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ВСТУП
Всебічне дослідження наведених у науковій літера!

турі концепцій і підходів до розвитку потенціалу маши!
нобудівних підприємств показало, що:

— потенціал розглядається в більшості випадків
відповідно до ресурсного підходу, який заснований на
сукупності абсолютних або відносних показників;

— складові сукупного потенціалу досліджуються
кожний окремо та фактично неможливо визначити вплив
на загальну вартість;

— методичні підходи до оцінювання потенціалу ма!
шинобудівних підприємств засновані на архаїчних ме!
тодах оцінки, не враховують рівня конкурентоспромож!
ності в галузі, для прогнозу застосовують примітивні та
застарілі методи;

— маркетинговий потенціал загального сукупного
економічного потенціалу розглядається виходячи з ек!
спертного методу та бальної оцінки;

— при розрахунку ресурсного потенціалу врахо!
вується 3—5 вартісних показника, які формують кінце!
вий результат, або використовується інтегральна мето!
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ
СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто методику оцінки сукупного економічного потенціалу машинобудівного

підприємства.

The main purpose of this article is to research the methods of assessment cumulative economic

potential machine building enterprise.

дика визначення сукупного коефіцієнта. Методики не в
повній мірі враховують ефективність використання існу!
ючих ресурсів, застосовують в більшості випадків ста!
тистичні методи розрахунку (індексний метод, кореля!
ційно!регресійний метод, методи прогнозу, засновані на
найменших квадратах);

— при оцінці інноваційного потенціалу використо!
вуються різноманітні методи: матричні моделі, оптимі!
заційні моделі, інтегральні моделі, експертний метод,
метод аналізу коефіцієнтів, збалансована система по!
казників, методи оцінки динамічних рядів. Більшість
методик враховують різноманітні якісні параметри, або
відносні коефіцієнти, які не беруть до уваги вартість
нематеріальних активів, вартість іміджу компанії;

— при оцінці інтелектуального потенціалу найбільш
відомі методи: балансовий, ICE!метод, VAIC!метод та
інші. Згадані методи в більшості випадків орієнтуються
на ринкову вартість підприємства (на вартість акцій та
їх зміну). У вітчизняній економіці слід враховувати слаб!
кий рівень розвитку фондового ринку. Тому найбільш
доцільно використовувати ICE!метод;
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— вартісна оцінка уп!
равлінського потенціалу в
науковій періодиці достат!
ньо не досліджена. Для оці!
нки використовується екс!
пертний, матричний, ранго!
вий метод. Нові методи для
прийняття управлінських
рішень, оцінки управлінсь!
кого потенціалу:  метод ней!
ронних мереж, нечіткої лог!
іки мають незначний досвід
використання.

Тому доцільно сформувати власну методику оцінки
сукупного економічного потенціалу машинобудівного
підприємства.

Запропонована методика оцінки сукупного еконо!
мічного потенціалу:

— дає можливість обчислювати сукупний потенці!
ал, враховуючи не тільки часткові потенціали, а й рівень
конкурентоспроможності порівняно з підприємствами!
аналогами;

— динаміка розрахованого сукупного економічно!
го потенціалу дає можливість простежити його зміни
відповідно до його часткових потенціалів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування методики оцінки сукуп!

ного економічного потенціалу машинобудівного під!
приємства.

Завдання наукової статті такі.
1) Розкриття суті обчислення часткових потенціалів

сукупного економічного потенціалу.
При обчисленні сукупного економічного потенціа!

лу застосовувались наступні методики:
— методика А. Чупіса і С. Закоморного;
— удосконалена модель Дюпон;
— удосконалена методика В. Рожелюк і Н. Хархон!

хут;
— метод інтелектуального коефіцієнту доданої вар!

тості (VAIC);
— методика О.О. Клокара;
— методика Л.М. Прокопишина.
2) Обчислення сукупного економічного потенціалу

відповідно до методу матриці координат.
Метод матриці координат дозволяє врахувати не

тільки часткові потенціали, а й рівень конкурентоспро!
можності порівняно з підприємствами!аналогами.

Основними інформаційними джерелами, які були ви!
користанні для формування сукупного економічного
потенціалу, були статистична та фінансова звітність ма!
шинобудівних підприємств:

1) звіт з праці (форма 1П);
2) звіт про кількість працівників, їхній якісний склад

та професійне навчання (форма 6 ПВ);
3) звіт про стан умов праці, пільги та компетенції за

роботу зі шкідливими умовами (1ПВ (умови праці));
4) звіт про виробництво промислової продукції

(форма 1П — НПП);
5) баланс (форма 1);
6) фінансові результати (форма 2);
7) про рух грошових коштів (форма 3);
8) про власний капітал (форма 4);
9) примітки до фінансової звітності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Методика оцінки сукупного економічного потен!

