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У статті розглядаються особливості управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогоспо-
дарською технікою. Проведене дослідження економічного потенціалу дає можливість стверджувати, що його необ-
хідно розглядати як систему із складовими елементами (виробничої, кадрової, фінансової, інноваційної, маркетин-
гової), якій притаманні закономірності, властивості функціонування системи, а саме: динамічність, еластичність,
інертність, стабільність та синергійність. Як і будь-якій іншій системі економічному потенціалу підприємства прита-
манні горизонтальні та вертикальні взаємозв'язки та відносини, що виникають між її складовими елементами в сис-
темі та за її межами. Під управлінням економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською техні-
кою, на наш погляд, необхідно вбачати розроблення на основі системного підходу обгрунтованої концепції форму-
вання, використання та нарощення економічного потенціалу підприємства відповідно до поставленої мети та цілей
функціонування підприємства із урахуванням впливу екзогенних та ендогенних факторів. Для підприємств, що
здійснюють торгівельну діяльність сільськогосподарської техніки для управління економічним потенціалом підприє-
мства необхідно враховувати такі особливості, як: прогнозування можливого попиту споживачів у сільськогоспо-
дарській техніці із урахуванням технологічних процесів; урахування природно-кліматичних умов конкретного ре-
гіону із аналізом посівних культур цієї території та їх сівообігом; розширення послуг підприємства за рахунок за-
пропонуванню споживачу різноманітних технологічних послуг, що супроводжують продаж сільськогосподарської
техніки; розрахунки можливої кількості запитів із урахуванням зносу техніки споживачів та їх купівельної спро-
можності; зміни у якості обслуговування споживачів за рахунок підвищення кваліфікації персоналу та використан-
ня інформаційних ресурсів тощо. Обгрунтовано, що для ефективного управління економічним потенціалом
підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою, важливою умовою є не тільки урахування специфіки скла-
дових елементів економічного потенціалу, а також і його специфічних властивостей з урахуванням поставлених цілей
та завдань підприємства з урахуванням постійних змін під впливом ендогенних та екзогенних факторів.

The article deals with the peculiarities of management of the economic potential of the enterprise of agricultural
machinery trade. The conducted research of the economic potential of the enterprise makes it possible to assert that it
should be considered as a system with the constituent elements (production, personnel, financial, innovation, marketing),
which is characterized by regularities, properties of the functioning of the system, namely: dynamism, elasticity, inertia,
stability and synergy As with any system, the economic potential of an enterprise is characterized by horizontal and
vertical relationships and relationships that arise between its constituent elements in the system and beyond. In managing
the economic potential of agricultural machinery enterprises, in our opinion, it is necessary to consider developing, on
the basis of a systematic approach, a substantiated concept of the formation, use and increase of the economic potential
of the enterprise in accordance with the purpose and purpose of the company's operation, taking into account the influence
of exogenous and endogenous factors. For enterprises engaged in the trading of agricultural machinery to manage the
economic potential of an enterprise, it is necessary to take into account such features as: forecasting of possible demand
of consumers in agricultural machinery taking into account technological processes; taking into account the natural and
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сукупність тенденцій розвитку світового

господарства в умовах поглиблення глобаліза-
ційних процесів та збільшення ризикованості
господарської діяльності економічних суб'єк-
тів доводять безперечну актуальність дослід-
ження питань, пов'язаних із управлінням еко-
номічним потенціалом підприємств.

Не дивлячись на активний науковий пошук
щодо удосконалення управління економічним
потенціалом, необхідно відзначити, що недо-
статньо враховуються специфічні особливості
діяльності підприємств, що визиває певний дис-
баланс, за якого внутрішня спроможність
підприємств щодо реалізації свого економічно-
го потенціалу не може повністю реалізувати-
ся. Це може призвести до погіршення резуль-
татів діяльності підприємств і/або не досягнен-
ня певних можливих показників діяльності, у
тому числі на підприємствах торгівлі сільсько-
господарською технікою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані із удосконаленням управ-
ління економічним потенціалом підприємств
часто висвітлюються у наукових працях, до
яких можна віднести наробки таких вітчизня-
них науковців: І.А. Ажаман, О.В. Ареф'євої,
О.Ф. Балацького, Б.Є. Бачевського, В.Г. Бкова,
А.П. Волкова, Л.С. Головкова, І.М. Губанова,
В.С. Дога, О.І. Жидкова, І.В. Заблодської,
Т.В. Калінеску, О.Н. Ковальова, Р.О. Костир-
ка, Н.С. Краснокутської, Є.В. Лапіна, Б.М. Мі-
зюка, О.І. Олексюка, І.П. Отенко, О.О. Решет-
няка, І.М. Рєпіної, М.Н. Романова, М.В. Савчен-
ка, О.С. Федоніна, Н.Я. Шкроміда та ін.

