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По ста нов ка проб ле ми. 

В умо вах транс фор мації націона-
ль ної еко номіки ефек тивність уп -
равління стає однією з ос нов них
умов за без пе чен ня кон ку рен то с про -
мож ності вітчиз ня них підприємств і
підви щен ня рівня роз вит ку еко -
номіки Ук раїни. Прак ти ка функціо-
ну ван ня ор ганізацій і підприємств
вик ли кає зміни існу ю чих по глядів
на про це си еко номічно го оціню ван -
ня по тенціалу і пла ну ван ня їх
соціаль но
еко номічно го роз вит ку та
зу мов лює не обхідність аде к ват них
пе ре тво рень у ме то до логії су час но го
ме нед ж мен ту, що і до во дить ак ту -
альність на уко вих досліджень у цьо -
му на прямі.

Мож на ствер д жу ва ти, що за сто су -
ван ня су час них ме тодів оціню ван ня
мож ли во с тей роз вит ку підприємств
до зво ляє підви щу ва ти їх кон ку рен -
то с про можність за ра ху нок зро с тан -
ня обґрун то ва ності й опе ра тив ності
прий нят тя уп равлінських рішень.
Од нак си с тем ний ха рак тер пла но вих
зав дань навіть у ви ко ри с танні су час -
них інфор маційних тех но логій мо -
же, на впа ки, сповільню ва ти ро бо ту
ме не джерів і погіршу ва ти якість уп -

равління підприємством. При цьо му
знач ний вплив на якість уп -
равлінських рішень на сам пе ред ма -
ють гли би на і ком плексність роз роб -
лен ня ме то до логії оціню ван ня по -
тенціалу та пла ну ван ня соціаль -
но
еко номічно го роз вит ку підприє-
мств з ура ху ван ням мож ли вих змін
зовнішньо го і внутрішньо го се ре до -
ви ща.

Аналіз ос танніх
досліджень. 

Проб ле ми стра тегічно го уп -
равління роз вит ку суб'єктів го с по да -
рю ван ня ак тив но досліджу ва ли ся і
до стат ньо по вно опи сані у пра цях
та ких вітчиз ня них і за рубіжних на -
уковців, як Б. Ан д рушків, І. Ан -
софф, Н. Афа насьєв, Б. Га в ри ли -
шин, В. Геєць, В. Ге ра си м чук, М.
Ки зим, О. Кузьмін, Е. Ліба но ва, Л.
Мель ник, Г. Мінцберг, А. На ли вай -
ко, С. Оборська, Є. Пан чен ко, В.
По но ма рен ко, Ж. По плавська, М.
Пор тер, А. Ста ростіна, О. Тридід, З.
Шерш ньо ва. Ни ми дослідже но умо -
ви і за ко номірності соціаль но
еко -
номічно го роз вит ку, висвітле но
особ ли вості пе ребігу цих про цесів в

еко номічних си с те мах різних типів,
на гро ма дже но знач ний досвід і роз -
роб ле но ме то ди оціню ван ня ефек -
тив ності та ри зиків соціаль но
еко -
номічно го роз вит ку підприємств у
гло бальній еко номічній си с темі.

У той же час те о ре тичні за са ди
оціню ван ня по тенціалу роз вит ку
підприємств за ли ша ють ся не до стат -
ньо оп рацьо ва ни ми, по при
прискіпли ву ува гу до цієї проб ле ми
ря ду на уковців: О. Ба лацько го, А.
Во рон ко вої, І. Джаіна, Ю. До ро шен -
ка, О. Олек сю ка, Є. По по ва, Є.
Лапіна, І. Рєпіної, О. Фе доніна, Р.
Фе щу ра та ін. Так, ди с кусійним за -
ли шається по нят тя по тенціалу
соціаль но
еко номічно го роз вит ку
підприємств, че рез що існу ючі ме то -
ди ки йо го оціню ван ня не знай шли
на леж но го прак тич но го за сто су ван -
ня.

