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Важливою передумовою розробки стратегій інноваційно-технологічного розвитку 

промислових підприємств України є можливість швидкої адаптації виробництва до підвищення 
інноваційної активності ринкового середовища за умов забезпечення відтворення потенціалу 
підприємства.  

Для впровадження будь-яких інноваційних технологій на промисловому підприємстві 
необхідні інвестиції, які є важливим фактором економічного розвитку, відображують всі види 
цінностей (майнових та інтелектуальних), укладених в об'єкти підприємницької діяльності. 
Постійні інвестиційні процеси призводять до необхідності подальшого розвитку механізму 
економічного обґрунтування вибору об'єктів та суб'єктів інвестицій. Саме через ці причини 
виникає значний теоретичний і практичний інтерес у здійсненні оцінної діяльності потенціалу 
промислового підприємства. 

Організація оцінки потенціалу промислового підприємства визначає порядок системи 
оцінки, яка характеризується відповідними компонентами і процесами. Численні наукові 
підходи і концептуальні принципи організації оцінки потенціалу промислового підприємства 
представляють загальний інструментарій оцінної діяльності та інтегруються за дією 
динамічних і статичних законів організації. 

Динамічні закони організації проявляють себе через однозначність причинних і слідчих 
зв’язків, в той час як статичні закони представляють єдність необхідних і випадкових подій [4]. 
При цьому статичні закони організації упорядковують структуру системи оцінки потенціалу 
промислового підприємства, а динамічні закони – затверджують правопорядок функцій 
системи його оцінки, необхідних для досягнення поставлених цілей. 

Закон композиції в організації оцінки потенціалу промислового підприємства 
відображує структурну характеристику системи, необхідність узгодження локальних цілей 
системи оцінки, підтримку її головної мети.  

Системним підходом до організації оцінки потенціалу промислового підприємства 
продукту є різноманітні методики формування та оцінки його величини.  

Усі методичні підходи дооцінки потенціалу підприємства можна поділити на три:  
 витратні, що об`єднують сукупність методів, націлених на визначення вартості 

об’єктів оцінки на основі витрат на його створення і використання; 
 порівняльні, що дають можливість визначити вартість об`єкта оцінки на базі 

співставлення з об`єктами існуючих ринкових угод; 
 результативні, що оцінюють вартість складових потенціалу підприємства на основі 

чистого доходу та результатів від його використання.  
Організація оцінки потенціалу промислового підприємства за дією закону 

пропорційності визначає пропорційність і збалансованість зміни його структури.  
Організаційні закони композиції і пропорційності у сукупності визначають дію 

організаційного закону найменших, що пояснює найменшу часткову стійкість критеріїв оцінки 
потенціалу промислового підприємства. Таким чином, базисом для оціночної методології слід 
вважати сукупність принципів, що базуються на міжнародних стандартах оцінки [5].  

Організація вартісної оцінки потенціалу промислового підприємства за витратним, 
порівняльним і результативним підходом в ринкових умовах вимагає звернути увагу на 
систему оцінки активів підприємства в окремих фазах життєвого циклу організації за дією 
закону онтогенезу. Якщо враховується тільки минулий час, то методи зараховуються до групи 
витратних, якщо тільки дійсний час – до порівняльних (ринкових), якщо до уваги береться 
тільки майбутній час – до групи результативних (доходних) [5].  

За дією закону синергії в організації оцінки потенціалу промислового підприємства 
виникає ефект синергії, який характеризує властивості, при яких вартість потенціалу за 
критерієм ефективності завжди більше ніж сума потенціалів окремих видів і відображує 
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економічний результат ефективного використання ресурсів промислового підприємства та його 
можливостей в грошовому виразі. 

Ефект синергії в організації оцінки потенціалу промислового підприємства 
визначається у часі на підставі оцінки показників ефекту ресурсного, організаційного, 
стратегічного, управлінського і виробничого потенціалів; дозволяє показати портрет 
оптимізованого потенціалу, що найбільш суттєво показує його ефективність [1].  

Закон інформованості – упорядкування в організації оцінки потенціалу промислового 
підприємства діє в сфері інформаційного забезпечення, обґрунтування господарських рішень та 
оцінки ризиків.  

