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Анотація. Мета статті полягає у визначенні ролі управління потенціалом у забезпеченні векторного сталого розвитку підприємств ЖКГ. Статтю присвячено дослідженню
понятійно-категоріального
апарату управління потенціалом розвитку підприємств, виокремленню основних функцій управління та побудові механізму управління потенціалом
розвитку підприємств ЖКГ. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті
завдань здійснено за допомогою методів наукової абстракції, індукції та дедукції; аналізу
та синтезу а також інших методів пізнання соціально-економічних явищ, об'єктів і процесів - для формулювання наукових положень та уточнення термінологічного апарату
щодо управління потенціалом розвитку підприємств, його функцій і механізмів забезпечення. Результати. Досліджено етимологію сутності управління потенціалом розвитку підприємств та виокремлено основні функції управління. Розроблено матрицю
інтегрування взаємозв'язків функцій і складових векторно-орієнтованого управління потенціалом розвитку підприємства; запропоновано структурно-функціональну
модель
механізму управління потенціалом розвитку ЖКГ. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що використання запропонованого механізму управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ сприятиме досягненню векторного сталого розвитку як сфери ЖКГ, так і стабілізації національної економіки держави
загалом.
Ключові слова: потенціал розвитку, сталий розвиток, механізм управління, управління
потенціалом підприємства, потенціал підприємств житлово-комунального господарства.
Постановка проблеми в загальному вигляді та зв'язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями. Управління потенціалом розвитку підприємства є
невід'ємною складовою загальної системи
управління й головною умовою успішного
функціонування, основою для вирішення питань планування та впровадження інноваційних стратегій сталого розвитку підприємства.
При цьому розвиток має базуватися на оцінці
потенційних можливостей та інноваційних
перспектив, аналізі зовнішнього середовища
підприємства, виявленні й реалізації ефек-

тивних комбінацій ресурсів, здібностей для їх
можливого впровадження у процесі прийняття
стратегічних рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Зростаюча важливість управління потенціалом розвитку в умовах євроінтеграції і глобалізації економіки викликає нові вимоги до
вибору ефективних механізмів використання
та оцінки потенціалу розвитку, а також стратегічного менеджменту підприємства. Тому
все більше увага вітчизняних і зарубіжних
учених зосереджена на ролі потенціалу в розвитку суб'єктів підприємства та розробці ме-
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ханізмів управління ним. Питання етимології
сутності управління потенціалом досліджували вчені: О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко [2]; О. О. Іванець [7]; Н. С. Краснокутська [8]; О. В. Курінна [10]; А. Мірцхулава
[13]; І. Стец [14]; О. І. Шаманська [18]; розробкою стратегії управління потенціалом займалися С. Б. Алексеев [1]; JI. Н. Бражнікова
[4]; О. Гончар [5]; функції управління підприємством в цілому та його потенціалу, зокрема,
були об'єктом уваги І. О. Бланка [3], К. А. Мамонова [11], М. X. Мескона [12], Т. О. Фролової [16], О. А. Харун [17], P. М. Ходгетса
[19] та ін. Проте проблемам векторного сталого розвитку підприємств ЖКГ у контексті
управління їх потенціалом приділено недостатньо уваги.
Формування цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є дослідження ролі
управління потенціалом у забезпеченні векторного сталого розвитку підприємств ЖКГ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих
наукових результатів. Визначаючи справедливість твердження Н. С. Краснокутської. що досягнення бажаних результатів
можливе тільки через визначення цільового
вектора управління [8], можна погодитися з
думкою Р. Гончар щодо спрямованості векторів у напрямку впровадження інновацій,
залучення та розвитку джерел формування
фінансових ресурсів (з оптимізацією структури, збалансуванням коротко-, середньо та
довгострокових), технічним переоснащенням і впровадженням прогресивних технологій [5].