ціалу поєднує в інтегральному показнику всі часткові
потенціали, які мають своє методологічне підгрунтя
(виробничий потенціал визначено відповідно до ме!
тодики А. Чупіса і С. Закоморного, фінансовий потен!
ціал на основі удосконаленої моделі фірми Дюпон,
інноваційний розглянуто як інтегральний показник;
інтелектуальний потенціал визначено відповідно до
інтелектуального коефіцієнту доданої вартості
(VAIC); для обчислення маркетингового потенціалу
застосовувалась методика Клокара О.О.; для оцінки
управлінського — методика Прокопишина Л.М.). Зав!
дяки використанню методу матриці координат, мето!
дика дає можливість при обчислені сукупного потен!
ціалу врахувати не тільки часткові потенціали, а й
рівень конкурентоспроможності порівняно з підприє!
мствами!аналогами.

Таблиця 1. Часткові потенціали сукупного економічного потенціалу
машинобудівного підприємства

Таблиця 2. Розрахунок виробничого (ресурсного) потенціалу
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Розглянемо основні етапи методики.
Етап 1. Формування підприємств!аналогів.
Підприємства обрані для апробації методики:
— ВАТ "Рефма" — машинобудівне підприємство

м. Мелітополя, яке спеціалізується на виробництві хо!
лодильного обладнання;

— підприємство найбільший конкурент — ПАТ "За!
вод"Екватор";

— ПАТ "Мелком" — машинобудівне підприємство
м. Мелітополя, яке спеціалізується на виробництві ком!
пресорного обладнання;

— підприємство найбільший конкурент — ПАТ
"Полтавський турбомеханічний завод";

— ПАТ "МЗТГ" — машинобудівне підприємство м.
Мелітополя, яке спеціалізується на виробництві сільсь!
когосподарських запчастин;

— підприємство найбільший конкурент — ПАТ
"Харківський завод Гідропривід".

Етап 2. Розрахунок часткових потенціалів на основі
існуючих сучасних методик (виробничий, фінансовий,
інноваційний, інтелектуальний, маркетинговий, управ!
лінський).

Методики оцінки часткових потенціалів наведені в
табл. 1.

1. Розрахунок виробничого (ресурсного) потенціа!
лу машинобудівного підприємства.

Автори: А. Чупіс і С. Закоморний [7] у своїй мето!
диці пропонують наступний розрахунок:

(1),

деКе — коефіцієнт ефективності виробничого по!
тенціалу;

А — повні амортизаційна відрахування;
З — заробітна плата працівників підприємства;
П — балансовий прибуток підприємства;
Фо — вартість основних засобів;
Фоб — вартість оборотних засобів.
2. Розрахунок фінансового потенціалу машинобу!

дівного підприємства.
В більшості науково!періодичних виданнях для оцін!

ки фінансового потенціалу пропонують застосовувати
модель Дюпона.

Історія використання моделі розпочинається у
1919 році і пов'язана з іменем Ф.Б. Брауна —
фінансового аналітика, а пізніше фінансового ди!
ректора і виконавчаого директора компанії "Дю!
пон". До цього часу широкого практичного засто!
сування набули показники рентабельності продажів
і оборотності активів. Але вони використовувались
ізольовано і не враховували фактори виробництва
і структуру капіталу підприємства. Запропонована
Браном модель вперше пов'язувала кілька показ!
ників, що наводились у вигляді трикутної структу!
ри.

У подальшому ця модель була модифікована таким
чином, що в якості результуючого показника став вико!
ристовуватись коефіцієнт рентабельності власного ка!
піталу, а факторами, вплив яких аналізувався, виступа!
ли параметри, що характеризують стан операційної та
фінансової діяльності підприємства. Тобто елімінуван!
ня починалось зі стандартної формули рентабельності
власного капіталу [5].

Мультиплікативна факторна модель рентабельності
власного капіталу, що може бути записана наступним
чином:

,
де ROS — коефіцієнт рентабельності продажів, роз!

раховується за наступною формулою:

ТАТ — коефіцієнт оборотності активів, розрахо!
вується за формулою:

EM — мультиплікатор власного капіталу

3. Розрахунок інноваційного потенціалу машинобу!
дівного підприємства.

Визначення складових інноваційного потенціалу
машинобудівного підприємства:

— фінансова складова інноваційного потенціа!
лу:

Таблиця 3. Розрахунок моделі Дюпона
(модель рентабельності власного капіталу)
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— питома вага витрат на підвищення кваліфі!
кації персоналу в загальному обсязі витрат на пер!
сонал;

— питома вага витрат на НДР та ДКР в загальному
обсязі витрат підприємства;

— матеріальне стимулювання за раціоналізаторські
пропозиції, ноу!хау, винаходи;

— питома вага витрат на палату праці інженерно
— технічним робітникам у загальному фонді оплати
праці;

— матеріально!технічна складова інноваційного
потенціалу;

— коефіцієнт забезпечення нематеріальними акти!
вами;

— коефіцієнт освоєння нової техніки;
— коефіцієнт упровадження нової продукції;
— коефіцієнт упровадження нових технологічних

процесів.
— інтелектуальна складова інноваційного потенці!