За дією закону аналізу та синтезу визначається, що в організації оцінки потенціалу 
промислового підприємства аналіз показників доповнюється синтезом за умовами, що спочатку 
виконується аналіз. Аналіз зосереджується на структурі, бо вона показує, як працюють частини 
цілого. Синтез акцентує увагу на функціях, бо він відкриває чому частини діють саме так. 
Тому, аналіз дає знання, а синтез – розуміння [4].  

За дією організаційного закону єдності аналізу та синтезу аналітичний процес в 
організації оцінки потенціалу промислового підприємства є продуктом синтезу і навпаки.  

Закон самозбереження, що діє в організації оцінки потенціалу промислового 
підприємства намагається зберегти цілісність системи. Для аналізу положення організації 
використовується показник «рівень самозбереження», аналогічний рентабельності продукції, 
що випускається. Відповідно до отриманих діапазону значень рівнів самозбереження 
визначається положення організації [2]. Оцінка потенціалу промислового підприємства, таким 
чином, зводиться тільки до аналізу структурної стійкості його ресурсної складової, а 
кількісною мірою оцінки визначаються витрати на ресурси.  

При чинності закону самозбереження обираються можливі варіанти структурної 
стійкості системи оцінки потенціалу промислового підприємства:  

1. система ліквідується, якщо немає потенціалу для протистояння руйнівному впливу; 
2. є досить потенціалу, щоб протистояти руйнівному впливу й зберегти свої позиції на 

ринку;  
3. активізується потенціал промислового підприємства та поліпшується ресурсна 

складова системи [3]. 
Таким чином, організація оцінки потенціалу промислового підприємства є дуже 

складним процесом та взаємодією багатьох факторів, врахування особливостей прояву яких є 
однією з головних чинників вірної оцінки. Саме вірна оцінка потенціалу є однією з головних 
передумов до ефективного інвестування у інноваційний розвиток промислових підприємств,  
до інноваційно-технологічного розвитку промислових підприємств країни. 
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Проблема визначення конкурентоспроможності в сучасному світі має багатограний 

характер. Сьогодні господарська діяльність ґрунтується на ринкових відносинах. 
Найважливішим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є конкурентоспроможність. 
В умовах діючої економічної системи та жорсткої конкурентної боротьби, це питання стає дуже 
актуальним. Розгляд сутності конкурентоспроможності підприємства є важливим як для 
економіки країни в цілому, так і для окремих виробників, адже вона є запорукою отримання 
високого та стабільного прибутку, а також забезпечення життєдіяльності підприємства, його 
економічної безпеки та стабільного розвитку. 

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність багатоаспектного трактування 
терміну «конкурентоспроможність». Дослідження теоретичних та практичних основ вивчення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку знайшли своє відображення в численних 
працях закордонних та вітчизняних учених Г. Асселя, Г. Азоєва, І. Ансоффа, Ф. Котлера, Г. 
Минцберга, Пітерса, М. Портера, Ф. Тейлора, А. Сміта, А. Файоля, Р. Фатхутдинова, А. 
Юданова та інших. Але, незважаючи на велику кількість робіт і досліджень, присвячених 
цьому питанню, й до цього часу не має чіткого загальноприйнятого визначення   
конкурентоспроможності. 

На сучасному етапі існує велика кількість трактувань терміна 
«конкурентоспроможність підприємства» (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення сутності поняття «конкурентоспроможність»  
 

Вчений Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» 

А.С.Афонін,  
С.В.Білоусова,  
К.Мільскі [2] 

Спроможність та поведінка, які забезпечують підприємству 
можливість тривалий час добиватися власних цілей і успішно 
виступати на ринку поряд з іншими присутніми там суб’єктами.  

В.Адамик і Г.Вербицька [1] Відносне поняття, яке відображає відмінність процесу розвитку 
цього підприємства від конкурента, як за ступенем задоволення 
його продукцією суспільних потреб, так і за ефективністю 
комерційної діяльності.  

М. Портер [6] Порівняльна перевага по відношенню до інших фірм, здатність 
суб’єкта ринкових відносин бути на ринку на одному рівні з 
наявними там аналогічними конкуруючими суб’єктами. 

