 

підприємства і, відповідно, збільшити віддачу та більш обґрунтовано застосувати 

сучасний економічний інструментарій. 

Під стратегічним потенціалом підприємства пропонується розуміти 

сукупність наявних ресурсів та можливостей (здібностей, компетентностей) для 

розробки та реалізації стратегії підприємства. Деякі автори зазначають, що 

потенціал підприємства може бути дещо абстрактною категорією. Його межі 

розпливчасті, чинники недостатньо визначені, поточні процеси впливають на його 

розмір опосередковано. Але разом з тим ця ж категорія дуже конкретна, оскільки 

практично кожне рішення може на нього (і через його посередництво на всю 

подальшу історію підприємства) мати позитивний або негативний вплив [1]. 

Пропонується конкретизувати зміст цієї категорії. Отже, стратегічний 

потенціал – здатність (можливість) ефективно використовувати сукупність різних 

видів взаємопов'язаних ресурсів та резервів підприємства згідно з раціонально 

розробленою, обраною стратегією з урахуванням аналізу внутрішнього та 

зовнішнього середовища в умовах нестабільної ринкової економіки. Слід 

зазначити, що стратегічний потенціал формують лише ресурси, які можна змінити 

результаті реалізації стратегічних рішень. Так, до стратегічних ресурсів 

підприємства належать такі: фінансові, кадрові, інформаційні, технічні, 

технологічні, управлінські, організаційні. У свою чергу, зовнішніми факторами 

при оцінці стратегічного потенціалу є: макроекономічний стан у країні та за 

кордоном; потреби та запити потенційних споживачів; ринкова кон'юнктура; 

інтереси різних груп стейкхолдерів; кількість конкурентів та постачальників на 

даному ринку та інші. 

Стратегічний потенціал характеризує можливість отримання прибутку, 

можливість розширювати межі товарних ринків та маневрувати ними. Він 

повинен мати такі якості: здатність продукувати конкурентоспроможну 

продукцію; можливість адаптуватися до змін бізнес-середовища; можливість 

потенційно підвищувати частку ринку підприємства. 

Відкритість стратегічного потенціалу обумовлена метою залучити 

потенційних акціонерів та інвесторів, необхідністю проведення фінансового та 

податкового контролю, фінансового планування та прогнозування. Крім того, 

завжди слід пам'ятати, що стратегічний потенціал підприємства істотно залежить 

від умов, в яких протікає діяльність підприємства, він схильний до постійних 



Міжвузівська науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 

25 листопада 2021  року м. Харків 

 138 

змін. Якщо йдеться про діяльність в умовах неплатежів та взаєморахунків, то 

основним стратегічним ресурсом стають гроші та інші високоліквідні засоби. У 

разі нормальної економіки до стратегічного потенціалу можна віднести всі 

ресурси, які забезпечують досягнення конкурентних переваг підприємства. 

Розвиток ринкових взаємин в Україні обумовлює необхідність застосування 

передового економічного інструментарію, як в практиці підприємницької 

діяльності, так і у теоретичних роботах економічного спрямування. При цьому 

найважливішим напрямом економічних досліджень є стратегічний потенціал 

підприємства, який враховує як внутрішні стратегічні ресурси та можливості, так і 

фактори довкілля. Стратегічний потенціал дозволить організації ефективно 

використовувати наявні ресурси та сприятливі можливості довкілля відповідно до 

виробленої стратегії і таким чином стати конкурентоспроможним та гнучким в 

умовах нестабільної ринкової економіки. 
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