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Анотація. В роботі розглядаються теоретичні аспекти потенціалу торговельного 
підприємства на основі визначення основоположних підходів до його формування та 
реалізації. Аналіз процесного, ситуаційного і системного підходів продемонстрував 
найбільшу ступінь відповідності сучасному етапу розвитку економічних систем і широкого 
кола застосування на практиці. Авторами досліджено, що застосування системного 
підходу передбачає формування параметрів виходу, входу та зворотного зв’язку на основі 
забезпечення конкурентоспроможності роботи економічної системи. Представлена 
авторська розробка основних елементів принципу системного підходу «Чорна скринька» до 
організації. Доведено, що ситуаційний підхід підкреслює значущість «ситуаційного 
мислення» та засновується для альтернативності досягнення однієї й тієї ж мети під час 
прийняття або реалізації управлінського рішення залежно від конкретної ситуації. 
Визначено, що використання комплексного підходу до формування і активізації потенціалу 
підприємства потребує врахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, 
соціальних, психологічних та інших аспектів діяльності підприємства та їх взаємозв'язку. 
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принципи, етапи становлення, формування, управління, оцінка, стратегії, можливості 
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Вступ. Сучасне складне й динамічне ринкове середовище, зростаючий 

інтерес до проблем якості вимагає від українських підприємств і організацій 



різного типу постійного вдосконалювання своїх систем управління, зокрема 

управління наявними ресурсами й можливостями. Наявність багаторівневих 

пропорцій та зв'язків між складовими виробничих, соціальних, комерційних та 

інших підсистем підприємств зумовлює необхідність дослідження процесу 

формування економічного потенціалу підприємства. 

Так, теоретичні, методологічні та загальнометодичні питання оцінки та 

управління потенціалом, його функціональними та ресурсними елементами 

підприємств торгівлі знайшли відображення в працях вітчизняних і російських 

науковців І.П. Отенко, Є.В. Лапіна, О.В. Ареф’євої, О.В. Коренкова,                          

Л.Д. Ревуцького, О.І. Олексюка, А.П. Градова, Ю.Б. Іванова, Б.Г. Шелегеди, 

А.Е. Воронкової, І.Р. Бузько, О.А. Сущенка, О.І. Бородіна,  П.В. Осіпова,                    

В.І. Щелкунова, Л.В. Балабанової, В.М. Авдеєнка, В.А. Котлова, Є.В. Попова, 

О.С. Криклія, В.М. Лича, Л.В. Шаульської та інших дослідників.   

Однак, за наявності досить значної кількості робіт за обраною 

проблематикою, необхідно відмітити майже повну відсутність системних 

розробок, присвячених теоретичним і методологічним основам дослідження 

загальнонаукових підходів до формування економічного потенціалу 

підприємств торгівлі.  

Основний текст. Сучасна наукова спільнота виділяє чотири найбільш 

важливі підходи, які внесли суттєвий внесок у розвиток теорії і практики 

управління організацією: підходи на основі виділення різних шкіл управління, 

процесний, системний і ситуаційний підходи. Підходи на основі виділення 

різних шкіл управління включають: підхід наукового управління, 

адміністративний підхід, підхід з точки зору людських відносин, підхід з точки 

зору науки про поведінку, підхід з точки зору кількісних методів. Не зважаючи 

на те, що ці школи не дозволили отримати багато відповідей на питання 

управління організацією, кожна з них зробила суттєвий внесок у галузь 

управління. Процесний, ситуаційний і системний підходи в більшому ступені 

відповідають сучасному етапу розвитку економічних систем і широко 

застосовуються на практиці. 



Розглянемо дані підходи відносно формування економічного потенціалу 

підприємства як складної системи. 

Перший – системний підхід. Уперше теорія систем була застосована у 

точних науках і техніці, і лише у 50-х роках ХХ ст. була застосована в 

управлінні. Важливість системного підходу пов’язана з тим, що більшість 

підходів різних шкіл до управління зосереджували увагу на одному важливому 

елементі, а не розглядали ефективність системи як результат, що залежить від 

багатьох факторів управління [1]. Застосування теорії відкритих систем до 

управління полегшує задачу побачити організацію у єдності її складових 

частин у поєднанні із зовнішнім світом. Системний підхід не є якимось 

набором керувань або принципів для керівників – це спосіб мислення відносно 

організації й управління. Принцип системного підходу у вигляді схеми 

взаємодії системи із зовнішнім середовищем представлено на рис. 1.1. 

Застосування системного підходу передбачає формування параметрів 

виходу (товару або послуги), параметрів входу (ресурсів, зовнішнього 

середовища), а також підтримки зворотного зв’язку та забезпечення 

конкурентоспроможності роботи системи. При цьому спочатку формуються 

вимоги до «виходу» системи, потім – до «входу» і зовнішнього середовища, і, 

нарешті, – до процесу.  