Щоб оціни ти по тенціал соціаль -
но
еко номічно го роз вит ку як су куп -
ності не задіяних на пев ний мо мент
ча су ре сурсів і мож ли во с тей
суб'єктів го с по да рю ван ня, не -
обхідно досліди ти сутність і на пря ми
соціаль но
еко номічно го роз вит ку
підприємств за змін зовнішньо го і
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внутрішньо го се ре до вищ. Ак ту аль -
ним і важ ли вим за ли шається зав дан -
ня ство рен ня кон цепції оціню ван ня
по тенціалу роз вит ку підприємств
для виз на чен ня доцільності та ре -
зуль та тив ності пе ре тво рень, які
впро ва джу ють ся у ме жах транс фор -
мації підприємств.

Об'єктив на не обхідність по даль -
шо го роз вит ку те о ре тич них і ме то -
ди ко
при клад них ос нов пла ну ван ня
соціаль но
еко номічно го роз вит ку
підприємств і досліджен ня йо го ролі
в за без пе ченні стійко го роз вит ку
суб'єктів го с по да рю ван ня обу мо ви -
ли ак ту альність досліджен ня.

Ме тою досліджен ня є роз роб лен -
ня прак тич них ре ко мен дацій до
оціню ван ня по тенціалу соціаль но

еко номічно го роз вит ку підприємств
на підставі аналізу ре зуль татів те о ре -
тич них і ме то дич них досліджень та
публікацій. Ми про по нуємо ме то ди
оціню ван ня по тенціалу соціаль -
но
еко номічно го роз вит ку підприє-
мств з ура ху ван ням цілі роз вит ку і
фак торів впли ву на йо го зна чен ня 

віднос но ста лих па ра метрів і
змінних ха рак те ри с тик.

Методи оцінки потенціалу
підприємств 

Ре алізація стра тегії соціаль но

еко номічно го роз вит ку підприєм-
ства за ле жить від по тенціалу суб'єкта
го с по да рю ван ня, а її роз роб лен ня є
іте раційним про це сом фор му ван ня
роз поділе ної в часі си с те ми цілей і
на прямів роз вит ку підприємства з
ура ху ван ням на яв них і мож ли вих до
за лу чен ня ре сурсів. Та ка стра тегія
підприємства ґрун тується на
дослідженні тен денцій зміни
кон'юнк ту ри рин ку і кон ку рент но го

се ре до ви ща, фор му ванні ефек тив ної
то вар ної політи ки, раціональ но му
роз поділі об ме же них ре сурсів між
ви да ми і на пря ма ми діяль ності.

Роз роб лен ня стра тегічних цілей і
планів соціаль но
еко номічно го роз -
вит ку ма ши но будівних підприємств
спи рається на ре зуль та ти оціню ван -
ня по тенціалу їх роз вит ку [1; 2]. У за -
галь но му ро зумінні по тенціал 
 це
мож ли вості, які за виз на че них умов
у ре зуль таті прак тич ної діяль ності
лю дей мож на ре алізу ва ти в пев но му
на прямі [3].

По тенціал без по се ред ньо пов'яза -
ний із ви дом діяль ності і по став ле -
ною ме тою, яка відо бра жається з до -
по мо гою су куп ності кри теріаль них
(цільо вих) по каз ників. До пе реліку
ос нов них зовнішніх і внутрішніх
фак торів впли ву, які виз на ча ють
рівень по тенціалу, доцільно відне с -
ти: вид діяль ності підприємства,
стан зовнішньо го се ре до ви ща, ціль
діяль ності, про дукцію, ре сур си, про -
це си і не ма теріальні ак ти ви [4]. За
ма теріала ми досліджен ня та ких
підприємств, як ВАТ "Дро го бицький
за вод ав то мобільних кранів", ВАТ
"Луцький ав то мобільний за вод",
ВАТ "Дро го бицький до лот ний за -
вод", ВАТ "Ка лусь кий ма ши но -
будівний за вод" ус та нов ле но, що для
підприємств ма ши но бу ду ван ня вид
діяль ності на ко рот ко
 чи се ред ньо -
с т ро ко ву пер спек ти ву мож на вва жа -
ти ста лою ха рак те ри с ти кою, а стан
зовнішньо го се ре до ви ща 
 умов но
ста лою. Усі інші фак то ри є змінни ми
і ре гу ль о ва ни ми (рис. 1).