М.О. Єрмолов [3] Відносна характеристика, яка відображає відмінність процесу 
розвитку одного виробника від конкурента як за рівнем 
задоволення своїми товарами чи послугами конкретної суспільної 
потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності.  

 
Виходячи с думок, запропонованих різними вченими-економістами, Ми можемо 

зробити висновок, що конкурентоспроможність – це  ринкова категорія, що має динамічний, 
мінливий характер. Так, при незмінних якісних характеристиках товару, його 
конкурентоспроможність може змінюватися в широких межах залежно від кон'юнктури ринку, 
дій конкурентів, зміни цін, рекламних заходів тощо. 

Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися такими показниками, 
як висока виробнича ефективність, яка реалізується завдяки сучасному обладнанню, 
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технологіям, кваліфікованими працівниками та здатністю завоювати й тривалий час 
утримувати стійні позиції на ринку, що забезпечується завдяки ефективному використанню 
принципів маркетингового управління. 

Згідно з Законом України «Про захист економічної конкуренції», «економічна 
конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, 
суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а 
окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку» [4]. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає вивчення факторів, 
що впливають на відношення покупців до підприємства та її продукції і як результат — зміна 
частки продукції підприємства на ринку. Усі фактори конкурентоспроможності можна умовно 
розділити на зовнішні й внутрішні [7]. 

Зовнішні:  
1. політична ситуація в країні; 
2. економічні зв’язки; 
3. наявність конкурентів; 
4. розміщення виробничих сил; 
5. наявність сировинних ресурсів; 
6. рівень техніки та технологій; 
7. система управління виробництвом; 
8. концентрація виробництва; 
9. законодавча база. 
Внутрішні: 

             1. система та методи управління підприємством; 
             2. рівень організації процесу виробництва на підприємстві; 
             3. прогнозування та планування; 
             4. орієнтація на маркетингову концепцію; 
             5. інноваційні технології виробництва; 
             6. ступінь задоволення потреб споживача; 
             7. якість виробленої продукції з точки зори оптимальності якісних і технічних 
параметрів товару. 

Отже, аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність 
підприємства дає можливість: знизити рівень невизначеності й ризику в процесі виробничо-
збутової діяльності підприємства; підвищити якість стратегічного планування й прогнозування 
виробничо-збутової діяльності підприємства; підвищити рівень конкурентоспроможності 
підприємства та його продукції; зберегти конкурентні позиції та збільшити частку ринку, що 
належить підприємству. 
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Для збалансованого розвитку території і  раціонального використання, та відтворення 

природних ресурсів необхідна охорона навколишнього природного середовища, підтримання 
екологічної рівноваги. З цією метою була прийнята Державна цільова програма «Ліси 
України». Програма визначає основні напрямки збалансованого розвитку лісового 
господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій 
лісів. [1] 

Країна належить до бідних на ліс районів. Середня лісистість становить усього 14,2 %. І 
хоча ліси відрізняються порівняно високою продуктивністю - середній приріст деревини в них 
досягає 3,95 м3/га (утричі вище за показник по СНД), а середній запас насаджень, незважаючи 
на їхній невеликий середній вік (44 роки), також достатньо високий - 164 м3/га, все ж питома 
вага потенціалу лісових ресурсів в інтегральному ПРП - лише 4,2 %. Даний показник навіть у 
найбільш лісозабезпечених Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській 
областях коливається в межах від 16,1 до 17,6 %. Звичайно, і це необхідно підкреслити, середня 
оцінка 1 га лісових угідь далеко не розкриває їхнього народногосподарського значення. З 
одного боку, воно матеріалізується у природно-рекреаційному, фауністичному, земельному 
потенціалі, а з іншого - у збереженні генофонду живої природи, забезпеченні екологічної 
рівноваги і самого життя на Землі, які, звичайно ж, не можуть бути оцінені економічно.[2] 

В Європі Україна займає шосте місце за кількістю лісових насаджень. Запас лісів 
Державного комітету лісового господарства на 1-му гектарі становить близько 230 метрів 
кубічних. Варто відзначити, що не всі ліси належать і знаходяться на балансі держави. У 
відповідності з Земельним кодексом України, прийнятим ще в 2001-му році, ліси можуть 
перебувати в комунальній та приватній власності. Проблема полягає в тому, що державних 
лісогосподарських підприємств близько 230-ти, і тільки на них можливо простежити за 
раціональністю використання лісових ресурсів. Плюс до цього, цими підприємствами 
завідують різні міністерства, відомства та організації. Це є одна з причин, по якій в Україні 
видобувається багато так званої «нелегальної деревини». 

