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Мацко Н. Г., Некрасова Л. А. Оцінка виробничого потенціалу інноваційно-активних промислових підприємств  
на основі ІЕКО-аналізу

Мета статті полягає у формуванні методичної та практичної основи оцінки виробничого потенціалу з урахуванням напрямків стратегічного 
управління, які притаманні інноваційно-активним промисловим підприємствам. Досліджено сутність стратегії розвитку підприємства, основні 
фактори забезпечення ефективності стратегії. Обґрунтовано необхідність якісної достовірної оцінки виробничого потенціалу при формуванні 
інноваційної стратегії розвитку підприємства. Оцінка відповідності виробничого потенціалу розробленій стратегії дозволяє прийняти рішення 
про реалізацію заходів щодо виконання цілей підприємства або про пошук можливостей і резервів для підвищення рівня виробничого потенціа-
лу. У результаті дослідження розроблено методичний підхід до оцінки виробничого потенціалу за допомогою ІЕКО-аналізу, що дозволяє оціни-
ти виробничий потенціал у контексті основних напрямків стратегічного управління, розвиток яких забезпечує ефективність функціонування 
підприємства: інноваційна активність, екологічна відповідальність, конкурентні позиції, організаційна адаптивність. ІЕКО-аналіз заснований 
водночас на ресурсній концепції та концепції конкурентоспроможності та передбачає як кількісну оцінку виробничого потенціалу, так і якісну. 
Застосування ІЕКО-аналізу також дозволяє визначити вплив елементів виробничого потенціалу на його формування та розвиток, що корис-
но при визначенні пріоритетності зосередження уваги керівництва підприємств на відповідному елементі потенціалу. Оскільки в результаті 
аналізу отримується інтегральний показник у вартісному виразі, даний аналіз можна використовувати як один із методів при оцінці вартості 
бізнесу. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у розробці моделі оптимізації складових виробничого потенціалу для 
досягнення максимально можливого економічного ефекту та забезпечення можливості використання виробничого потенціалу в повному обсязі.
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Matsko N. G., Niekrasova L. A. Assessing the Production Potential of Innovatively Active Industrial Enterprises on the Basis of IECO Analysis
The article is aimed at forming a methodological and practical basis for assessing production potential, taking into account the directions of strategic manage-
ment, which are inherent in the innovatively active industrial enterprises. The essence of the strategy of enterprise development, the main factors of ensuring the 
efficiency of the strategy are examined. The need for a qualitative reliable assessment of production potential in the formation of an innovative strategy for the 
development of the enterprise is substantiated. Assessment of the conformity of production potential to the developed strategy allows to decide on the imple-
mentation of measures to fulfill the goals of the enterprise or to search for opportunities and reserves to increase the level of production potential. As result of 
the research, a methodological approach to the assessment of production potential with the help of IECO analysis is developed, this analysis allows assessing the 
production potential in the context of the main directions of strategic management, the development of which ensures the efficiency of the enterprise: innovative 
activity, ecological responsibility, competitive positions, organizational adaptability. IECO analysis is based simultaneously on the resource conception and the 
conception of competitiveness and provides both quantitative and qualitative assessment of production potential. The use of IECO analysis also allows to deter-
mine the impact of elements of production potential on its formation and development, which is useful in determining the priority of focusing the attention of the 
management of enterprises on the relevant element of the potential. Since the analysis results in an integral indicator in a value expression, this analysis can be 
used as one of the methods for assessing the value of a business. Prospects for further research in this direction are to develop a model for optimizing the compo-
nents of production potential in order to achieve the maximum possible economic effect and ensure the possibility of using production potential to the full extent.
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Фундаментом соціально-економічного розви-
тку країни є успішне функціонування промис-
ловості. Саме ця галузь утворює більшу час-

тину доданої вартості в структурі ВВП, надає велику 
кількість робочих місць і, найголовніше, – стимулює 
інноваційний розвиток. Однак промислові підприєм-
ства України переживають технологічну деградацію. 
Поряд із обмеженими інвестиційними можливостя-
ми до відтворення та розвитку техніко-технологічної 
бази також спостерігається погіршення структури 
технологій промисловості зі зменшенням частки ви-
сокотехнологічних підприємств. Дані чинники зни-
жують конкурентоздатність як окремих підприємств, 
так і національної економіки загалом, що призводить 
до ризику формування лише ресурсного потенціалу, а 
саме: сировинної бази та бази людських ресурсів. 