По тенціал соціаль но
еко номіч-
но го роз вит ку підприємств про по -
нується тлу ма чи ти як мож ливість
до ся гнен ня вста нов ле ної ме ти в

умо вах віднос ної ста лості зовні-
шньо го се ре до ви ща і ста лості ви ду
діяль ності з ура ху ван ням тен денцій
зміни внутрішніх па ра метрів.

На ми вста нов ле но, що існу ючі
ме то ди оціню ван ня еко номічно го,
ви роб ни чо го, ор ганізаційно го, інве -
с тиційно
інно ваційно го, уп равлін-
сько го та інших видів по тенціалу по -
тре бу ють суттєвої мо дифікації з ура -
ху ван ням особ ли во с тей підприємств
ма ши но бу ду ван ня. Ці ме то ди (ви т -
ратні, муль типліка торів порівнян ня,
капіталізації до хо ду, ди с кон ту ван ня
гро шо вих до ходів то що) є тру -
домістки ми і по тре бу ють за лу чен ня
вто рин ної інфор мації.

З ог ля ду на складність, ди -
намічність і ком плексність про цесів
ви роб ниц тва та збу ту про дукції ме -
то ди оціню ван ня по тенціалу по -
винні спи ра ти ся на еко номіко
ста -
ти с тичні мо делі, які бу ду ють ся за та -
ки ми за галь ни ми прин ци па ми, як
си с темність, без пе рервність, варіа-
нтність, аде к ватність і оп ти маль-
ність. Та кож про по нується до три му -
ва ти ся прин ци пу до ступ ності, що
за без пе чить про сто ту роз ра хун ко вих
ал го ритмів і про зорість еко номічної
кон цепції. Аналіз чин них ме тодів
по ка зав, що оціню ван ня по тенціалу
підприємства охоп лює такі ета пи:
фор му ван ня гру пи оціню валь них
по каз ників, про гно зу ван ня їх зна -
чень, роз ра ху нок інте г раль ної
кількісної оцінки і пе ре тво рен ня її
до якісно го зна чен ня (рис. 2).

При цьо му в яв но му виг ляді ме та
роз вит ку підприємства не ви о к рем -
люється, тоб то не відо бра жається
зв'язок між ме тою (су купністю
цільо вих по каз ників) і об ме жен ня -
ми на функціону ван ня підприємства

Рис. 1. Ха рак те ри с ти ки, які впли ва ють на рівень по тенціалу підприємства
Дже ре ло: Скла де но за [5].
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величини
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u нематеріальні активи � z

Потенціал розвитку
підприємства

U = U(f, t)[ [ [
f
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Рис. 4. Послідовність оціню ван ня по тенціалу соціаль но�еко номічно го роз вит ку ма ши но будівних підприємств за ПМ�ме то дом
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Рис. 2. Тра диційний ме тод оціню ван ня по тенціалу підприємства
Дже ре ло. Скла де но за [7].
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Рис. 3. Послідовність оціню ван ня по тенціалу соціаль но�еко номічно го роз вит ку ма ши но будівних підприємств за МП�ме то дом
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(су купністю фак тор них оз нак) [6].
По тенціал підприємства у та ко му

разі оціню ють за до по мо гою функції
U:

U=ar x P + ax x X + ay x Y + az x Z
де ap, ax, ay, az 
 ко ефіцієнти

ва го мості; P, X, Y, Z 
 оцінки фак -
торів впли ву на по тенціал (про -
дукції, ре сурсів, опе раційної діяль -
ності, не ма теріаль них ак тивів).