Для оцінки природних умов і ресурсів держави як одного з факторів економічного 
розвитку вводиться поняття «природно-ресурсний потенціал». Однак загальновизнаного 
визначення цього поняття наразі немає. Виділимо найпоширеннє визначення поняття 
«природно-ресурсний потенціал» (ПРП). 

 ПРП території – це сукупна продуктивність природних ресурсів, засобів виробництва й 
предметів споживання, виражена в їхній споживчій вартості.  Сфера взаємодії суспільства й 
природи, що охоплює не тільки ті, що безпосередньо експлуатуються, але й усі розвідані 
природні  ресурси в цілому.  

У поняття ПРП включаються й ті природні багатства, які з тих, чи інших причин що не 
залучені до господарського обороту. Потенціал лісових ресурсів. Площа лісів України 
становить 14,3 % території (9,2 млн. га). Ліси переважно санаторно-оздоровчі, протиерозійні, 
природоохоронні й лише частково сировинні. [4] 

Останні знаходяться в основному в Карпатах, Поліссі, де лісистість досягає 20-40 %. У 
степових регіонах Україии лісистість становить 4 %. Переважають у наших лісах хвойні породи 
(соспа, ялина) – 54 %, на твердолистяні (дуб, бук, граб) припадає 40 %. ІІри цьому на 
деревостій високої продуктивності припадає до 75 % всієї лісопокритої площі. 

Природно-ресурсний потенціал лісових ресурсів розраховується за оптовими цінами 1 
м2 деревини, помноженими на її середньорічний приріст (з урахуванням регіональних 
відмінностей якості). [5] 

Для забезпечення відповідних умов збільшення потенціалу і процесу відновлення 
лісових ресурсів необхідно починати з недопущення розбалансованого використання 
загального природно-ресурсного потенціалу країни. Особливо слід звернути увагу на 
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невпорядковане використання земель і вод, спалювання палива, що спричиняє руйнівний вплив 
не лише на ліси а й на навколишнє середовище загалом. 
 
Таблиця 1 – Еколого-ресурсний потенціал України[3] 
 
№ пп  
 

Показники 
 

Одиниці 
виміру 

Величина 
 

1  Вкриті лісовою рослинністю землі  млн. га  9,5  
2  Лісистість: фактична  

оптимальна  
%  15,7  

20,0  
3  Загальний запас деревини в лісах  млрд. м3  1,8  
4  Загальна фітомаса лісів  млрд. т  1,2  
5  Загальний середній приріст деревини,  

в т.ч. з 1 га лісу  
млн. м3/рік  

м3/га  
35,0  
3,8  

6  Загальний обсяг вуглецю, що депонується лісами,  
в т.ч. щорічний обсяг депонування СО2  

млн. т  
млн. т/рік  

62,0  
67,6  

7  Щорічний обсяг О2, що виділяється лісами,  
в т.ч. з одного га  

млн. т/рік  
т/рік  

52,1  
5,5  

8  Збільшення опадів внаслідок впливу лісу  %  3,2-25,0  
9  Зменшення поверхневого стоку на вкритих  лісовою 

рослинністю землях  
%  50-85  

10  Зменшення сумарного річкового стоку при досягненні 
оптимальної лісистості водозборів  

%  до 35,0  

11  Збільшення підґрунтового стоку при досягненні 
оптимальної лісистості водозборів  

%  30,0-40,0  

12  Зменшення забруднення ґрунтів лісових смуг хімічними 
сполуками  

%  10,0-80,0  

13  Приріст урожаю сільськогосподарських культур 
внаслідок меліоративного впливу лісових смуг  