Рух за вектором технологічної парадигми по-
требує розробки та компетентного втілення ефектив-
ної стратегії розвитку. Втілення технологічної стра-
тегії передбачає вирішення завдань з фінансування 
та забезпеченості ресурсами інноваційних проєктів. 
Ефективне управління матеріальними, організацій-
ними та інвестиційними ресурсами прямо впливає 
на ефективність реалізації інноваційного проєкту та 
подальшу дифузію інновації. Для забезпечення пра-
вильного визначення пріоритетних напрямків роз-
витку, узгодженості управлінських рішень зі стра-
тегією підприємства та наявними ресурсами постає 
необхідність у достовірній оцінці рівня виробничого 
потенціалу, який відображає і досягнутий рівень роз-
витку, і резерви нарощення цього рівня.

Дослідженням особливостей розвитку й оцінки 
виробничого потенціалу присвячені численні праці 
вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, серед 
яких: О. Амоша, І. Бланк, Б. Буркинський, А. Бутенко, 
О. Гарача, В. Геєць, В. Гриньова, Є. Жук, С. Ілляшенко, 
В. Козаченко, М. Меркулов, П. Перерва, І. Сидорчук, 
І. Репіна, Р. Толпежніков, Р. Фатхутдинов, Л. Федуло-
ва, О. Шевлюга, Ю. Шипуліна та ін. 

Водночас теоретико-методичні підходи до оцін-
ки виробничого потенціалу потребують розвитку та 
трансформації в контексті напрямків стратегічного 
управління через необхідність перманентного про-
цесу адаптації інноваційно-активних промислових 
підприємств до жорсткого конкурентного ринку та 
викликів сучасного економічного простору. 

Метою дослідження є формування методичної 
та практичної основи оцінки виробничого потенціалу 
з урахуванням напрямків стратегічного управління, 
які притаманні інноваційно-активним промисловим 
підприємствам. 

Ефективність використання виробничого по-
тенціалу є комплексною характеристикою кінцевих 
результатів використання економічних ресурсів для 
забезпечення розвитку як безпосередньо виробни-
чого потенціалу, так і підприємства в цілому. Аналіз 
ефективності проводиться з точки зору створення 

стійких конкурентних переваг на сучасних і майбут-
ніх ринках, тому він спрямований на оцінку ресурсів 
і здібностей компанії [1, с. 19]. Оскільки інновацій-
ний потенціал поряд із виробничим є підсистемами 
потенціалу інноваційного розвитку, для ефективної 
реалізації якого необхідна успішна стратегія, управ-
ління ефективністю використання інноваційного та 
виробничого потенціалів повинно здійснюватися з 
урахуванням сучасних стратегічних направлень їх 
формування, що також пояснюється прискорени-
ми темпами зміни середовища функціонування, які 
зумовлюють зміну змістовного наповнення ресур-
сів, резервів і можливостей підприємства. Від ефек-
тивності управління формуванням, використанням 
і розвитком інноваційного потенціалу з належною 
оцінкою та врахуванням чинників впливу залежить 
потенціал інноваційного розвитку [2, с. 87].

Стратегію розвитку підприємства можна роз-
глянути як сукупність дій, необхідних для за-
безпечення розвитку підприємства на основі 

вибору критеріїв підвищення його інноваційного по-
тенціалу. Процес вибору найбільш раціональної стра-
тегії розвитку підприємства в конкретних умовах 
господарювання оснований на результатах оцінки 
всіх форм інноваційної діяльності. Найбільш важли-
вими факторами ефективності стратегії розвитку є: 
інноваційний потенціал підприємства; гнучкі орга-
нізаційні форми; процеси навчання, які направленні 
на накопичення специфічної компетенції по резуль-
татах аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів; наяв-
ність ресурсів, що відповідають потребам розвитку 
підприємства. Стратегічне управління науково-інно-
ваційним потенціалом підприємства включає в себе 
механізми фінансово-економічної, інформаційної, 
кадрової, технологічної та іншої підтримки. Еконо-
мічному розвитку підприємства сприяє наявність 
значного науково-технічного потенціалу регіону, 
основу якого складають науково-дослідні інститути 
та наукові організації, великі промислові підприєм-
ства, заклади вищої освіти [3].

