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В умовах нестабільності зовнішнього середовища функціонування підприємства та зростання 
ризиків підприємницької діяльності зростає потреба у забезпеченні економічної безпеки суб’єкта 
господарювання. Ця обставина зумовлює необхідність створення на підприємстві механізму захисту від 
загроз економічній безпеці та впровадження дієвих методів запобігання їх виникненню. Одним зі 
складових такого механізму на мікрорівні є управління стратегічним потенціалом, що дозволяє 
підприємству отримати додаткові конкурентні переваги, бути стійким до факторів негативного впливу та 
досягати стратегічну мету.  

Зарубіжні та вітчизняні вчені зробили значний вклад у формування теоретико-методичних основ 
управління стратегічним потенціалом  підприємства. Дослідження економічної сутності категорії 
«стратегічний потенціал» та основ управління стратегічним потенціалом знайшли своє відображення у 
наукових працях таких вчених, як: І. Ансофф, М. Портер, О.М. Алимов, А.О. Азарова, Л.Ю. Гордієнко, 
Л.Є. Довгань, С.А. Нестеренко, О.А. Сущенко, Є.В. Швець та багатьох інших. У той же час потребує 
уточнення розуміння стратегічного потенціалу як фактору забезпечення економічної безпеки 
підприємства та визначення його складових, що зумовлює актуальність даного дослідження.  

Метою даного дослідження є визначення сутності стратегічного потенціалу підприємства та його 
структури.  

Огляд  економічної літератури свідчить про наявність різних підходів до трактування поняття 
«стратегічний потенціал» (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Основні підходи до трактування поняття «стратегічний потенціал» у економічний літературі 

Визначення категорії «стратегічний потенціал» Автори 
«Стратегічний потенціал – це певним чином упорядкована відповідно до 
стратегічних напрямів розвитку сукупність ресурсів і резервів, яка дозволяє при 
їх комплексному використанні забезпечити реалізації потенційних 
можливостей» [1]  

О.А. Сущенко, 
2002 р. 

«Стратегічний потенціал в умовах трансформаційної економіки – це сукупність 
поточних та майбутніх ресурсів і можливостей, які можуть бути мобілізовані для 
досягнення стратегічних цілей в трансформаційних умовах» [2] 

Л.Ю. Гордієнко, 
Є.В. Швець, 

2006 р. 
«Стратегічний потенціал - це потенціал, сформований відповідно до цілей 
підприємства, що відображає можливості підприємства передбачати зміни в 
зовнішньому середовищі та готовність гнучко реагувати на ці зміни» [3] 

Р.В. Фещур, 
О.Б. Бортновська, 

2007 р. 
«Стратегічний потенціал підприємства є системою взаємопов’язаних елементів, 
які, характеризуючись різними видами ресурсів, компетенцій та можливостей, 
визначають спроможність створювати конкурентні переваги для забезпечення 
ефективного довгострокового розвитку підприємства» [4] 

І.С. Левик, 
2012 р. 

Стратегічний потенціал – «сукупність обмежених наявних ресурсів та 
компетенцій підприємства по досягненню глобальних й стратегічних цілей в 
майбутньому з урахуванням відповідних умов зовнішнього середовища» [5] 

І.С. Гращенко, 
Г.О. Хіміч, 
В.А. Хіміч, 

2013 р. 
«Стратегічний потенціал підприємства – це сукупність наявних ресурсів та 
резервів підприємства, які визначають складові його потенціальних 
можливостей у майбутньому та забезпечує реалізацію стратегічних напрямків 
розвитку як у короткострокових, так і в довгострокових періодах» [6] 

Л. С. Ладонько, 
М. В. Ганжа, 

2015 р. 

«Стратегічний потенціал – це потенціал, сформований відповідно до цілей 
підприємства, який визначається: потенційними можливостями підприємства – 
його власними ресурсним забезпеченням та ресурсами зовнішнього середовища, 
його збалансованістю та адаптованістю до обраних стратегій розвитку 
підприємств»  [7] 

С.А. Нестеренко, 
       2017 р. 

 

 
Незважаючи на незначні розбіжності у трактуванні стратегічного потенціалу підприємства різними 

науковцями, можна виокремити такі основні аспекти, що стосуються розуміння даної категорії: 
- стратегічний потенціал є сукупністю наявних ресурсів, компетенцій, конкурентних переваг, 

можливостей та резервів підприємства; 
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- управління стратегічним потенціалом та використання наявних можливостей дозволяє 
передбачати зміни зовнішнього  середовища підприємства та адаптуватися до цих змін; 

- стратегічний потенціал забезпечує досягнення стратегічних цілей, реалізацію обраної стратегії, 
збереження та підвищення конкурентоспроможності підприємства.  

Основними складовими стратегічного потенціалу підприємства є: фінансово-економічний, 
матеріально-технічний, інноваційно-технологічний, інформаційний, соціально-управлінський, 
екологічний потенціал (рисунок 1). 

На нашу думку, стратегічний потенціал – система, яка є сукупністю різних видів ресурсів, сильних 
сторін, можливостей, конкурентних переваг підприємства у рамках економічної, соціальної та екологічної 
складової його діяльності, раціональне управління якою здатне забезпечити економічну безпеку 
підприємства та досягнення визначеної стратегічної мети.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основні складові стратегічного потенціалу підприємства* 

*розроблено авторами 
 
Формування стратегічного потенціалу, який відповідатиме обраному вектору і визначеним цілям 

розвитку підприємства, управління ним та розвиток  виступають запорукою протистояння та подолання 
загроз економічній безпеці.  
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Стратегічний 
потенціал 

підприємства 

Інноваційно-технологічний потенціал 
Сукупність впроваджених та 

створених на підприємстві інновацій, 
застосовуваних виробничих 

технологій, наукові дослідження і 
розробки та ін. 

Фінансово-економічний потенціал  
Сукупність фінансових ресурсів, у 

т.ч. власних та залучених,  
майно підприємства в цілому, 
можливості підприємства щодо 
залучення інвестицій та ін. 

Матеріально-технічний потенціал 
Сукупність матеріальних та технічних 

ресурсів: сировина, матеріали, 
напівфабрикати, готова продукція, 

інвентар, обладнання, транспорті засоби, 
споруди та ін., а також їх стан 

Соціально-управлінський потенціал  
Персонал та його компетентності, 

сукупність умов праці на підприємстві, 
корпоративна культура підприємства, 
соціально-психологічний клімат у 
колективі, управлінські кадри, 

сукупність методів управління та 
управлінських рішень та ін. 

Екологічний потенціал 
Здатність підприємства раціонально 

використовувати природні ресурси, попереджати 
появу загроз екологічній безпеці, знижувати 
негативний вплив на довкілля, а також резерви 

зростання екологічної ефективності його діяльності 
(зокрема, шляхом реалізації природоохоронних 
заходів, впровадження «зелених» технологій, 

забезпечення енергоефективності та 
енергозбереження) 

Інформаційний потенціал 
Сукупність інформаційних ресурсів 
підприємства:  інформація у вигляді 
документів, масивів даних тощо, 
інформаційні технології обробки, 
передачі та зберігання інформації. 