Так, О. О. Іванець поняття «управління
потенціалом підприємства» тлумачить як пошук, створення та використання можливостей ефективного розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання [7]. Н. В. Сабліна та Т. Б. Кузенко визначають управління
фінансовим потенціалом підприємства як
складний поетапний процес, що передбачає
прийняття управлінських рішень із метою
оптимізації фінансових і грошових потоків,
співвідношення витрат та результатів, а також збільшення позитивного фінансового результату відповідно до обраної стратегії [9,
с. 126]. Проте автори стверджують, що процес управління базується на фактичному фінансовому потенціалі (наявних фінансових

ресурсах) [9, с. 127], що загалом ототожнює
процес управління фінансовими ресурсами
із процесом управління потенціалом і суперечить самому розумінню потенціалу як
сукупності не тільки фактичних, а й незадіяних ресурсів. У даному аспекті ігнорується
важлива функція управління як прогнозування впливу зовнішніх чинників на підприємство. С. Б. Алексеев надає визначення процесу управління стратегічним потенціалом
як системи управління процесом формування і використання внутрішніх стратегічних
можливостей підприємства, спрямованій на
довгострокове виживання підприємства в навколишньому середовищі й досягнення стратегічних цілей [1]. Автор визначає за мету
управління «довгострокове виживання підприємства», у той час як відповідно до концепції життєвого циклу кожне підприємство
прагне не тільки вижити, стабільно працювати, а й розвиватися та нарощувати свої виробничі потужності.
Погоджуємося з думкою Н. В. Сабліної та
Т. Б. Кузенко, що характерним для діяльності
підприємств є вплив комплексу економічних,
соціальних, управлінських та інших факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища [9],
а тому, ураховуючи авторський підхід до розгляду сутності потенціалу розвитку як системи «ресурси-можливості-інновації», уважаємо
за доцільне застосування комплексного системного підходу до побудови механізму управління, що передбачає інтегрування функцій
менеджменту в сукупність потенціалоутворювальних складових. На системності підходу до
управління потенціалом підприємства наполягає і Н. С. Краснокутська, яка акцентує увагу
на інтегрованості зв'язків усіх елементів механізму управління [8].
Слід відмітити, що ефективне управління
потенціалом розвитку підприємства передбачає виконання основних функцій. Засновники
класичної теорії менеджменту провели ґрунтовне дослідження функцій управління, поділяючи їх на функції: планування, організація, керівництво, контроль (А. Файоль) [15];
планування, організація, управління кадрами,
керівництво, координація, облік і бюджетування (P. М. Хотгетс) [19]; планування, організація, мотивація, контроль (М. X. Мескон)
[12]. Сучасні спеціалісти з теорії управління
виділяють функції: організація, планування,
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мотивація, контроль (загальні функції) [3];
планування, організація, укомплектування
штату, керівництво, контроль [16]; цілепокладання, планування, прогнозування, організація, координація, контроль, мотивація, регулювання [17]; планування, організація, регулювання, координація, мотивація, контроль,
облік [13]. Досліджуючи функції управління
потенціалом розвитку як складову системи
управління, автори виділяють такі: планування, організовування, контроль і мотивацію
(І. Стец) [14]; планування (прогнозування),
регулювання та використання (О. В. Курінна)
[10]; загальні функції (організація, планування, мотивація, контроль) і специфічні функції
(моделювання потенціалу, аналіз та оцінювання наявності й достатності потенціалу)
(Н. С. Краснокутська) [8].
Інтегрування класичних поглядів на функції менеджменту та поглядів на функції управління потенціалом підприємства дозволяє
встановити функції, які, забезпечують ефективність управління: організація, планування,
мотивація, контроль (рис. 1).
Відповідно до класичного підходу організація передбачає розподіл завдань між
окремими підрозділами або працівниками
та встановлення взаємодії між ними [15].
Організація забезпечує створення умов для
досягнення цілей [16] і, як влучно зазначає
Н. С. Краснокутська, базується на наявності якісного інформаційного забезпечення та
єдиної інформаційної системи (зокрема, даних про наявність, достатність, зміни структури та реалізації потенціалу підприємства)
[8], що забезпечить обгрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень [3].
Окрім того, уважаємо, що ефект організації виявляється у вдалому поєднанні всіх видів
ресурсів та їх раціональному використанні.
Функція планування включає в себе вибір цілей та плану дій із їх досягнення [15].