З оцінки рівня інноваційного та виробничого 
потенціалів починається формування інноваційної 
стратегії підприємства. При розробці інноваційної 
стратегії виділяються такі критерії: ефективність ви-
користовуваної стратегії, необхідність її коригуван-
ня; стратегічна відповідність можливостей зовніш-
нього середовища інноваційному потенціалу підпри-
ємства; рівень операційної досконалості [4, с. 85]. 

Синхронна реалізація інновацій та інновацій-
них стратегій на всіх рівнях дає змогу суб’єктам гос-
подарювання одночасно орієнтуватися на зменшен-
ня витрат, підвищення ефективності діяльності та 
якості продукції, більш повне задоволення потреб 
споживачів тощо. Інноваційні стратегії дають змогу 
отримати конкуренту перевагу та підвищити конку-
рентоспроможність суб’єктів господарювання у ви-
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падку спрямування менеджерів на творчий, новатор-
ський напрям діяльності, протистояння закріпленим 
традиціям в управлінні [5, с. 275]. На думку багатьох 
дослідників, ядром розробки ефективної стратегії 
бізнесу є розвиток ключових компетенцій – специ-
фічних навичок і вмінь, якими володіє підприємство. 
Важливість компетенції у сфері придбання нових 
технологічних ресурсів визначається тим, що комер-
ціалізація інновації вимагає, як правило, додаткових 
активів і підтримуючих технологій. [6, с. 69].

Для узгодження управлінських рішень зі страте-
гією підприємства та його ресурсними можливостя-
ми дослідження показників ефективності діяльності 
промислових підприємств недостатньо. Здатність 
підприємства до формування прибутку шляхом під-
вищення ефективності використання наявних ресур-
сів реалізується через наявний виробничий потенці-
ал, оскільки він представляється не тільки ресурсами 
підприємства, а його резервами та можливостями до 
розвитку. Однією з умов дієвості та успішності роз-
робленої стратегії є об’єктивне уявлення про фак-
тичний стан виробничого потенціалу підприємства, 
який забезпечує можливість впровадження техноло-
гічних інновацій.

При дослідженні стану виробничого потенціа-
лу необхідно враховувати як фактичну дина-
міку кількісних показників, так і резерви та 

можливості реалізації конкурентних переваг. Тобто 
проводити як кількісну оцінку, так і якісну. Методи 
та показники оцінки різняться залежно від ресурсної 
концепції або концепції конкурентоспроможності. 

Якісні методи оцінювання здебільшого мають 
низький рівень математичної формалізації, їм власти-
ва трудомісткість реалізації та дискретність оцінки. 
Вони не дають можливості використовувати оцінку 
конкурентоспроможності в процесі аналізу та визна-
чення пріоритетних напрямів посилення конкурент-
них позицій на ринку. Кількісні методи дають змогу 
оцінювати реальні шанси суб’єкта господарювання 
в конкурентній боротьбі за привабливі стратегічні 
зони господарювання та приймати виважені, тактич-
ні та стратегічні управлінські рішення [7, с. 245].

Оцінку виробничого потенціалу пропонуємо 
проводити на основі вартісного підходу, однак вва-
жаємо за необхідне оцінювати не тільки ресурсну 
складову потенціалу, а й можливості, що забезпечу-
ють використані ресурси. Це можна реалізувати за 
допомогою ІЕКО-аналізу (рис. 1). 

За представленим методом передбачається ана-
ліз ступеня задіяння (впливу) складових виробничо-
го потенціалу на такі напрямки стратегічного управ-
ління підприємством: інноваційна активність – І;  
екологічна відповідальність – Е; конкурентні пози-
ції – К; організаційна адаптивність – О. Запропо-
нований методичній підхід поєднує кількісні та якісні 
ознаки оцінки, що дає можливість отримати більш 
інформативні результати аналізу.

Напрямки стратегічного управління складових 
виробничого потенціалу визначаються за та-
кими характеристиками:

 Інноваційна активність: впровадження тех-
нологічних і маркетингових інновацій; участь 
у професійних виставках та ярмарках; асорти-
мент продукції; наявність та інформативність 
офіційного сайту та ін.

