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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкі темпи змін управлінських технологій, ство(

рення та впровадження інновацій в менеджменті, удос(
коналення інформаційних систем для управління
підприємством та прийняття управлінських рішень ви(
магають значної уваги їх керівництва. Постійна реакція
на зміни, які відбуваються не тільки у внутрішньому, але
й у зовнішньому середовищах, зумовлює необхідність
поповнювати знання керівників, розвивати здібності й
спрямовувати їх на те, щоб забезпечити стабільне ефек(
тивне функціонування підприємств. У цьому аспекті важ(
ливу роль відіграє якісне формування професійно(ква(
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ліфікаційного, творчого потенціалів та організаційної
спроможності керівництва, що сприятиме найшвидшо(
му розвитку управлінського потенціалу, необхідного для
виконання завдань певної складності у конкретних ви(
робничих умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Основні положення розвитку управлінського потен(
ціалу підприємств розглядались в багатьох досліджен(
нях вітчизняних науковців. Зокрема, достатньо відзна(
чити наукові праці О. Ареф'євої, А. Воронкової, О. Ко(
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ренкова, Н. Краснокутської, Е. Лапіна, Й. Петровича, І.
Рєпіної, В. Яцури та інших. Серед іноземних науковців,
які вивчали це питання, грунтовні наукові праці належать
І. Ансоффу, В. Бовикіну, П. Друкеру, Б. Мильнеру, А.
Егорову, В. Проскурякову, А. Самоукіну та іншим. Од(
нак, незважаючи на значну кількість наукових праць, у
поглядах науковців відсутня чітка взаємоузгодженість
щодо основних складових управлінського потенціалу та
його ефективного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
У зв'язку із цим виникає необхідність розроблення

економіко(математичної моделі оптимального розпод(
ілу вкладання коштів у формування професійно(квалі(
фікаційного, творчого потенціалів та організаційної
спроможності керівництва, що сприятиме найшвидшо(
му розвитку управлінського потенціалу підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою передумовою розвитку управлінського

потенціалу підприємств є ефективне формування таких
його основних складових, як професійно(кваліфікацій(
ний потенціал, творчий потенціал та організаційна спро(
можність. Ці компоненти управлінського потенціалу
підприємства тісно взаємопов'язані між собою і в оста(
точному підсумку можуть забезпечити синергічний
ефект у результаті його використання. Такий вплив про(
фесійно(кваліфікаційного, творчого потенціалів та
організаційної спроможності на величину управлінсько(
го потенціалу можна описати за допомогою мульти(
плікативної моделі:

rgOTPU (1),

де U  — величина управлінського потенціалу
підприємства;

P  — величина професійно(кваліфікаційного потен(
ціалу підприємства;

T  — величина творчого потенціалу підприємства;

rgO  — величина організаційної спроможності

підприємства.
Величину управлінського потенціалу підприємства

(U ) можна розглядати як функцію ),( tmU  у момент

часу )(t  залежно від величини вкладених коштів )(m
у формування професійно(кваліфікаційного потенціа(
лу, творчого потенціалу та організаціної спроможності.
Для кожної складової управлінського потенціалу харак(
терна певна особливість розвитку залежно від вкладе(

них коштів у часі. У зв'язку з цим функція ),( tmU  має

таку інтерпретацію:
),,(),(),(),( tmOttmTtmPtmU orgrgtp    (2),

де ),( tmP p  — залежність величини професійно(

кваліфікаційного потенціалу в момент часу )(t  від вкла(
дених коштів )( pm в його формування;

),( ttmT t  — залежність величини творчого

потенціалу в момент часу )( tt   від вкладених
коштів )( tm в його формування;

t  — лаг, що відображає інертність віддачі твор(
чого потенціалу;

),( tmO orgrg  — залежність величини організацій(

ної спроможності в момент часу )(t  від вкладених

коштів )( rgm в його формування.

З метою дослідження впливу коштів )(m  на фор(
мування складових управлінського потенціалу

rgOTP ,,  побудуємо економіко(математичні моделі для

оцінювання віддачі вкладених коштів у часі )(t  у про(
фесійно(кваліфікаційний, творчий потенціали та орган(
ізаційну спроможність системи управління підприєм(
ства. Для цього дослідимо чутливість зміни складових

управлінського потенціалу rgOTP ,,  щодо змін обсягів
вкладених коштів.

Вважаємо, що професійно(кваліфікаційна складо(
ва управлінського потенціалу прямо пропорційно зале(
жить від обсягів витрат на її формування. За такої умо(
ви пропонуємо визначати величину професійно(квалі(
фікаційного потенціалу за формулою:

oopp mmkP1 (3),

де pk  — показник складності опанування знань в

галузі, в якій функціонує підприємство;

oom  — кошти, якими оплачується фаховість керів(
ника підприємства.

За умові 5,00 pk  існує низький, )15,0( pk
середній чи )1( pk  значний рівень здатності опану(
вання знань щодо управління підприємством.