%  5,4-36,3  

 
Країні необхідно державне регулювання ведення лісового господарства за допомогою 

системи економічних інструментів. Національні програми розвитку лісового господарства 
повинні формувати потенціал розвитку і забезпечувати захист лісів країни. Складати плани 
відтворення лісових ресурсів,також запровадити екологічну сертифікацію лісів, лісових товарів 
та лісового менеджменту, передбачити заходи щодо попередження самовільних рубок, пожеж, 
сніголамів, вітровалів тощо. Вивчивши досвід інших країн, можна знайти шляхи збільшення 
потенціалу  українського лісу. 
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Важливим завданням під час формування потенціалу підприємства є вибір ефективних 

напрямів його розвитку. Це завдання є комплексним і передбачає в себе багато етапів, 
пов'язаних з вивченням найкращих потенційних можливостей розвитку підприємства. 

Вибираючи напрями розвитку підприємства, виділяють етапи аналізу ринкових 
можливостей, аналізу ризиків окремих напрямів діяльності, розробки проектів розвитку за 
конкретними напрямами, вибору джерел фінансування напрямів розвитку підприємства. 

Успіх підприємства на ринку визначається як ефективним використанням внутрішнього 
потенціалу підприємства, так і його можливостями розширювати свою присутність на ринку. 
До основних напрямів нарощування ринкового потенціалу підприємства належить: 

1. диверсифікація виробництва та збуту; 
2. випуск нових товарів; 
3. розширення ринку та глибоке проникнення на ринок; 
4. розвиток сучасних логістичних мережевих структур у постачанні, виробництві та 

збуті. 
З метою кращого розуміння конкретних потреб споживача важливо мати інформацію 

про сукупність вимог покупця до конкретних товарів та послуг підприємства. Це дає 
можливість сегментувати ринок. 

Правильно визначені стратегічні напрями розвитку підприємства сприяють одержанню 
ним конкурентних переваг на ринку. Зробити це із врахуванням стадії життєвого циклу 
підприємства і його конкурентної позиції на ринку дає змогу модель Arthur D. Little (ADL). 
Бізнес-портфель за моделлю ADL з метою його збалансування повинен передбачати наявність 
окремих видів бізнесу у стадіях народження та/чи зростання, позитивний грошовий потік та 
відповідність середньої норми прибутку на чисті активи (RONA) цілям розвитку підприємства. 

Нарощування потенціалу підприємства, покращання його структури та набуття ним 
нових властивостей та якостей є важливим завданням забезпечення успішного розвитку 
підприємства. Процес прийняття рішення стосовно вибору напрямів розвитку підприємства 
передбачає: формування набору альтернатив; визначення переваг, пов'язаних із реалізацією 
кожного проекту; встановлення параметрів економічного середовища (рівнів інфляції, ризику 
тощо) під час вибору альтернативних рішень; визначення цілей реалізації проектів розвитку; 
встановлення критеріїв для оцінки відповідності результатів альтернативних рішень 
поставленим головним цілям розвитку; обґрунтування обмежень на альтернативи (стосовно 
рівня допустимого ризику, злиття чи поглинання бізнесу тощо); встановлення вимог до особи, 
що приймає рішення [2]. 

Підготовка й аналіз інвестицій для формування нового потенціалу розвитку 
підприємства значною мірою залежать від завдань, що стоять перед підприємством. Для 
визначення доцільності інвестування у різні напрями розвитку підприємства виділяють такі 
основні групи інвестицій: 

1)  інвестиції у підвищення ефективності (навчання персоналу, заміна устаткування для 
зниження витрат та покращання умов господарювання); 

2)  інвестиції в розширення виробництва (збільшення масштабів діяльності на 
сформованих ринках); 

3)  інвестиції у створення нових виробництв; 
4)  обов'язкові інвестиції (для задоволення вимог екологічних стандартів та безпеки 

виробництва). 
Модель рішення про інвестування передбачає певний поетапний алгоритм дій [2]: 
1)  формулювання проблеми, виявлення найважливіших чинників впливу на прийняття 