climatic conditions of a particular region with the analysis of sowing crops of the area and their circulation; expansion of
the company's services by offering a variety of technological services to the consumer, accompanying the sale of
agricultural machinery; calculations of the possible number of requests taking into account the wear of consumer
technology and their purchasing power; changes in the quality of customer service at the expense of personnel development
and use of information resources, etc. It is substantiated that in order to effectively manage the economic potential of
enterprises trading in agricultural machinery, an important condition is not only taking into account the specifics of the
constituent elements of economic potential, as well as its specific properties, taking into account the goals and objectives
of the enterprise, taking into account the constant changes under the influence of endogenous and exogenous factors.

Ключові слова: економічний потенціал, підприємства торгівлі сільськогосподарської тех-
ніки, управління економічним потенціалом, потенціал, система, складові елементи систе-
ми, закономірності розвитку економічного потенціалу.

Key words: economic potential, enterprises of agricultural machinery trade, management of
economic potential, potential, system, components of the system, regularities of development of
economic potential.

Численна кількість публікацій у даному на-
пряму підкреслює актуальність цієї проблема-
тики. Але, надаючи належне науковому дороб-
ку вчених, необхідно зазначити, що проблема-
тика управління економічним потенціалом
підприємств, у тому числі, підприємств торгівлі
сільськогосподарською технікою, із урахуван-
ням специфічних особливостей їх діяльності
потребує подальших наукових розвідок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування напрямів

управління економічним потенціалом підпри-
ємств торгівлі сільськогосподарською техні-
кою із урахуванням їх специфічних особливо-
стей. Досягнення поставленої мети зумовило
вирішення таких завдань: обгрунтувати розг-
ляд економічного потенціалу як системи із при-
таманними йому специфічними особливостями
з точки зору розгляду системи; виокремити
складові управління економічним потенціалом
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під управлінням економічним потенціалом,

на наш погляд, необхідно вбачати розроблен-
ня на основі системного підходу, обгрунтова-
ної концепції формування, використання та
нарощення економічного потенціалу підприє-
мства, відповідно до поставленої мети та цілей
функціонування підприємства.

При цьому економічний потенціал підпри-
ємств, у тому числі, підприємств торгівлі сіль-
ськогосподарською технікою, необхідно розг-
лядати як певну систему, що представлена су-
купністю її складових елементів, сума ефектів
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функціонування яких є меншою за ефект фун-
кціонування цілісної системи. До складових
елементів, які можуть виступати окремими си-
стемами нижчого порядку, слід віднести: ви-
робничу (основні засоби виробництва, мате-
ріальні запаси та ін.), кадрову (персонал підпри-
ємства, його кваліфікація, досвід), фінансову
(позиковий й власний капітал, інвестиційні
можливості підприємства), інноваційну (прове-
дення науково-дослідних та дослідно-конст-
рукторських робіт, використання нових техно-
логій, випуск нової інноваційної продукції),
маркетингову (просування продукції на ринку,
потенційний попит на продукцію підприємства,
частка ринку) складові.

Як і будь-якій іншій системі економічному
потенціалу підприємства притаманні горизон-
тальні та вертикальні взаємозв'язки та відно-
сини, що виникають між її складовими елемен-

тами в системі та за її межами,
до яких можна віднести: вироб-
ничі, фінансові, економічні,
господарські, юридичні, техно-
логічні, інноваційні, інфор-
маційні тощо. Економічний по-
тенціал підприємств торгівлі
сільськогосподарською техні-
кою як і будь-яка інша система
знаходиться під впливом екзо-
генних та ендогенних факторів,
під дією яких відбуваються змі-
ни в його розвитку, а також
йому притаманні такі власти-
вості, як: цілісність, складність,
адаптивність, ієрархічність тощо.