     Зовнішнє       середовище 
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                Зворотний зв’язок 

Рис. 1.1  Основні елементи принципу системного підходу 

«чорна скринька» до організації 
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Отже, відповідно до системного підходу будь-яка система розглядається як 

сукупність взаємозалежних елементів (компонентів, потенціалів, відділів), що 

має вихід (ціль), вхід (ресурси), зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотний 

зв'язок. Незважаючи на важливість і великі перспективи розвитку системного 

підходу теорія систем не визначає конкретно основні змінні, які впливають на 

процес формування і управління систем. Визначення таких змінних і їх впливу 

на ефективність діяльності є основним внеском ситуаційного підходу, який є 

логічним продовженням теорії систем [2]. 

Наступний підхід – ситуаційний. Центральним моментом ситуаційного 

підходу є ситуація, тобто конкретний набір обставин, які значним чином 

впливають на організацію у даний конкретний час. Таким чином, ситуаційний 

підхід заснований на альтернативності досягнення однієї й тої ж мети під час 

прийняття або реалізації управлінського рішення залежно від конкретної 

ситуації. Схематично застосування ситуаційного підходу зображено на рис. 1.2. 
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де А – головна мета; 

А1, А2, А3 – альтернативні варіанти досягнення цілі для конкретних 

ситуацій; 

АР – результат. 

Рис. 1.2  Схема застосування ситуаційного підходу під час реалізації 

стратегії підприємства 
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Використання ситуаційного підходу в процесі формування економічного 

потенціалу передбачає урахування наявності альтернативних варіантів та 

необхідність здійснення оцінки за кожним з них.  

Використання комплексного підходу до управління і формування 

потенціалу підприємства потребує врахування технічних, екологічних, 

економічних, організаційних, соціальних, психологічних та інших аспектів 

діяльності підприємства та їхнього взаємозв'язку. Неврахування одного з 

обов'язкових аспектів призводить до недостатньо повного вирішення проблем 

діяльності [3]. Схема застосування до формування економічного потенціалу 

підприємства комплексного підходу показана на рис. 1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3 Схема застосування комплексного підходу до формування  

потенціалу підприємства 
Авторська розробка 
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дозволяють досягти конкурентних переваг в галузі якості продукції, витрат 

бізнесу, швидкості і якості процесів. Новим революційним етапом у розвитку 
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управлінських технологій з'явився процесний (процесно-орієнтований) підхід в 

організації управління підприємствами (бізнес-системами). 

Процесний підхід дозволяє системно узгодити між собою функціональні 

напрямки в діяльності підприємства, побудувати прозорі й зрозумілі схеми 

реалізації управлінських завдань, оцінити й оптимізувати використовувані 

ресурси.  

Під процесним – підходом до організації й управління діяльністю 

підприємства розуміється [4]: 

– орієнтація діяльності підприємства на бізнес-процеси;  

– орієнтація системи управління підприємством на управління кожним 

бізнес-процесом окремо і всіма бізнес-процесами в цілому;  

– орієнтація системи якості підприємства на забезпечення якості 

технологій виконання бізнес-процесів, у рамках існуючої або перспективної 

організаційно-штатної структури й організаційної культури підприємства. 

Звідси, процес управління потенціалом підприємства є сумою 

безперервних взаємозалежних дій із стратегічного маркетингу, планування, 

організації процесів, обліку й контролю, мотивації і регулювання [5]. 

Отже, при формуванні економічного потенціалу можуть бути використані 

різні підходи, що вирізняються об’єктами спрямування, механізмами та 

засобами здійснення. Оскільки поняття «економічний потенціал підприємства» 

є поліструктурним і поліморфним, з нашої точки зору воно вимагає 

дослідження своєї суті, структури, складових елементів, виконуваних цілей 

саме з позиції системного підходу як основного, що дозволить забезпечити 

необхідну якість управлінських рішень. 

Висновки. Процес формування потенціалу підприємства є одним з 

напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію 

системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії 

був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей 

діяльності підприємства. В ході проведеного дослідження були розглянуті 

наукові підходи до формування потенціалу підприємства. Представлені 



авторські розробки основних елементів принципу системного підходу «чорна 

скринька» до організації, розроблена схема застосування ситуаційного підходу 

під час реалізації стратегії підприємства. Авторами побудована схема 

застосування комплексного підходу до формування потенціалу підприємства. 

Таким чином, підходи до формування потенціалу підприємства показують, що 

потенціал будь-якого рівня виникає як результат взаємодії ресурсів та 

компетенцій, що його забезпечують. 
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Abstract. The theoretical aspects of activating the potential of a trading enterprise based on 

determining the fundamental approaches to its formation are considered in this paper. The analysis 
of process, situational and system approaches has shown the greatest degree of compliance with the 
current stage of development of economic systems and a wide range of applications in practice. The 
authors have investigated that the application of the system approach involves the formation of 
parameters of output, input and feedback based on ensuring the competitiveness of the economic 
system. The author develops the main elements of the principle of the system approach "Black Box" 
to the organization. It is proved that the situational approach emphasizes the importance of 
"situational thinking" and is based on the alternative of achieving the same goal when adopting or 
implementing a management decision depending on the particular situation. It is determined that 
the use of the complex approach to the formation and activation of the company's potential requires 
consideration of technical, environmental, economic, organizational, social, psychological and 
other aspects of the enterprise's activities and their interconnection. 

Key words:. enterprise, system, economic potential, retail trade, principles, stages of 
formation, formation, management, evaluation, strategy, development opportunities.  
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