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Загальнотеоретичні підходи до розробки концепції
потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів
економічної системи
У статті розкривається сутність потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи, визначаються його основні складові та розкривається їх
зміст для потреб аналітичної ідентифікації. Пропонується концепція потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів підприємства,
відмінною рисою якої є дотримання критерію модальності, що дозволяє розглядати потенціал взаємодіючих процесів економічної системи
з точки зору необхідного, реального або можливого рівнів реалізації та відповідних напрямків потенціації: структуралізм (структуризація);
реконструкція або конструкціонізм (конструювання).
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Вступ. Динамізм розвитку сучасної економіки України
у посткризовий період ставить перед підприємствами різних галузей нові задачі по управлінню потенціалом їх розвитку. Особливу актуальність набуває розвинення потенціалу взаємодіючих процесів економічних систем, спрямованого на впровадження інноваційних заходів щодо його
організації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
формування загальної теорії потенціалу підіймались у працях: Г. Клейнера, І. Отенко, Є. Лапіна, Н. Краснокутської та багатьох інших. Проблемні питання дослідження аналізу потенціалу економічної системи (ресурсного, кадрового, інвестиційного, інноваційного тощо) розглянуто у роботах провідних економістів України і країн СНД, таких як: О. Коренкова,
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В. Котлова, О. Олексюка, І. Отенко, Л. Ревуцького, І. Репіної,
О. Федоніна та ін.
Невирішені складові загальної проблеми. Однак,
і до цього часу відсутня чітка структуризація основних складових потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи. Крім того, його аналітична інтерпретація має розрізнений характер і спрямована на оцінку окремих складових. Це,
з одного боку, пояснюється акцентуванням уваги науковців
тільки на дослідженні певної структурної складової потенціалу взаємодіючих процесів, а, з іншого, відсутністю спеціалізованого виду економічного аналізу, спрямованого на оцінку
різних видів потенціалу розвитку підприємства.
Мета дослідження. Метою даного дослідження є розгляд загальнотеоретичних підходів до визначення концепції
потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи.
Логіка міркувань призвела до необхідності вирішення
наступних завдань: розглянути ключові поняття потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи; визначити
основні структурні складові потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи; сформувати концепцію потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи.
Основні результати дослідження. Звертаючись до результатів попередніх досліджень, можна зробити висновок,
що у сучасних працях, які спрямовані на розгляд потенціалу
розвитку економічної системи, саме потенціалу взаємодіючих процесів приділяється найбільша увага [1, 2].
У [1] доведено, що потенціал взаємодіючих процесів
спрямований на реалізацію ресурсної складової потенціалу
економічної системи при досягненні цілі її діяльності та узагальнює у собі (у виді чотирьох взаємопов’язаних блоків) усі
види структурних складових потенціалу, спрямованих на
якісну організацію управління бізнес-процесами економічної системи: економічний, технологічний, соціологічний та
природно-екологічний. Логіка вищевикладених міркувань
спонукає до необхідності визначення сутнісних характеристик кожного з виду структурних складових потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи. Найбільшу увагу
при цьому потрібно приділити економічному потенціалу підприємства, у рамках якого здійснюються усі бізнес-процеси
та який є підґрунттям для проявів технологічного, соціальноекономічного та природно-екологічного потенціалів.
У [2] відповідно до дії законів енвіроніки були визначені
наступні складові економічного потенціалу економічної си
стеми: потенціал взаємодії між засобами праці і працівниками у процесі основної діяльності; потенціал взаємодії між
працівниками у процесі основної діяльності; потенціал взаємодії певної економічної системи з іншими економічними
системами у процесі розподілу, обміну і використання продукції або товарів.
Опрацювання літературних джерел [3 – 26] дозволило
зробити висновок, що при дослідженні потенціалу взаємодіючих процесів авторами акцентується увага на таких видах
потенціалу: економічному, ресурсному, виробничому, експортному, ринковому, маркетинговому, конкурентоспроможному, фінансовому, соціально-економічному, стратегіч278

ному, інформаційному, інфраструктурному, партнерському
та ін. Отже, для визначення концептуальних напрямів аналізу потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи
необхідно чітко уяснити, на які ключові моменти необхідно
звертати увагу.
Так, у [3, с. 181] В. І. Блонською до основних елементів
економічного потенціалу торгівельного підприємства віднесені: основні фонди і ресурси (товарні, трудові, фінансові).
Б. М.  Мізюк до структури економічного потенціалу відносить
чотири складових: трудову, фінансову, виробничу та клієнтську [4, с. 32]. Ю. І. Плетень при розгляді економічного потенціалу торгівельного підприємства акцентує увагу на ефективності його використання без визначення структурних
складових та будь - яких властивих ознак [5, с. 42].