Як по ка за ли досліджен ня, ефек -
тив ним спо со бом вста нов лен ня чис -
ло вих зна чень ко ефіцієнтів ва го -
мості мо же слу гу ва ти поєдну валь -
ний аналіз, роз ра хун ки за яким да ли
змо гу вста но ви ти, що для ря ду
підприємств (ВАТ "Ко ло мийський
за вод КРП", ВАТ "Пром при лад",

ВАТ "Стрийський за вод КПО", ВАТ
"Дро го бицький за вод ав то мобільних
кранів") найбільшу віднос ну ва -
гомість має фак тор "про дукція".

В ос но ву роз роб ле них ме тодів
оціню ван ня по тенціалу по кла де но
кон цепції пе ре тво рен ня соціаль -
но
еко номічних інди ка торів, які
опи су ють ме ту роз вит ку підприє-
мства, у си с те му фак тор них оцінок
(МП
ме тод: ме та  g по каз ни ки)
або зво рот не пе ре тво рен ня фак тор -
них оз нак у соціаль но
еко номічні
інди ка то ри цільо вої гру пи (ПМ
ме -
тод: по каз ни ки  g ме та) (рис. 3, 4).

За МП
ме то дом рівень по -
тенціалу соціаль но
еко номічно го
роз вит ку ма ши но будівно го підприє-

мства вста нов лю ють шля хом зістав -
лен ня ета лон них зна чень фак тор них
оз нак V* з їх відповідни ми про гно зо -
ва ни ми зна чен ня ми X1.

Ета лонні зна чен ня фак тор них
оцінок по тенціалу V*і за ле жать від
ета лон них зна чень кри теріаль них
по каз ників для W*j і їх виз на чен ня
доцільно ско ри с та тись ек с перт ни ми
ме то да ми або та ки ми ба га то фак тор -
ни ми ре г ресійни ми мо де ля ми:
V*і = bo+b1B*+b2C*+b3D*+b4A*+b5t+e

де V*і 
 оцінка по тенціалу; B*, C*,
D*, A* 
 ета лонні зна чен ня по каз -
ників цільо вих груп; t 	 фак тор ча су;
bo / b5  
 па ра ме т ри мо делі; е 
 ви пад -
ко ва ве ли чи на.

Про гно зу ван ня зна чень фак тор -

Рис. 5. Уза галь не на послідовність оціню ван ня по тенціалу соціаль но�еко номічно го роз вит ку підприємств



МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI №4 s 201034

прикладні  аспекти маркетингової  д іяльност і

них оцінок здійсню ють на підставі
відповідних рядів ди наміки за ме то -
да ми ков з ної се ред ньої, ек с тра по -
лю ван ня, ек с перт но го оціню ван ня,
за ре г ресійни ми мо де ля ми то що.

Оціню ван ня по тенціалу за
ПМ
ме то дом зво дить ся до порівня-
н ня про гно зо ва них зна чень по каз -
ників цільо вої гру пи Wj

1 , які відпові-
да ють про гно зо ва ним зна чен ням
фак тор них оз нак Vj

1 , і ета лон них
зна чень Wj

*, які вип ли ва ють із по -
став ле ної ме ти роз вит ку підприє-
мства.

Для роз ра хун ку про гно зо ва них
зна чень кри теріаль них по каз ників
ре ко мен дується ви ко ри с то ву ва ти
ба га то фак торні ав то ре г ре сивні мо -
делі, які вклю ча ють запізнені на
один ча со вий проміжок зна чен ня
кри теріаль них по каз ників  B0

t	1, C0
t	1,

D0
t	1, A0

t	1, а та кож зна чен ня фак тор -
них оз нак по тенціалу Pt, Xt, Yt, Zt:
B1

t=a0+a1 xB0
t	1+a2 xPt+a3xXt+a4 xYt+a5 xZt+et;

С1
t=a0+a1 xС0

t	1+a2xPt+a3 xXt+a4 xYt+a5 xZt+et;
D1

t=a0+a1xD0
t	1+a2xPt+a3xXt+a4 xYt+a5 xZt+et;

A1
t=a0+a1 xA0

t	1+a2 xPt+a3 xXt+a4 xYt+a5 xZt+et;
де a0 / a5 
 па ра ме т ри мо делі; et 


ви пад ко ва ве ли чи на.
Вибір ав то ре г ре сив них мо де лей

по яс нюється не обхідністю вра ху -
ван ня до ся гну тих за по пе редній
проміжок ча су рівнів цільо вих по -
каз ників як ба зи порівнян ня [8].