обґрунтованого рішення з вкладення інвестицій; 
2)  формування переліку цілей для ранжування результатів; 
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3)  збір інформації для визначення зовнішніх чинників впливу на реалізацію проектів; 
4)  встановлення взаємозв'язків між проектами, умовами їх здійснення та ймовірними 

результатами; 
5)  визначення прогнозованих значень критичних змінних по проектах; 
6)  ибір проектів, що забезпечують максимальний результат. 
Важливою складовою процедури ухвалення рішення про вибір пріоритетних напрямів 

інвестування є визначення мети проекту, яка розглядається як неперервний рух до певного 
глобального максимуму. її формалізація у натурально-речовій формі у вигляді визначених 
кількості, якості та асортименту продукції є головним обмеженням під час добору проектів. 
Загальну блок-схему процесу ухвалення рішення щодо вибору пріоритетних напрямів 
інвестування показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Блок-схема процесу вибору напрямів інвестування 

 
Аналіз ефективності проектів є корисним на заключній стадії процесу прийняття рішень 

під час їх відбору. 
Технічною процедурою добору й оцінки інвестиційних проектів є ранжування, яке 

здійснюється під час вибору варіантів досягнення цілей. Ранжуючи проекти, враховують мету 
діяльності підприємства, його стратегію, політику і цінності; ринкові, науково-технічні, 
виробничі, фінансові, соціально-економічні та екологічні критерії. Для диверсифікації 
важливості критеріям присвоюють певні значення у балах. 
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Сучасні ринкові умови, які постійно динамічно змінюються, потребують удосконалення 

інструментів і технологій управління підприємством з метою забезпечення ефективності його 
господарської діяльності. Для даного етапу розвитку економіки – осмислення поняття 
«потенціал розвитку підприємства» має суттєве значення для визначення умов забезпечення 
стійкого розвитку окремого господарюючого суб'єкта. 

Найчастіше під потенціалом підприємства розуміється сукупність стратегічних 
ресурсів підприємства, а сам потенціал трактується як продукт стратегічного управління. 
Однак потенціал є чимось більшим, ніж просто наявним набором певних ресурсів та 
можливостей системи, які використовують для її ефективного функціонування та розвитку. 

Потенціал – економічні, технічні, фінансові та інші ресурси підприємства, які можуть 
бути використані для досягнення певних цілей, в тому числі пов'язаних з розвитком даного 
господарюючого суб'єкта. Саме відповідність потенціалу цілям розвитку є одним з елементів 
забезпечення ефективної та стабільної роботи підприємства. 

Слід зазначити, що сьогодні в Україні така постановка проблеми має багато 
дискусійних аспектів, що зумовлює актуальність її подальшого дослідження. 

Метою роботи є дослідження тенденцій використання методичного інструментарію 
стратегічного аналізу для оцінки потенціалу підприємств та його відповідність сучасним 
потребам управління. 

Досліджуючи вибір та застосування методичного інструментарію для сучасній оцінки 
потенціалу підприємства все частіше розглядаються проблеми, пов’язані із визначенням суті 
стратегічного аналізу та етапами його здійснення. Зокрема, дослідженням цих питань 
займались такі науковці, як Д.А. Акер, В.П. Баранчєєв, Ю.Г. Бондаренко, О.Д. Гудзинський, 
О.С. Даневич, Л.В. Забуранна, П.С. Кашарна, Т.М. Кібук, Н.С. Краснокутська, Т.Л. 
Нідзельська, М. Томпсон та інші. 

Об'єктивна оцінка потенціалу окремого підприємства надає можливість як адекватно 
оцінювати реальність здійснення ним стратегічних рішень, можливість швидко реагувати на 
нові виклики, використовувати нові можливості підприємства, так й визначити сумарний 
потенціал галузі й національної економіки, створює основу для постановки, вибору й 
обґрунтування довгострокових цілей розвитку на мікро- та мезорівні. 