Економічний потенціал під-
приємств торгівлі сільськогос-
подарською технікою дає мож-
ливість отримання ефективно-
го відтворення та стабільною
розвитку підприємств, а також
ринкових переваг на ринку за
рахунок виявлення резервів
розвитку та перетворення по-
тенціалу на ресурс. Задіяння
економічного потенціалу під-
приємств торгівлі сільськогос-
подарською технікою полягає у
забезпеченні ефективного ви-
користання певних інстру-
ментів управління з метою от-
римання конкурентоспромож-
ного функціонування підприє-
мства. Представлення еконо-
мічного потенціалу підприєм-
ства подано на рисунку 1.

Ефективність задіяння економічного потен-
ціалу підприємств торгівлі сільськогосподарсь-
кою технікою визначається не тільки його зро-
стаючими показниками, що характеризують
діяльність підприємств, а й можливостями ра-
ціонального та одночасного використання всіх
наявних ресурсів, а також нарощення потенці-
алу підприємства. Для цього необхідно засто-
совувати управління економічним потенціалом
на системній основі із розробленням та підпо-
рядкуванням стратегічних завдань та цілей роз-
витку підприємства. Ми погоджуємося із дум-
кою Н.С. Педченко, що "управління економіч-
ним потенціалом підприємства є систематич-
ною, динамічною, плановою і комплексною
діяльністю щодо забезпечення стратегічної
життєдіяльності шляхом гармонійної узгодже-
ності дії "ресурси, спроможності, інновації" [6,
с. 219].

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічний потенціал підприємства  

Екзогенні фактори  Ендогенні фактори 

Фактори впливу  

Закономірності розвитку економічного потенціалу 
підприємства  

Виробничий 

потенціал 
Кадровий 

потенціал  

Фінансовий 

потенціал  

Інноваційний 

потенціал  

Маркетинговий 

потенціал  

Управління економічним потенціалом підприємства  

Динамічність  Інертність  Еластичність  

Синергійність  Стабільність  

Урахування впливу екзогенних факторів 

Використання специфічних управлінських функцій 

Побудова інформаційно-комунікаційної мережи 

Використання системи контролю 

Урахування можливих змін ринкової кон’юнктури 

та специфіки діяльності підприємства 

Рис. 1. Представлення економічного потенціалу
підприємства

Джерело: авторська розробка.
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Економічному потенціалу підприємств тор-
гівлі сільськогосподарською технікою як пев-
ній системі притаманні принципові законо-
мірності, властивості функціонування, а саме
[3, c. 103; 4, c. 86; 5, c. 37]:

— динамічність — проявляється у кіль-
кісних та якісних змінах як у структурі потен-
ціалу та його складових елементах, так і у ди-
намічних змінах показників підприємства;

— еластичність — економічний потенціал як
система має цілеспрямовану властивість адап-
туватися до змін;

— інертність щодо змін;
— на економічний потенціал впливає вели-

ка кількість ендогенних та екзогенних фак-
торів, але найчастіше ці зміни проявляються не
миттєво, а з певним часовим лагом, а також ці
зрушення можуть проявлятися досить трива-
лий й невизначений час;

— стабільність — системі властиве прагнен-
ня до встановлення порушеної стабільності,
збалансованості та рівноваги в цілому;

— синергійність — сукупність ефекту від
функціонування економічного потенціалу як
системи в результаті впливу на один із його
складових елементів дає синергійний ефект, що
є незрівнянним із початковим ефектом його
складових.

Для ефективного управління економічним
потенціалом підприємств торгівлі сільськогос-
подарською технікою важливою умовою є не
тільки врахування специфіки складових еле-
ментів економічного потенціалу, а також і його
специфічних властивостей з урахуванням по-
ставлених цілей та завдань підприємства та по-
стійних змін під впливом ендогенних та екзо-
генних факторів.

