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Науково-технічний прогрес потужно впливає на потенціал 
підприємства. Теоретичний і практичний інтерес викликає нова 
концепція «неоекономіки», що заснована на технологічних 
устроях виробництва продукції в глобальному економічному 
просторі. 

Концепція організації потенціалу підприємства неоекономіки, 
коли знання виступають ув якості ресурсів, націлює на систему 
методичного забезпечення та стратегію потенціалу. Система 
концепції організації потенціалу підприємства неоекономіки ха- 
рактеризується рішенням, що входить у повсякденну практику 
стратегії потенціалу і створює організаційні умови реалізації ко- 
рпоративного потенціалу. 

Методичне забезпечення потенціалу підприємства неоеконо- 
міки створено у вигляді трансферту знань від науки і освіти до 
процесів виробництва нового продукту з урахуванням інвестицій 
в національну економіку. Концентрація капіталу і глобалізація 
діяльності істотно впливають на потенціал підприємства неоеко- 
номіки і створюють його проблемно-цільову модель у стратегії 
розвитку. 

Запустити механізм концентрації та інтеграції капіталу на під- 
приємствах неоекономіки можна за умовами інвестиційної при- 
вабливості його потенціалу. Інвестування необхідно для забезпе- 
чення конкурентоспроможності на ринках високотехнологічної 
продукції за умови зниження витрат на одиницю ефекту підпри- 
ємства неоекономіки. Інвестиції розглядають, як фактор техноло- 
гічного розвитку в умовах корпоративних стратегій розвитку на 
конкурентному ринку. Потенціал підприємства неоекономіки 
розглядається, як сукупні можливості матеріальних і немате- 
ріальних ресурсів у модернізації укладів виробництва нової про- 
дукції. 

Модернізація потенціалу підприємства неоекономіки відбува- 
ється за умов оптимального розподілу сукупних можливостей ре- 
сурсів за допомогою лінійної економічної моделі. У цій моделі 
для виробничої системи необхідно визначити програму можли- 
востей ресурсів за умовами максимального  прибутку. Рішення 
задачі оптимального розподілу сукупних можливостей ресурсів 
за допомогою лінійної економічної моделі представляє «Програ- 
му потенціалу» підприємства неоекономіки за умов отримання 
максимального прибутку. Досягнення ефекту в «Програмі потен- 
ціалу» підприємства неоекономіки демонструє оптимальний роз- 
поділ сукупних можливостей ресурсів у вигляді  оптимального 
потенціалу. У задачі застосовано лінійну економічну модель, що 
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вигідно відрізняє її від задач загального характеру. Характерною 
рисою задачі є те, що цільова функція F(x) лінійно залежить від 
елементів розв’язку x1, x2,…,xn і позначається L; обмеження, що 
накладаються на елементи розв’язку, мають вигляд лінійних рів- 
ностей і нерівностей щодо x1, x2,…,xn. Така задача зустрічається 
на практиці як задача про оптимальне використання ресурсів. 

Оптимальний розподіл сукупних можливостей ресурсів, тобто 
потенціалу, на основі рішення задачі за допомогою лінійної еко- 
номічної моделі критерію «максимальний прибуток» представле- 
но в «Програмі потенціалу» підприємства неоекономіки (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

ПРОГРАМА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕОЕКОНОМІКИ 
 

План інвестицій Прийняті 
позначення 

Відсотки 
за кредит Витрати Активи Інвестиції 

Інвестиції в квар- 
тал з 1.01 X1 0,02 40 000 500 000 0 

Інвестиції в квар- 
тал з 1.04 X2 0,02 40 000 300 000 0 

Інвестиції в квар- 
тал з 1.07 X3 0,02 30 000 200 000 0 

Інвестиції в квар- 
тал з 1.10 X4 0,02 50 000 190 000 0 

Інвестиції  на  два 
квартали з 1.01. X5 0,05 80 000 500 000 0 

Інвестиції  на  два 
квартали з 1.04. X6 0,05 70 000 300 000 0 

Інвестиції  на  два 
квартали з 1.07. X7 0,05 80 000 200 000 70000 

Інвестиції  на  три 
квартали з 1.01. X8 0,08 110 000 500 000 37037 

Інвестиції  на  три 
квартали з 1.04. X9 0,08 120 000 300 000 160000 

Інвестиції на рік з 
1.01. X10 0,11 160 000 500 000 422 963 

 

Модернізація потенціалу підприємства неоекономіки націлена 
на розподіл сукупних можливостей ресурсів за умов, що відомі 
відсоток за кредит, витрати і активи. 
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Концепція організації потенціалу підприємства неоекономіки 
заснована на оптимізації сукупних можливостей ресурсів і знань 
у стратегіях його розвитку в умовах технологічних укладів виро- 
бництва продукції. Коли знання є ресурсом підприємства нео- 
економіки, то концепції організації потенціалу на принципах сис- 
темного підходу  відрізняється від існуючих наукових підходів 
тим, що дає змогу застосовувати методичне  забезпеченням  на 
«виході»  системи  і  створює  організаційні  умови  для  нагрома- 
дження знань в корпоративному портфелі. 
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