Методологічною основою формування потенціалу підприємства може виступати 
ресурсна модель розробки організаційної стратегії, так як в ній послідовно реалізується 
принцип залежності вибору стратегії підприємства від фінансових ресурсів та необхідних 
компетентностей. Часто підкреслюють, що ядро загального потенціалу містить матеріальну і 
нематеріальну складові. Матеріальна складова потенціалу, в свою чергу, включає наступні 
складові-локальні потенціали: виробничий, техніко-технологічний, трудовий (кадровий), 
ринковий, інвестиційний, фінансовий, інноваційний та інституційний потенціал. До 
нематеріальній складовій найчастіше відносять інтелектуальний та знаннєвий. 

Таке широке трактування ресурсної моделі дозволяє ув'язати із нею концепцію 
динамічних здібностей і ключових компетенцій в рамках стратегічного менеджменту. 

Одним із визначальних етапів дослідження та формування потенціалу розвитку 
підприємства є кількісна та якісна оцінка як його складових, так й загального потенціалу. 

Як ефективні методи якісної оцінки потенціалу розвитку підприємств найчастіше 
визнають аналіз невизначеності зовнішнього середовища, аналіз гнучкості, SWOT-аналіз, 
бенчмаркинг, аналіз системи стейкхолдерів, аналіз ланцюжка створення цінності, GAP-аналіз 
та інші. 
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Ефективним методом, пов'язаних з кількісним моделюванням потенціалу розвитку, є 
ресурсно-регресійний метод. Він передбачає використання факторного аналізу та кореляційно-
регресійних моделей, що дозволяють описати залежність кінцевих результатів виробничої 
діяльності від зміни окремих факторів і умов. В рамках даного методу оцінюється вплив 
структурних змін потенціалу, визначаються нормативи віддачі ресурсів, виявляється внесок 
окремих ресурсів у формування потенціалу. 

Переважно, методологія оцінки потенціалу, як і будь-якого іншого економічного 
явища, базується на системному визначенні та аналізі впливу ключових чинників. В якості 
основних чинників впливу зовнішнього середовища на формування потенціалу розвитку можна 
запропонувати наступні: зміна попиту на продукцію, що виробляється (особливо за умов появи 
продуктових та процесових інновацій), забезпечення ефективного функціонування та 
можливості розвитку підприємства. 

Розглядаючи методологічні підходи до кількісної оцінки потенціалу розвитку, можна 
визначити дві групи. Перша група підходів здійснює оцінку за допомогою спеціально 
розробленого інтегрального показника, що враховує вплив на потенціал розвитку підприємства 
компетенцій, а також чинників внутрішнього і зовнішнього характеру. Друга група підходів 
опирається на визначення структури потенціалу та впливу його складових на економічний 
розвиток підприємства за допомогою сукупності локальних індикаторів.  

В цілому, на етапі розробки системи оцінки потенціалу розвитку підприємства 
необхідно вирішити три основні методологічні задачі: 

1)  вибрати систему вимірів параметрів потенціалу розвитку; 
2)  визначити критерії, які можливо коректно обчислити; 
3)  забезпечити вплив результатів оцінювання на прийняття управлінських рішень як 

на оперативному, так й на стратегічному рівні. 
Економічна сутність такого рішення полягає у тому, що система оцінки дозволить 

визначити не тільки силу, але і спрямованість структурних зрушень під час формування 
потенціалу розвитку. Особливе значення, на наш погляд, мають три питання: 

розробка інтегрального показника рівня використання наявного сукупного потенціалу; 
розробка системи оцінки визначення пріоритетів нарощення окремих складових 

потенціалу розвитку підприємства з урахуванням стратегічних цілей та доступу підприємства 
до обмежених ресурсів; 

визначення ситуацій, коли приріст рівня окремого локального виду потенціалу більш 
значний, ніж інших, та випереджає потребу у такому його рівні, що, в свою чергу, призведе до 
низького рівня його використання та зайвих витрат, які не сприятимуть зростанню 
ефективності діяльності підприємства. 

Саме вирішення цих питань дозволить розробити систему оцінки, яка забезпечить 
обґрунтований підхід до формування потенціалу розвитку підприємства, ув'язку результатів 
операційної діяльності зі стратегічними завданнями, контроль за ходом реалізації стратегії та 
своєчасну розробку та впровадження корегуючих заходів.   
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На ринку житлової нерухомості в сегменті новобудов виділяють кількох основних 
забудовників Одеського регіону: KADORR GROUP; Будова; Гефест;  Цивільжитлобуд; ЗАРС; 
Інтобуд. Саме вони мають найбільшу частку ринку на ринку нерухомості в Одеському регіоні 
(рис.1.).  

