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Недостатнє висвітлення проблем, пов'язаних із визначенням
внутрішніх факторів становлення лідерства підприємств в наукових і
професійних економічних джерелах, зумовило актуальність статті, її
мету та логіку викладу положень.
На основі дослідження принципів системно-структурного підходу
розглянуто концептуальну модель лідерства промислового підприємства.
Визначено, що в основі формування лідерства лежить комплексний
потенціал підприємства, який, з одного боку, є індикатором існуючого
стану промислового підприємства, тобто визначає можливості підприємства
та межі його існування в певних зовнішніх умовах, а з іншого – є досить
стійким у часовому просторі.
Запропоновано в якості такого потенціалу розглядати інституціональний, когнітивний, техніко-технологічний, організаційно-управлінський
та фінансовий потенціали підприємства.
Обґрунтовано, що кожний із визначених потенціалів може виступати як підсистема, що має власні механізми впливу та результати діяльності, які впливають на рівень позиціонування підприємства на ринку.
Встановлено, що кожна з означених підсистем у процесі функціонування підприємства взаємодіє не тільки з іншими підсистемами, а й
з зовнішнім середовищем, що може здійснювати як прямий, так і
опосередкований вплив на діяльність підприємств.
Запропоновано модель формування лідерства промислового
підприємства на основі системно-структурного підходу.
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