Якщо у керівника відсутні освіта за фахом та досвід
праці, можна вважати, що 0oom . Тому пропонується
визначати величину професійно(кваліфікаційного по(
тенціалу за формулою:

pp mkP2 (4).
Дослідимо чутливість професійно(кваліфікаційно(

го потенціалу щодо змін обсягів вкладених коштів за
формулою:

p

p
P

m
P
m
P

E
(5).

Поведінку розвитку професійно(кваліфікаційного
потенціалу керівника підприємства щодо змін обсягу

вкладених коштів для 
21

, PP EE відображено на рис.1.

За умови відсутності у працівника освіти за фахом

та досвіду управління ( 0oom ), еластичність профе(

сійно(кваліфікаційного потенціалу за обсягом вкладе(

них коштів становитиме: 1
2

p

pp

p
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m
mk

k
E .

Отже, оскільки 1
2PE , можна зробити висновок,
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що вкладення у розвиток професійно(ква(
ліфікаційного потенціалу керівника доцільні
у будь(якому випадку.

У випадку наявності досвіду керівника в
управлінні підприємством еластичність про(
фесійно(кваліфікаційного потенціалу за об(
сягом вкладених коштів становитиме:

oopp

pp

p

oopp

p
P mmk

mk

m
mmk

k
E

1

.

Із рис. 1 бачимо, що до точки A
1

1PE і це свідчить про нееластичність про(

фесійно(кваліфікаційного потенціалу щодо
зміни вкладання коштів. Це зумовлено тим,
що в певний момент часу, ще до вкладання

коштів pm  у розвиток цієї складової управ(

лінського потенціалу, керівник володіє знан(
нями та досвідом праці в управлінні підприє(
мством, за які оплачуються кошти oom . У
такому разі подальше професійне навчання
керівника потребуватиме все більше вкладень. Проте в
певний момент часу після точки зростання обсягів вкла(
дання коштів рівномірно впливатиме на розвиток про(
фесійно(кваліфікаційного потенціалу. Тому на рис. 1 ба(
чимо, що еластичність прямує до одиниці вправо

( 1
1PE ).
Залежність формування творчого потенціалу від

зміни вкладення в нього коштів можна описати форму(
лою:

e mkT tt (6),

де tk  — показник рівня здатності керівника до

інноваційного мислення, швидкості сприйняття
інформації та її адаптації до конкретної ситуації
тощо.

За умови 5,00 tk  існує низь(

кий, )15,0( tk  середній чи

)1( tk  значний рівень здатності ке(
рівника до інноваційного мислення та
його креативності.

На рис. 2 показано три варіанти
розвитку творчого потенціалу керівни(

ка 321 ,, TTT  залежно від обсягів вкла(
дених коштів tm  та рівня творчих яко(
стей, за умови відповідно

1,1,1 ttt kkk .

Крива e mkT tt  складається із

трьох частин. Так, до точки B  твор(
чий потенціал не проявляється, оск(
ільки для його розвитку потрібні
значно більші вкладення коштів, ніж
в професійно(кваліфікаційний потен(
ціал. Тому незначні вкладення для
розвитку творчого потенціалу керів(

ника підприємства є недоцільними. Для виникнення
ідей, розкриття здібностей керівника необхідно на(
рощувати інвестування в розвиток творчої складової
управлінського потенціалу, що і спостерігаємо на про(

міжку BC  кривої e mkT tt . Через певний період

часу в частині e mkT tt  після точки C  величина
творчого потенціалу починає зростати набагато швид(
ше, ніж вкладання в неї коштів. Отже, надавши по(
штовх для розвитку творчого потенціалу, розкриття
таланту та креативності керівника, можна отримати
значний ефект від використання його можливостей.

Проаналізуємо чутливість зміни процесу розвитку
творчого потенціалу щодо змін обсягів вкладених

pEP,

pm

1P

1PE

2PE

2P

A
1

Рис. 1. Залежність професійно�кваліфікаційного
потенціалу керівника підприємства від обсягів

вкладених коштів
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Рис. 2. Залежність творчого потенціалу керівника
підприємства від обсягів вкладених коштів
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коштів за формулою:

t

t
T

m
T
m
T

E
(7).

Із формули (7) випливає, що:

tt

t

mk

mk
t

t mk

m

k
E

e
e

tt

tt

.

Еластичність творчого потенціалу за обсягом вкла(
дених коштів відображено на рис. 2.

Виходячи із ttt mkE , бачимо, що зміна величи(
ни творчого потенціалу пов'язана із обсягом вкладених
в його розвиток коштів та із рівнем здатності керівника
до інноваційного мислення. На рис. 2 побудовано три

варіанти — 
1t

E , 
2t

E , 
3t

E  при умові відповідно 1tk ,

1tk , 1tk .
Формування управлінського потенціалу залежить не

тільки від вкладення коштів у розвиток професійно(ква(
ліфікаційного та творчого потенціалу, але від інвестуван(
ня в організаційну спроможність керівництва, яка, влас(
не, і визначає ефективність реалізації функцій менедж(
менту, тобто прийняття управлінських рішень та забез(
печення сталого ефективного розвитку підприємства.