Через нестабільність економічної ситуації в Україні, ціни на житло в Україні звично 
фіксуються в іноземній валюті. Оскільки курс гривні впав, то, відповідно, підвищились ціни на 
житло і, внаслідок цього, знизився попит на ринку нерухомості в Одеському регіоні. Ці 
процеси супроводжуються зниженням платоспроможності покупців. Можна дійти до висновку, 
що економічний розвиток країни, платоспроможність громадян і розвиток ринку нерухомості 
взаємозалежні. 

 

 
 

Рис. 1. Доля компаній на ринку нерухомості в Одеському регіоні. 
 
З метою дослідження лояльності споживчих кластерів на ринку нерухомості, в даній 

роботі було проведено опитування громадян, які мешкають в Одеському регіоні. За даними 
опитування було отримано наступні результати. Більшість опитаних (83,9%) є особами віком 
19-25 років, серед яких значну частку складають студенти (77,4%), а 22,6% -це працюючі. Інші 
групи споживачів не були задіяні в інтерв’юванні. Дослідження дозволило виявити, що 25,8% 
опитуваних мають можливість придбати на даний момент квартиру, у інших 74,2% такої 
можливості не має. Серед опитаних 73,1% віддають перевагу квартирам на первинному ринку 
нерухомості, ніж на вторинному (26,9%). Практично всі опитувані шукають квартири через 
Інтернеті (93,5%), решта (6,5%) користується пресою при виборі житла, зовсім не звертаючи 
уваги на рекламу. Серед опитаних 53,3%  купили або мають намір купити квартиру за свої 
кошти, 30% купили (або мають намір купити) згідно іпотечних програм, 10% опитуваних 
мають намір звернутися за допомогою до інших осіб, решта 6,7% взяли (або будуть брати) 
кредит. Отримані дані дозволили провести кластерний аналіз, в якому використані наведені ті 
питання з анкети, які можна використати, як змінні чинники впливу на розвиток ринку 
нерухомості. 
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На основі отриманих даних за результатами опитування, було побудовано дендрограму 
за допомогою методу Варда, на якій можна побачити оцінки, що відокремилися 2 кластери 
(рис. 2.). 

 
 
 

 
Рис. 2. − Дендрограма з використанням методу Варда [розроблено автором] 

 
На основі дендрограми було складено таблицю кінцевих центрів кластерів (табл.1). 

 
Таблиця 1. – Кінцеві центри отриманих кластерів [розроблено автором] 

 

Питання Кластери 
1 2 

Наскільки важлива для вас транспортна розвязка 5,46 6,25 
Наскільки для вас важлива якість матеріалів 5,62 6,50 

Наскільки вам важлива популярність компанії-забудовника 2,62 6,00 
Наскільки для вас важлива ціна квартири 6,38 6,25 

 

За даними таблиці 1., було виконано кластерний аналіз цільових груп, за результатами 
якого, всі опитуванні поділились на наступні групи: 

Кластер 1: «Любителі дешевизни». Люди, які при виборі квартири орієнтовані в 
основному на ціну. Транспортна розв'язка і якість матеріалів для них є менш важливими 
факторами. Популярність компанії не має ніякого значення 

Кластер 2: «Перфекціоністи». Для цієї категорії людей усі критерії вибору мають велике 
значення, як правило, такі клієнти підходять до вибору дуже ретельно і придбання нерухомості 
у них займає тривалий час. 

Враховуючи проведене дослідження можна сказати, що можливість придбати житлову 
нерухомість напряму залежить від віку людини, тобто : чим старша людина за віком, тим 
більша її вірогідність придбати нерухомість.  Інформованість людини щодо компанії 
забудовника грає велику роль у момент придбання житлової нерухомості, тобто чим більше 
опитуваний має інформації щодо забудовника, тим більша вірогідність того, що він придбає 
нерухомість саме цієї компанії. 
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