Отже, більш детальне опрацювання літературних джерел дозволяє говорити про те, що найбільш впливовішими
(при досягненні обраної цілі) із визначених потенціалів є:
ресурсний, виробничий, торгівельний, інформаційний, ринковий. Інші структурні складові (маркетинговий, конкурентоспроможний, фінансовий, стратегічний, інформаційний,
інфраструктурний, партнерський та ін.) можна вважати похідними від визначених, а їх спрямованість і проява напряму
залежить від ступеню реалізації управлінського і кадрового
потенціалів, тобто потенціалу організованості і функціональних зв’язків економічної системи.
У той же час, розглядаючи ресурсний потенціал,
Н. С. Краснокутська визначає елементи його вартісної оцінки
як: товарний, технічний, просторовий, фінансовий, кадровий, репутаційний, сформований ресурсний [6, с. 15]. Тобто
чітко простежується визначення залежності ресурсного потенціалу торгівельного підприємства від його складових.
Т. О. Примак розглядає ресурсний потенціал як наявні та
приховані можливості підприємства для реалізації поставленої цілі [7, с. 134]. Н. М. Міщенко під оцінкою ресурсного потенціалу розуміє визначення величини економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається підприємство і економічного результату їх ефективного використання [8, с. 191].
А. А. Мазаракі найбільш вагомим елементом ресурсного потенціалу торгівельного підприємства вважає товарний запас
і асортиментну політику [9, с. 77]. Підхід Н. Г. Міценко щодо
розгляду існуючої проблеми є синтезом поглядів В. І. Блонської та Н. С.  Краснокутської, тобто автор виділяє структурні
складові: основні фонди і ресурси (товарні, трудові, фінансові) та наполягає застосування ресурсно-компетенціного підходу при реалізації обраної цілі [10, с. 319].
Підводячи загальний висновок пропонованим підходам
щодо розгляду ресурсного потенціалу економічної системи
як найбільш з вагомим у структурі економічного потенціалу,
можна зробити висновок, що він є базою ефективної основної
діяльності будь-якої економічної системи (торгівельної або
виробничої), від його розміру та ефективності використання
залежить кінцева ціль діяльності підприємства та ефективність реалізації торгівельного або виробничого потенціалів.
Таким чином, ресурсний потенціал економічної системи
можна визначити як: необхідний розмір якісних ресурсів для
організації ефективної основної діяльності економічної си
стеми при досягненні визначених цілей.
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За таким підходом, наступним елементом економічного
потенціалу економічної системи можна вважати потенціал
основної (операційної діяльності), який складається (якщо
брати до уваги існуючи підходи) з: торгівельного потенціалу
(для торгівельних підприємства) або виробничого потенціалу
(для промислових, виробничих та виробничо-торгівельних
підприємств). Звертаючи увагу до праць сучасних вчених,
можна зробити висновок, що саме цим видам потенціалу
економічної системи (особливо виробничому) приділяється
найбільша увага після ресурсного.
У цілому, якщо мова йде про виробничий потенціал економічних систем, то у сучасний час існує досить багато праць,
спрямованих на дослідження даної проблеми.
Узагальнити існуючі авторські підходи основних властивостей потенціалу взаємодіючих процесів можна таким чином. Так, до основних властивостей виробничого потенціалу
відносяться: ресурси, їх кількість і якість [18; 19; 20]; обсяг виробленої продукції [14]; наявні та потенційні можливості виробництва [19; 20]; властивості виявлятися відносно зовнішнього середовища та конкурентні переваги [21]; ефективність виробництва [ 22]; наявність та якість технологічного
обладнання [20]; наявність та якість кадрового забезпечення
процесу виробництва [20]; взаємозв’язок з організаційною
системою та якістю управління [ 17]; зв’язок з ціллю діяльності підприємства та іншими складовими потенціалу [23];
складна система з певною взаємодією та певними складовими [11].
На підставі вищевикладеного виробничий потенціал
економічної системи можна визначити як: можливість економічної системи виробляти необхідний обсяг якісної конкурентоспроможної продукції при ефективному використанні
наявних ресурсів за умов якості управління та організації виробничого процесу та під впливом зовнішнього середовища
з метою досягнення обраної цілі. Слід відзначити, що визначені
властивості виробничого потенціалу при їх ретельному розгляді і можна обрати за основні концептуальні критерії при
проведенні потенціалогічного аналізу економічної системи.
Тісно пов’язаний ресурсний і виробничий потенціали,
як елементи економічного з ринковим, який, за підходом
Е. В. Попова, є мірою використання виробничого, і доповнимо (якщо мова йде про торгівельне підприємство), торгівельного потенціалів [24]. Тобто, за підходом Н. О. Гнип, це
частина ринку, зайнята підприємством при мобілізації усіх
видів ресурсів [25, с. 34]. Пропоновані підходи є вірними, але
потребують уточнення у контексті розгляду економічного
потенціалу як: можливість економічної системи позиціонувати себе та задовольняти попит споживачів при мобілізації
усіх елементів потенціалу при досягненні обраної цілі.