Так, взаємозв'язок обсягу вкладених коштів та
їхньої віддачі в розвиток організаційної спроможності
керівника підприємства виражається логарифмічною за(
лежністю, яка показана на рис. 3.

Виходячи із поведінки ),( tmO orgrg , пропонуємо

оцінювати організаційну спроможність за формулою:

)1ln( orgorgrg mkO          (8),

де orgk  — показник, який залежить

від таких параметрів, як специфіка га(
лузі функціонування підприємства,
розмір підприємства, рівень рішучості,
передбачуваності, комунікабельності
керівника тощо.

За умови 5,00 orgk  існує низь(

кий, )15,0( orgk  середній чи

)1( orgk  значний рівень здатності
керівника до рішучості, передбачува(
ності, комунікабельності, компромісу;
набуття психологічних якостей бачен(
ня розвитку колективу.

На рис. 3 спостерігаємо три варіан(
ти розвитку організаційної спромож(

ності керівника 3,2,1 rgrgrg OOO  залеж(

но від обсягів вкладених коштів orgm
та рівня організаційних якостей при

умові відповідно ,1orgk  ,1orgk
1orgk . Розвиток організаційної спроможності

3,2,1 rgrgrg OOO  передбачає два етапи. Так, на першому

етапі до точки D  організаційна спроможність керівни(
ка зростає зі збільшенням вкладених коштів.

У точці D визначається рівновага між обсягом вкла(
дених коштів та отриманою в результаті цього величи(
ною організаційної спроможності. Організаційна спро(

можність керівника в точці D є різною залежно від orgk .
Наступний етап розвитку організаційних здібностей ке(
рівника як складової управлінського потенціалу відоб(
ражає їх сформованість та незмінність від подальшого
вкладання коштів.

Дослідимо чутливість зміни процесу розвитку орга(
нізаційної спроможності залежно від змін обсягів вкла(
дених коштів за формулою:

org

rg

org

rg

Org

m
O
m
O

E (9).

Із формули (9) випливає, що:

)1()1ln()1ln(
)1(

orgorgorgorg

orgorg

org

orgorg

orgorg

org

org mkmk
mk

m
mk

mk
k

E

На рис. 3 спостерігаємо, що до точки D  еластичність

організаційної спроможності 2,1 ,1 orgorg EE .

Проте за умови 5,0orgk  відсутня чутливість зміни ве(
личини організаційної спроможності щодо зміни обся(

гу інвестування ( 1orgE ). Тому у такому разі недо(
цільно вкладати кошти в розвиток організаційної спро(
можності керівника.

Надалі спостерігаємо, що в певний момент часу після

rgm

1orgE

2rgO

orgrg E,

1rgO

3rgO

1
1orgE

2orgE

1
3orgE D

Рис. 3. Залежність організаційної спроможності керівника
підприємства від обсягів вкладених коштів
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точки D  чутливість зміни організаційної спро(
можності відносно зростання обсягу інвестуван(
ня у цю складову управлінського потенціалу по(

слаблюється, тобто 1orgE . Тому недоцільно
збільшувати вкладання коштів в організаційну
спроможність керівника після досягнення точки
рівноваги D .

Дослідження поведінки складових управлі(

нського потенціалу ),,( tmP p  ),( ttmT t ,

),( tmO orgrg  дає керівникові підприємства змогу

визначити напрям найшвидшого розвитку управ(
лінського потенціалу підприємства за допомогою
вектора, який називається градієнтом функції.
Градієнтом можна інтерпретувати спосіб найш(
видшого розвитку управлінського потенціалу за
умови оптимального розподілу коштів між розг(
лянутими складовими управлінського потенціалу.

Отже, на підставі формули (2), визначимо

градієнт управлінського потенціалу ),( tmU  за наступ(
ною формулою:

,
org
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t
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p m
Ui

m
Ui

m
UigradU  (10)

l)()1ln()( mk
tpporgorg

mk
ppp imkmkmkigradU ee tttt

)1ln( mk
pporgorg mkmk e tt

;))1(ln( orgorgorg mki

)1ln( mk
ttpporgorg

mk
pp kimkmkkigradU ee tttt

)1ln( pporgorg mkmk  
)1()1ln( orgorgorgorg

orgorg
org

mk

mkmk
mk

ie tt .

Градієнт управлінського потенціалу ),( tmU  зоб(

разимо графічно на рис. 4.
На основі даних величини цього градієнта, керівниц(

тво найвищої ланки підприємства має можливість виро(
бити стратегію оптимального розподілу коштів для фор(
мування професійно(кваліфікаційного, творчого потен(
ціалів та організаційної спроможності керівництва, який
дасть змогу забезпечити в такий спосіб найшвидший
розвиток управлінського потенціалу підприємства.
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Рис. 4. Визначення напряму найшвидшого розвитку
управлінського потенціалу підприємства