Л. Н. Бражнікова сутність функції планування
розуміє як прогнозування показників діяльності підприємства [4, с. 51]. Як стверджує
О. В. Курінна, планування як функція управління потенціалом спрямовано на забезпечення, відновлення або збереження фінансової
стійкості [10]. К. А. Мамонов у плануванні як
функції управління потенціалом виділяє такі
віхи: аналіз наявних у підприємства ресурсів; аналіз стану підприємства на ринку; ана-

ліз конкурентоспроможності підприємства;
аналіз роботи конкурентів: визначення ключових для підприємства факторів, за якими
проводитиметься інтенсивна робота; визначення ефективності використання наявних
ресурсів; пошук виробничих резервів; вибір
стратегії управління потенціалом розвитку
підприємства; створення стратегічного плану управління потенціалом розвитку підприємства з урахуванням ресурсних обмежень,
стандартів за якістю та поставлених перед
суб'єктом господарювання стратегічних цілей; реалізація наміченого плану [11].
В умовах динамічності сучасного світу
виникає необхідність в оперативності прийняття управлінських рішень, які не тільки
реагуватимуть на наслідки цього впливу, але
й прогнозуватимуть настання цих змін. При
цьому основною метою прогнозування є вироблення прогнозів, які б лягли в основу прийняття управлінських рішень стратегічного
розвитку підприємства.
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Мотивація передбачає розробку заходів із
виявлення мотивів, які виступають рушійною
силою максимізації зусиль персоналу в досягненні цілей підприємства та розробки на їх
основі системи стимулювання праці [8]. Мотивація передбачає розробку положень щодо
преміальної системи оплати праці та повинна
бути направлена на сприяння росту продуктивності праці, зниження витрат на виробництво, підвищення якості продукції. Проте,
як зазначає Т. О. Фролова, функція мотивації
в сучасному світі придбала вигляд морально-психологічного тиску на співробітників,
відбувається прихована підміна особистих
інтересів працівників корпоративними [16].
Через мотивацію апарат управління узгоджує
дії всіх працівників підприємства з метою досягнення тактичних і стратегічних завдань та
загальної мети підприємства.
Функція контролю полягає у співвідношенні реально досягнутих результатів із тими, що
були заплановані [15]. Контроль передбачає
застосування системи спостереження і перевірки відповідності використання ресурсів
підприємства встановленим стандартам та іншим нормативам, прийнятим планам, програмам та оперативним управлінським рішенням,
а також виявлення допущених відхилень від
прийнятих принципів організації та ведення
господарства [18].
Визначені функції є складовою механізму управління потенціалом розвитку підприємств. Так, Н. С. Краснокутська визначає
механізм управління як систему основних
елементів, які регулюють процес розробки й
реалізації управлінських рішень у даній сфері
[8]; Т. Б. Кузенко, Н. В. Сабліна стверджують,
що механізм управління фінансовим потенціалом суб'єкта господарювання має включати
принципи, мету, завдання, функції механізму,
інструменти, необхідні для його реалізації,
інформаційну підтримку прийняття рішень
відносно напрямів розвитку фінансового потенціалу [9]; С. Б. Алєксєєв надає визначення
механізму функціонування і розвитку потенціалу підприємства як сукупності економічних,
мотиваційних, організаційних, правових аспектів управлінської взаємодії його підсистем,
забезпечуючи узгодженість інтересів об'єктів
і суб'єктів управління [1]; О. В. Березін і
Н. Г. Дуда механізм управління потенціалом
тлумачать як сукупність організаційних, мо-

тиваційних. економічних і законодавчих способів взаємодії та узгодження інтересів усіх
учасників, тому його формування повинно
відбуватися на основі системи організаційних,
мотиваційних, економічних та законодавчих
механізмів [2]: О. Є. Жук пропонує визначати
механізм управління виробничим потенціалом
підприємства як систему функцій, форм, методів, інструментів, важелів, що пов'язані з виробничим потенціалом і впливають на діяльність із метою досягнення поставлених перед
підприємством цілей [6].
При цьому науковці виділяють різні складові в механізмі управління потенціалом: інструменти й важелі впливу, методи управління [8];
завдання, функції, інструменти та інформаційна підтримка [9]: функції, методи та принципи
управління [18]; функції, форми, методи, інструменти. важелі [6].
На основі узагальнення наукової літератури пропонуємо визначати механізм управління потенціалом розвитку підприємства як інтегрованість функцій, методів, інструментів,
інформаційного та нормативно-правового забезпечення. що надає можливість приймати
управлінські рішення в напрямі реалізації векторних індикаторів розвитку й перспективного
нарощення потенціалу розвитку підприємства.
