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Аналіз існуючих теоретико-методичних підходів до оцінюван-
ня стратегічного потенціалу підприємства (далі СПП) показав, що
найпоширенішою є оцінка останнього на основі фактично досяг-
нутих значень фінансово-економічних показників підприємств. На
наш погляд, такі підходи не відповідають економічній сутності до-
сліджуваної категорії, оскільки об’єктом оцінювання має бути не
тільки внутрішні, а також і зовнішні ресурси та компетенції під-
приємства, які не завжди можливо оцінити за цими показниками.
Зазначене окреслило сферу дослідження, часткові результати яко-
го представлено в даній статті, метою якої є розробка методики
оцінки СПП на основі врахування зовнішніх і внутрішніх ресурсів
і компетенцій підприємства.

Задля отримання більш узагальнюючого значення СПП пропо-
нується використовувати узагальнюючий коефіцієнт стратегічно-
го потенціалу підприємства ( СППК ), що визначається на основі
бального методу аналізу. Отже, критерієм оцінювання вважаємо
за доцільне використовувати ступень відповідності СПП встанов-
леній стратегії підприємства.

Загальний алгоритм оцінювання СПП з використанням його
узагальненої структури пропонуємо проводити за такими етапами:

1) Визначення переліку структурних елементів СПП:
( )ЗППВППfСПП ;= , де СПП  — стратегічний потенціал підпри-

ємства; ВПП  — внутрішній потенціал підприємства; ЗПП  — зов-
нішній потенціал підприємства. Останні у свою чергу можна пред-
ставити як залежності від структурних складових другого рівня.

2) Проведення кількісної оцінки кожної складової СПП з ви-
користанням бального методу. Згідно з останнім елементам при-
значаються відповідні кількості балів, які встановлюються за до-
помогою методу експертного опитування. Вважаємо за доцільне
використовувати п’ятибальну систему оцінювання.
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3) Визначення ступеня впливу кожного елементу досліджува-
ної категорії на стан СПП (вагові коефіцієнти).

4) Встановлення ступеня впливу кожної складової СПП на ре-
алізацію обраної стратегії підприємства.

5) Усереднення індивідуальних оцінок рівню розвитку кожно-

го елементу СПП ( ip ): 
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== 1 , де jp  — рівень розвитку скла-

дової СПП, встановлений j-м експертом; т  — кількість опита-
них експертів.

6) Усереднення індивідуальних оцінок ступеня впливу кожної

складової СПП на його стан ( iс ): 
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== 1 , де jс  — ступень

впливу складової СПП на його стан встановлений j-м експертом;
т  — кількість опитаних експертів.

7) Усереднення індивідуальних оцінок ступеня впливу кожної
складової СПП на реалізацію обраної стратегії аналізуємого під-

приємства ( iв ): 
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∑
== 1 , де jв  — ступень впливу складової СПП

на реалізацію обраної стратегії аналізованого підприємства, вста-
новлений j-м експертом; т  — кількість опитаних експертів.

8) Розрахунок вагових коефіцієнтів за кожним структурним

елементом СПП ( ik ): 
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, де n  — кількість складових СПП,

яка, з урахуванням його узагальненої структури, дорівнює 10.
9) Розрахунок узагальненого показника по кожній складовій

досліджуваної категорії ( іПК ): іііiП вkрK ∗∗=
10) Визначення узагальненого показника внутрішнього потен-

ціалу підприємства ( ВППК ): ФПМПТПІПВПВПП КККККК ++++= , де
ВПК  — узагальнений показник виробничого потенціалу підпри-

ємства; ІПК  — узагальнений показник інноваційного потенціалу
підприємства; ТПК  — узагальнений показник трудового потенці-
алу підприємства; МПК  — узагальнений показник маркетингово-
го потенціалу підприємства; ФПК  — узагальнений показник фі-
нансового потенціалу підприємства.
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11) Розрахунок узагальненого показника зовнішнього потен-
ціалу підприємства ( ЗППК ):

... партнПпосерПкПпостПсПЗПП КККККК ++++= ,

де 
сП

К  — узагальнений показник потенціалу споживачів підпри-
ємства; 

.постПК  — узагальнений показник потенціалу постачальни-
ків підприємства; 

кП
К  — узагальнений показник конкурентного

потенціалу підприємства; 
.посерПК  — узагальнений показник поте-

нціалу посередників підприємства; 
.партнПК  — узагальнений пока-

зник потенціалу інших партнерів підприємства.
12) Визначення узагальненого показника СПП ( СППК ):

ЗППВППСПП ККК += .

13) Встановлення рівня відповідності СПП обраній стратегії
підприємства за допомогою інтервальної шкали.

Таким чином, запропонований нами методичний підхід до оці-
нювання стратегічного потенціалу підприємств металургійної галузі
України дозволяє всебічно проаналізувати ступінь відповідності до-
сліджуваної категорії встановленій загальній стратегії підприємства,
виявити елементи СПП, які потребують першочергового нарощення
та прийняти відповідні обґрунтовані стратегічні рішення.
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