Нерозривно пов’язаний з економічним потенціалом
взаємодіючих процесів – технологічний. Відповідно до законів енвіроники до його структурних складових віднесені:
потенціал взаємодії предметів і засобів праці у процесі основної діяльності; потенціал взаємодії усередині предметів
праці у процесі основної діяльності; потенціал взаємодії засобів праці у процесі основної діяльності.
Звертаючись до основних властивостей технологічного
потенціалу слід зауважити, що у сучасний час майже відсутПроблеми економіки № 1, 2013

ні праці, направлені на цілеспрямоване дослідження цього
структурного елементу. Найчастіше, технологічний потенціал розглядається у контексті розгляду виробничого або торгівельного потенціалу у сполученні з ресурсним підходом та
з визначенням наступних властивостей: стан основних виробничих фондів [11; 18; 20]; стан матеріально-технічної бази
[23]; якість промислово-виробничого або торгівельного персоналу (робітників) [11; 20]; розвиток науково-дослідних робіт та науково-технічної інформації [12; 13; 15; 22]; технологія
виробничого потенціалу [12; 14; 15].
У якості підтвердження вірності визначених припущень
звернемось до висловлювання В. І. Громеки: «Виробничий
потенціал – єдність і взаємодія наукової, освітньої, управлінського і модернізованої частини технічних потенціалів» [12,
с.17], тобто за підходом даного автора чітко простежується
єдність виробничого і технічного потенціалів. Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що технологічний потенціал
тісно взаємопов’язаний з економічним та є засобом досягнення основних цілей основної діяльності економічної системи за умов якості праці промислово-виробничого або торгівельного персоналу. Отже, поступово ми підійшли до наступної складової потенціалу взаємодіючих процесів економічної
системи – соціологічного потенціалу, структурні елементи
якого, відповідно до дії законів енвіроніки, представлені як:
потенціал взаємодії між двома індивідами у процесі здійснення основної діяльності економічної системи; потенціал взаємодії між певним індивідуумом і колективом у процесі здійснення основної діяльності економічної системи; потенціал
взаємодії між колективами економічних систем.
Слід зауважити, що у наш час даній складовій потенціалу
економічної системи також не приділяється гідної уваги. Звертаючи увагу до смислової наповненості даної складової, можна зробити висновок, що найчастіше соціологічний потенціал
зв’язують з ефективністю роботи персоналу підприємства
[26 – 28], яка визначається: результативністю виробництва;
організацією роботи персоналу [28]; мотивацією праці [26];
соціально-психологічним кліматом в колективі та ін. [27].
Таким чином, соціологічний потенціал можна визначити
як: можливість індивідуума реалізувати свій потенціал у рамках певної економічної системи з максимальним ефектом та
збереженням певного рівня психо-фізіологічних здібностей.
І останнім структурним елементом у системі потенціалу
взаємодіючих процесів відповідно до дії законів енвіроніки обраний природно-екологічний потенціал. У цілому, до
структурних складових природно-екологічного потенціалу
економічної системи були віднесені: потенціал взаємодії економічної системи із зовнішнім середовищем у частині використання та збереження природних ресурсів; потенціал, що
відображає взаємодію, яка викликана необхідністю здійснення і розвитку економічних процесів економічної системи; потенціал, що відображає взаємодію, яка викликана необхідністю здійснення і розвитку технологічних процесів економічної
системи; потенціал, що відображає взаємодію, яка викликана необхідністю здійснення і розвитку соціальних процесів
економічної системи.
Висновки. Таким чином, у ході дослідження розглянуті
основні складові потенціалу взаємодіючих процесів, визна279
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чені їх властивості, необхідні для якісної аналітичної ідентифікації у рамках потенціалогічного аналізу. Це дає змогу
сформувати концепцію потенціалогічного аналізу потенціалу
взаємодіючих процесів економічної системи (рис. 1), яка тісно зв’язана з потенціалом організованості, функціональних
зв’язків та ціллю її діяльності.
Пропонована концепція є продовженням концепцій потенціалогічного аналізу стосовно дослідження потенціалів
організованості та функціональних зв’язків. Її спрямованість,
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у подальшому дозволить виробити якісний аналітичний інструментарій потенціалогічного аналізу, з визначенням специфічних способів і прийомів щодо визначення необхідного,
реального або можливого потенціалу економічної системи.
Тобто, дозволить аналітично оцінити критерії модальності
економічної системи відповідно до обраних напрямків потенціації: структуралізм (структурування), деконструкція та
конструкціоналізм (конструювання) на різних стадіях життєвого циклу підприємства.
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