Слід за зна чи ти, що ПМ
ме то ди ка
має універ саль ний ха рак тер та її
мож на ви ко ри с то ву ва ти як за
кількісних, так і за якісних зна чень
оцінок кри теріаль них по каз ників.
На томість МП
ме то ди ку доцільно
за сто со ву ва ти у разі на яв ності ли ше
кількісних зна чень кри теріаль них
по каз ників [9].

На підставі про ве де них дослідже-
нь на ми за про по но ва на уза галь не на
схе ма послідо вності оціню ван ня по -
тенціалу роз вит ку підприємства, в
якій відо бра жені найістотніші ета пи
про це су оціню ван ня по тенціалу, що
дає змо гу вста но ви ти обґрун то ва ну
кількісну оцінку по тенціалу роз вит -
ку підприємства на фіксо ва ний мо -
мент ча су, ви я ви ти та оціни ти вплив
ос нов них фак торів на рівень по -
тенціалу підприємства (рис. 5).

Уза галь ню ю чи роз роб лені ме то ди
(МП і ПМ), мож на ствер д жу ва ти,
що во ни ба зу ють ся на ре сур сно
про -
цес но му підході до оціню ван ня по -
тенціалу роз вит ку підприємства і
спи ра ють ся на фак торні оцінки по -
тенціалів ре сурсів, про дукції, про -
цесів і не ма теріаль них ак тивів як
мінімаль но го на бо ру скла до вих по -
тенціалу роз вит ку ма ши но будівно го
підприємства. Для підприємств ма -
ши но бу ду ван ня зі знач ною но мен к -
ла ту рою про дукції, яка ди намічно
онов люється, про по нується ви ко ри -
с то ву ва ти струк тур но
функціональ -
ний підхід, в ос но ву яко го по кла де -
но оцінки уп равлінсько го, ви роб ни -
чо го, збу то во го, інно ваційно
інве с -
тиційно го і си с тем но го по тенціалів
підприємств.

Вис нов ки. 

Оскільки уп равління підприємст-
вом має ціле с пря мо ва ний ха рак тер,
то фор му ван ня цілей роз г ля дається
як про цес вста нов лен ня па ра метрів
очіку ва но го найбільш прий нят но го
ста ну підприємства на фіксо ва ний
мо мент ча су в про цесі йо го роз вит ку.
Цілі ма ють за галь ний ха рак тер і слу -
жать до поміжни ми за со ба ми уп -
равління. Вибір си с те ми цілей, їх
упо ряд ку ван ня що до послідо вності
впро ва джен ня в часі, обґрун ту ван ня
ре аль ності та ак ту аль ності є ос нов -
ни ми зав дан ня ми ме нед ж мен ту.
Сфор мо ва на ме та має відповіда ти
ви мо гам кон крет ності, виз на че ності
в часі та ре алістич ності, а та кож
відо бра жа ти ся че рез си с те му цільо -
вих по каз ників.

Відповідно до ска за но го ви ще
кон цеп ту аль ним зав дан ням до мож -
ли во с тей оціню ван ня по тенціалу
роз вит ку підприємств є вста нов лен -
ня за ко номірно с тей зміни па ра -
метрів внутрішньо го і зовнішньо го
се ре до вищ, а та кож виз на чен ня си с -
те ми кри теріаль них по каз ників, з
до по мо гою яких опи су ють ме ту.

По даль шим ме то до логічним зав -
дан ням мож на вва жа ти фор му ван ня
си с те ми оціню ван ня вірогідності
про гно зо ва них роз ра хунків рівня
по тенціалу підприємств.
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