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процесу прийняття рішень на основі більш реалістичного уявлення про економічну 
поведінку, зокрема завдяки спеціальному дослідженню впливу позитивних емоцій (особ-
ливо емоції подяки). 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
СТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Категорія «економічний потенціал» полягає в узагальненій оцінці потенційних мож-

ливостей в процесі використання наявних ресурсів, іншими словами, в ступені ефектив-
ності їх застосування для досягнення економічного ефекту. Отже, економічний потенціал 
буде тим вище, чим ефективніше будуть використовуватися наявні ресурси, можливості 
або засоби [1]. Питання аналізу економічного потенціалу підприємств, залишається 
актуальним, так як існуючі методики оцінки потенціалу дозволяють сформувати лише 
загальне уявлення про стан підприємства, при цьому залишаючи поза увагою важливі 
фактори, які необхідно враховувати в процесі прийняття управлінських рішень.  

Пропонується розглядати економічний потенціал з точки зору динамічного підходу як 
сукупність визначальних компетенцій взаємодіючих між собою. Методологічна суть 
даного підходу дозволяє визначити економічний потенціал як категорію, функціонування 
якої забезпечує формування умов для зростання і розвитку конкурентоспроможності 
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підприємства. Це обумовлено тим, що компетенції підприємства перебуваючи у взаємодії, 
забезпечують розвиток економічного потенціалу як компетенції невідтворюваності для 
конкурентів і тим самим визначають успіх діяльності підприємства. 

Під формуванням потенціалу підприємства розуміють «процес створення і органі-
зації системи ресурсів таким чином, щоб результат їх взаємодії був фактором успіху в досяг-
ненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства» [3]. 

На підставі узагальнення теоретичних основ формування потенціалу підприємст-
ва сформулюємо етапи робіт для потенціалу розвитку підприємства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Етапи створення та розвитку потенціалу підприємства 

Джерело: складено автором на основі [1; 3; 4] 
 
Під потенціалом сталого розвитку автотранспортної компанії пропонується розглядати 

інтегральну характеристику, яка відображатиме можливості оцінюваного об'єкта (компанії) 
функціонувати відповідно до вимог, що пред'являються зацікавленими особами (стейкхол-
дерами) і суспільством до підприємств даної галузі. В даному випадку, коли мова йде про 
сталий розвиток транспортної компанії, пропонується виділити такі елементи потенціалу, 
як соціальний, економічний, функціональний, ринковий [4].  

Система показників, рекомендованих для оцінки кожного з елементів потенціалу авто-
транспортної компанії, наведена на рис. 2.  
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Отже, процес створення та розвитку потенціалу підприємства визначає порядок пере-
ходу від поточного стану потенціалу підприємства до бажаного (проектного) стану та 
базується на здатності підприємства перерозподіляти наявні ресурси та зусилля чи вияв-
ляти приховані ресурси і зусилля шляхом перетворення та (або) в результаті саморозвитку. 
Розроблений процес дає можливість спрогнозувати для підприємства зміни показників вико-
ристання його потенціалу розвитку на визначений період часу. Реалізація зазначеного процесу 
дає змогу нарощувати наявний потенціал, оцінювати рівень синергії у взаємодії елементів 
нарощеного потенціалу розвитку та створювати нові типи потенціалу підприємства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Система формування та оцінки потенціалу автотранспортного підприємства 
Джерело: складено автором на основі [4; 5] 

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ 

Виробничий потенціал Екологічний потенціал 

Ринковий потенціал Економічний потенціал 

Соціальний потенціал 

Індикатори: 
• коефіцієнт придатності парка рухомого 

складу; 
• рівень професійної надійності персоналу; 
• виробничі можливості транспортних 

засобів; 
• коефіцієнт технічної готовності парку 

транспортних засобів 

Індикатори: 
• енергоємність транспортних засобів, л/т-км; 
• доля відходів, утилізованих шляхом 

переробки; 
• кількість порушень екологічного 

законодавства; 
• витрати на захист навколишнього 

середовища 

Індикатори: 
• доля ринку; 
• співвідношення числа постійних і разових 

клієнтів; 
• коефіцієнт випуска на лінію; 
• кількість рекламацій від клієнтів 

Індикатори: 
• співвідношення темпів росту продуктивності 

праці та зарплати; 
• рентабельність продукції, послуг; 
• рентабельність власного капіталу; 
• динаміка собівартості транспортних послуг 

Індикатори: 
• Податки та платежі в розрахунку на одного працівника; 
• Витрати на охорону праці в розрахунку на одного працівника; 
• Соціальні інвестицій в розрахунку на одного працівника; 
• Аварійність та число нещасних випадків; 
• Рівень задоволеності персоналу умовами праці; 
• Кількість годин навчання та підвищення кваліфікації в розрахунку на одного 

працівника 
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ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ  
НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ 

 
Протягом свого життя люди повинні харчуватися, одягатися, захищати себе від не-

сприятливих погодних умов, підтримувати організм в нормальному стані, тобто задоволь-

няти свої найрізноманітніші потреби. 
Споживчий ринок – це особи, які купують товари та послуги для особистого спо-

живання. Основною фігурою на ринку є споживач. Головною метою споживача є прид-

бання товару або послуги, яка може задовольнити власні потреби. Кожен споживач 
відрізняється своїми смаками, індивідуальністю, віком, статтю та ін. 

Поведінка споживача – це пізнавальна, емоційна та фізична активність, безпсередньо 
пов’язана з отриманням, споживання та звільнення від продукції, послуг, включаючи 
процеси прийняття рішень, які передують цій діяльності та слідують за нею. 

Специфіка ринку споживчих товарів полягає в тому, що ці ринки поділені на безліч 
сегментів, які мають певні категорії покупців зі своїми вимогами, смаками, вимогами, 
традиціями та обмеженнями платоспроможності. Вирішуючи, що і де купувати, споживач 
визначає, який товар буде вироблятися, а який бізнес буде успішним. Наразі свобода вибору 
товарів покупців зросла, головним чином, завдяки їх мобільності та кращій обізнаності 
через рекламу, засоби масової інформації та Інтернет. 

На ринку вивчається вплив різних факторів на поведінку покупців. Вони дають 
уявлення про те, як ефективніше охопити і обслужити покупця. Їх можна поділити на 
зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні фактори можна розділити на дві групи: 
− культурні фактори; 
− соціальні фактори. 
Культурні фактори мають сильний вплив на поведінку споживачів, особливо на 

загальному рівні, який належить до певної субкультури та соціального класу. Культура є 