Для ефективного управління економічним
потенціалом підприємств торгівлі сільсько-
господарською технікою необхідно [1, с. 24; 2,
с. 73; 7, с. 385]:

по-перше, як уже відзначалось, урахуван-
ня впливу екзогенних факторів, які впливають
як на економічний потенціал так і на діяльність
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою, що дає можливість за рахунок більш
швидкого реагування на зміни, які виникли під
дією зовнішніх факторів, розробити заходи
щодо задіяння економічного потенціалу та за-
безпечує не тільки утримання існуючого стану
підприємства, а й отримання нових перспектив
для підприємства;

по-друге, на основі аналізу поточного ста-
ну функціонування підприємств торгівлі
сільськогосподарською технікою та прогно-
зування його розвитку в майбутньому управ-

ління економічним потенціалом повинно ба-
зуватися на здійсненні певних специфічних
управлінських функцій, а саме: розроблення
програми комплексного планування та управ-
ління економічним потенціалом підприємства
для забезпечення найбільш повного та ефек-
тивного використання наявного потенціалу
підприємства та нарощення його в майбутнь-
ому;

по-третє, побудова інформаційно-комуні-
каційної мережи на підприємствах торгівлі
сільськогосподарською технікою для ураху-
вання прийняття управлінських рішень щодо
задіяння та нарощення економічного потен-
ціалу;

по-четверте, використання системи контро-
лю за виконанням управлінських рішень щодо
задіяння та нарощення економічного потен-
ціалу підприємства;

по-п'яте, урахування можливих змін рин-
кової кон'юнктури та специфіки діяльності
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою при прийнятті управлінських рі-
шень.

Так, наприклад, для підприємств, що
здійснюють торгівельну діяльність сільськогос-
подарського технікою для управління еконо-
мічним потенціалом підприємства необхідно
враховувати такі особливості:

— прогнозування можливого попиту спо-
живачів у сільськогосподарській техніці із ура-
хуванням технологічних процесів та нарощен-
ня економічного потенціалу торгівельного
підприємства за рахунок пропонування найно-
вітніших пропозицій на ринку у даному на-
прямі;

— урахування природно-кліматичних умов
конкретного регіону із аналізом посівних куль-
тур даної території та їх сівообігом;

— розширення послуг підприємства за ра-
хунок запропонування споживачу різноманіт-
них технологічних послуг, що супроводжують
продаж сільськогосподарської техніки, а саме:
транспортування сільськогосподарських ма-
шин до місця споживача, передпродажне та
післяпродажне обслуговування сільськогоспо-
дарських машин тощо;

— розрахунки можливої кількості запитів
споживачів на різноманітні марки сільськогос-
подарської техніки із урахуванням зносу тех-
ніки споживачів та їх купівельної спромож-
ності;

— зміни у якості обслуговування спожи-
вачів за рахунок підвищення кваліфікації пер-
соналу та використання інформаційних ре-
сурсів тощо.
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Отже, проведене дослідження економічно-

го потенціалу підприємства дає можливість
стверджувати, що його необхідно розглядати
як систему із складовими елементами (вироб-
ничої, кадрової, фінансової, інноваційної, мар-
кетингової), якій притаманні закономірності,
властивості функціонування системи, а саме:
динамічність, еластичність, інертність, стабіль-
ність та синергійність. Як і будь-якій іншій сис-
темі економічному потенціалу підприємства
притаманні горизонтальні та вертикальні взає-
мозв'язки та відносини, що виникають між її
складовими елементами в системі та за її ме-
жами.

Під управлінням економічним потенціалом
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою, на наш погляд, необхідно вбачати
розроблення на основі системного підходу об-
грунтованої концепції формування, викорис-
тання та нарощення економічного потенціалу
підприємства відповідно до поставленої мети
та цілей функціонування підприємства із ура-
хуванням впливу екзогенних та ендогенних
факторів. Ефективне використання економіч-
ного потенціалу підприємств торгівлі сільсько-
господарською технікою впливає не тільки на
підвищення прибутковості та досягнення
фінансової стабільності підприємств, а й на
можливий перехід підприємства на нову більш
прогресивну стадію економічного розвитку
підприємства.

Подальших наукових розвідок вимагають
питання удосконалення методичного підходу
щодо оцінювання ефективності задіяння та
формування економічного потенціалу підприє-
мства, а також оцінювання змін в управлінні
економічним потенціалом на результати діяль-
ності підприємства.
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