алу;
— коефіцієнт персоналу, зайнятого в НДР та

ДКР;
— питома вага працівників, залучених з науково —

дослідних інститутів та лабораторій;

Відповідно основними етапами розрахунку іннова!
ційного потенціалу повинні бути:

— формування системи відносних показників;
— розрахунок відносних показників;
— розрахунок інноваційного потенціалу, виходячи

з наступної формули

,

де Іn — інноваційний потенціал; n — кількість по!
казників;

Р
1
, 

2
, 

n
 — показники для розрахунку інноваційного

потенціалу
Розрахунок інтелектуального потенціалу машинобу!

дівного підприємства.
Метод інтелектуального коефіцієнту доданої

вартості (VAIC) використовує наступну формулу [8]:
VAIC = ICE + CEE ,
де ICE — продуктивний коефіцієнт інтелектуально!

го капіталу;
CEE — головний виробничий коефіцієнт.
Відповідно продуктивний коефіцієнт інтелектуаль!

ного капіталу (ICE) розраховується за наступною фор!
мулою:

Таблиця 4. Розрахунок інноваційного потенціалу
машинобудівних підприємств

Таблиця 5. Інтелектуальний потенціал
машинобудівних підприємств
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,

де VA — різниця виторгу від реалізації і повної вар!
тості сировини, напівфабрикатів та інших матеріалів,
куплених для виробництва продукції;

hC — повні витрати на зарплатню на підпри!
ємстві.

Головний виробничий коефіцієнт (CEE) розрахо!
вується за наступною формулою:

,

де CE — балансова вартість активів.
Розрахунок за даними методами наведено в табл.

5.
Розрахунок маркетингового потенціалу машинобу!

дівного підприємства.
Маркетинговий потенціал, відповідно до методи!

ки Клокара О.О., можна визначити за наступною фор!
мулою [2]:

Таблиця 6. Розрахунок маркетингового потенціалу
машинобудівних підприємств

Таблиця 7. Вихідні дані для розрахунку
потенціалу управління
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РРМП = 2,5(Т(К)П) + 2(ФП) + 2,5(ОУІП) +
2(ПМП,ПЕММ),

де РРМП — рівень розвитку маркетингового потен!
ціалу, балів;

Т(К)П — трудовий (кадровий) потенціал, балів;
ФП — фінансовий потенціал, балів;
ОУІП — організаційний, управлінський та інформа!

ційний потенціал, балів;
ПМП,ПЕММ — потенціал маркетингових підроз!

ділів, потенціал ексклюзивних маркетингових можливо!
стей, балів.

Розрахунок загального маркетингового потенціалу
наведено в табл. 6.

6. Розрахунок управлінського потенціалу машино!
будівного підприємства

Модель управлінського потенціалу Прокопишина
Л.М [3].

,

Відповідно до розрахунків, формула для оцінки
ефективності використання потенціалу управління на!
буває такого вигляду:

,

де П у — потенціал управління;
Р в.к. — рентабельність власного капіталу;
К а — коефіцієнт автономії;
К ф.с. — коефіцієнт фінансової стабільності;
К с.с. — коефіцієнт страхової стабільності підприє!

мства;
К окз — коефіцієнт обіговості кредиторської забор!

гованості;
С к.с. — складність конфігурації структури.
Розрахунок управлінського потенціалу наведено в

табл. 7.
Етап 3. Формування системи часткових потенціалів

та матриці вихідних даних.
Етап 4. Розрахунок інтегрального показника сукуп!

ного економічного потенціалу відповідно до методу
матриці координат.

4.1. В кожній графі визначається максимальний еле!
мент, який береться за одиницю. Після цього всі еле!
менти цієї графи аij діляться на максимальний елемент
еталонного підприємства (max aij). У результаті ство!
рюється матриця стандартизованих коефіцієнтів (хij),
xij=aij / max aij;

4.2. Всі елементи матриці координат підносяться до
квадрата. Якщо завдання враховує різного роду вагу
показників, тоді отримані квадрати помножують на ве!

личину відповідних вагових
коефіцієнтів (К), які встановлю!
ють експертним шляхом:

Rj = K1*x1j2 +K2*x2j2

+…Kn*xnj2 або отримані квад!
рати показників сумують та от!
римують відповідний показник.

Відповідно на основі етапу
3 та 4 отримаємо сукупний еко!
номічний потенціалу машинобу!
дівного підприємства.

ВИСНОВКИ
Методика оцінки сукупного економічного потенці!

алу:
— дає можливість обчислювати сукупний потенці!

ал враховуючи не тільки часткові потенціали, а й рівень
конкурентоспроможності порівняно з підприємствами!
аналогами;

— динаміка розрахованого сукупного економічно!
го потенціалу дає можливість простежити його зміни
відповідно до його часткових потенціалів.
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Таблиця 8. Сукупний економічний потенціал
машинобудівних підприємств


