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Для періоду становлення ринку характерними є нестабільність попиту та 
пропозиції, часті зміни цін на товари та фактори виробництва, зміни у конкурентному 
середовищі тощо. Такий стан справ в економіці України породжує закономірну 
нестабільність цілей і завдань організацій (підприємств), що, в свою чергу, значно 
ускладнює оцінку граничних можливостей підприємства в конкретній ситуації. 
Прогноз можливостей на тривалу перспективу надзвичайно ускладнений. Однак без 
характеристики власного потенціалу практично неможливо висувати перспективні цілі 
та розробляти оптимальні варіанти стратегії їх досягнення. Слід підкреслити, що 
поняття "потенціал" тісно пов'язане з характером цілей: для одних цілей існуючий 
потенціал виробничої системи (сукупність можливостей) буде високий, а для інших - 
низький. Для досягнення одного комплексу завдань немає потреби змінювати стратегію 
фірми, а для іншого - необхідно суттєво її переглянути. Такі можливості часто 
називають стратегічними ресурсами організації. 

Умови, якими повинна володіти організація для адекватної реакції на вплив 
зовнішнього середовища: 
• здатність (вміння) організації до макроекономічного аналізу ситуації в країні та за її 
межами; 
• здатність до своєчасного виявлення актуальних нужд, потреб та запитів потенційних 
покупців; 
• здатність до аналізу економічної кон'юнктури ринків товарів і послуг, який дозволяє 
ефективно, своєчасно і якісно задовольняти виявлені нужди, потреби та запити; 
• здатність до підтримування конкурентного статусу фірми за рахунок управління 
стратегічними наборами зон господарювання. 

До умов, що дозволяють постійно вдосконалювати виробничий потенціал фірми 
(розширити її граничні можливості), належать: 
• здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробничої системи за рахунок 
оснащення виробничого процесу адаптивними засобами технологічного оснащення та 
іншого обладнання: 
• здатність забезпечувати внутрішню гнучкість виробничої системи за рахунок 
формування адекватного до змін цілей виробничої системи кадрового потенціалу; 
• здатність забезпечити виробництво продукції та послуг в обсягах, які відповідають 
потенційному попитові на них у відповідних сегментах ринку з врахуванням 
конкурентного статусу фірми та запланованої частки захоплення ринку: 
• здатність забезпечувати високу ефективність функціонування фірми за рахунок 
найбільш раціонального використання інвестиційних можливостей фірми. 

Таким чином, перераховані вимоги необхідно доповнювати та конкретизувати 
стосовно кожного конкретного випадку. Однак навіть цей неповний перелік 
можливостей, якими повинна володіти фірма, свідчить, якою складною є проблема 
виживання, утримування позицій фірми на ринку. 