На особливу увагу заслуговує дослідження
потенціалу розвитку для підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, оскільки
вони, з одного боку, у зв'язку з розвитком інноваційних технологій та створенням умов до
підвищення тарифів на послуги, мають можливість розширити свій потенціал, а з іншого
- мають ряд специфічних особливостей у діяльності, що інколи є перешкодою для реалізації потенціалу. Ураховуючи важливість сфери
житлово-комунального господарства та необхідність підвищення ефективності управління
нею, нами запропоновано структурно-функціональну модель механізму управління потенціалом розвитку ЖКГ, що включає такі складові, як методи, інструменти, функції управління. інформаційне та нормативно-правове
забезпечення (рис. 2).
Зважаючи на існування значних проблем
у діяльності підприємств ЖКГ, як важливу
складову механізму управління потенціалом
розвитку нами визначено векторні індикатори
розвитку, що базуються на подоланні зазначених проблем.
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Рис. 2. Структурно-функціональна модель механізму управління потенціалом розвитку ЖКГ
со
СО
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Висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямі. Запропонований механізм удосконалення управління потенціалом підприємств ЖКГ відкриває можливості для досягнення векторного сталого розвитку як сфери
ЖКГ, так і стабілізації національної економіки
держави загалом, що в подальшому позитивно
впливатиме на конкурентоспроможність національної економіки на світовому ринку та підвищення соціального рівня життя мешканців
країни. Подальші напрями досліджень мають
бути спрямовані на адаптування зарубіжного
досвіду в контексті забезпечення дії механізму
управління потенціалом розвитку підприємств
ЖКГ України.
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устойчивого развития предприятий ЖКХ.
Аннотация. Цель статьи заключается в определении роли управления потенциалом в
обеспечении векторного устойчивого развития предприятий ЖКХ. Статья посвящена исследованию понятийно-категориального аппарата управления потенциалом развития предприятий, выделению основных функций управления и построению механизма управления потенциалом развития предприятий ЖКХ. Методика исследования. Решение поставленных
в статье задач осуществлено с помощью методов научной абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза, а также других методов познания социально-экономических явлений,
объектов и процессов - для формулирования научных положений и уточнения терминологического аппарата по управлению потенциалом развития предприятий, его функций и механизмов обеспечения. Результаты. Исследована этимология сущности управления потенциалом развития предприятий и выделены основные функции управления. Разработана матрица интегрирования взаимосвязей функций и составляющих векторно-ориентированного
управления потенциалом развития предприятия; предложена структурно-функциональная
модель механизма управления потенциалом развития ЖКХ. Практическая значимость результатов исследования. В статье обосновано, что использование предложенного механизма управления потенциалом развития предприятий ЖКХ будет способствовать достижению векторного устойчивого развития как сферы ЖКХ, так и стабилизации национальной экономики государства в целом.
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and Law College, Poltava University of Economics and Trade). The role of potential management in
providing vector sustainable development of housing enterprises.
Annotation. Purpose. The article is devoted to to determine the role of potential management in
providing vector sustainable development of housing and utilities enterprises. The article is devoted to
:he research of the conceptual-categorical apparatus for managing the potential of enterprise developnent, the distinction of the main functions of management and the construction of a mechanism for
managing the potential of housing development enterprises. Methodology of research. When solvng the problems set in the article, methods of scientific abstraction, induction and deduction, analysis
and synthesis and other methods of cognition of socio-economic phenomena, objects and processes
are used - for the formulation of scientific provisions and clarification of the terminology apparatus
concerning the management of the enterprise development potential, its functions and mechanisms of
provision. Findings. The etymology of the essence of management of enterprise development potential is investigated and the main functions of management are distinguished. The matrix of integration
of interconnections of functions and components of vector-oriented management of enterprise development potential is developed; Structural-functional model of the management mechanism for housng development potential is proposed. Practical value. The article substantiates that the use of the
proposed mechanism for managing the development potential of housing and communal enterprises
will contribute to the achievement of vector sustainable development as a sphere of housing and communal services, as well as to stabilize the national economy of the state as a whole.
Keywords: development potential, sustainable development, management mechanism; management potential of the enterprise; the potential of housing and communal services enterprises.