 Екологічна відповідальність: участь у держав-
них і міжнародних програмах зі зменшення 
екологічного навантаження; фінансування 
екологічного виробництва; впровадження 
стандартів з екологічного управління; доступ-
ність звітності з екологічного управління.

 Конкурентні позиції: унікальність продукту; 
рівень компетентності управління; ступінь 
співробітництва з лідерами галузі; рівень 
якості продукції відповідно до стандартів 
якості; ефективність системи дистрибуції; 
гнучкість цінової політики.

 Організаційна адаптивність: здатність під-
приємства виконувати фінансові зобов’я-
зання; можливість фінансування заходів зі 
стратегічного управління; інвестиційна при-
вабливість; активність у сфері партнерства 
та співробітництва; комунікація з партнера-
ми; частка довгострокового співробітництва; 
ефективність партнерських зв’язків.

Першим етапом такого аналізу є оцінка вироб-
ничого потенціалу вартісним методом, де виробни-
чий потенціал представляється сумою вартостей 
його складових елементів: виробнича, матеріальна, 
нематеріальна, інформаційна, кадрова. Даний метод 
використовується для:

 визначення загальної вартості виробничих 
ресурсів, які має в розпорядженні підприєм-
ство;

 оцінки загальної ефективності використання 
виробничих ресурсів підприємства;

 узагальнюючої оцінки ефективності діяль-
ності підприємства в цілому;

 визначення вартості підприємства та вирі-
шення питань про необхідність продажу його 
об’єктів або додаткової емісії цінних паперів 
[8, с. 104].

Після розрахунку вартості виробничого потен-
ціалу визначаємо його структуру розділивши кожен 
елемент потенціалу на його загальну вартість. Отри-
мані індекси (αi) необхідні для встановлення фактич-
ної участі (впливу) відповідного ресурсу на форму-
вання виробничого потенціалу.

Оскільки виробничий потенціал не можна ха-
рактеризувати тільки як сукупність ресурсів, постає 
необхідність у залученні експертів для оцінки наяв-
них резервів і можливостей розвитку потенціалу, на 
величину яких збільшуємо вартісний показник ви-
робничого потенціалу.
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•  Інноваційна активність;  •  Екологічна відповідальність;  

 •  Конкурентні позиції;  • Організаційна адаптивність  

 

Оцінка рівня виробничого потенціалу на основі ІЕКО-аналізу

1. Оцінка виробничого потенціалу вартісним методом як суму його складових елементів:

1 max.n
iiВП x== →∑

2. Розрахунок фактичної участі (впливу) відповідного ресурсу на формування ВП:
i

i
x

a
ВП

=

3. Експертна оцінка за 5-бальною шкалою впливу (значущості) кожного з елементів 
виробничого потенціалу на розвиток напрямків стратегічного управління:

4. Оцінка ступеня узгодженості думок за кожним фактором (W) і визначення критерію 
узгодженості Пірсона.
5. Розрахунок усередненого показника експертних оцінок  ( ).x
6. Нормування отриманих даних

8. Розрахунок інтегрального показника рівня виробничого потенціалу як сума добутку 
вартостей складових потенціалу, збільшених на показник впливу (значущості) складової 
виробничого потенціалу на його формування (λi)

( ) .нормx x→
7. Розрахунок показника впливу (значущості) складника ВП (λi) шляхом зваження 
нормованого усередненого показника експертних оцінок (xнорм) на індекс фактичної
участі складової у формуванні ВП (ai):

i норм ix aλ = ⋅

Рис. 1. Послідовність проведення ІЕКО-аналізу
Джерело: авторська розробка.

В основу експертної оцінки покладено метод су-
марних оцінок за 5-бальною шкалою Лайкерта, 
де ступінь залучення (впливу) складника ви-

робничого потенціалу визначається такими балами: 
1 – низький; 2 – помірний, 3 – середній; 4 – значний; 
5 – ключовий. Важливим аспектом є визначення 
кількості експертів у групі. Для цього існують деякі 
граничні оцінки чисельності групи експертів Nmin і 

Nmax. Нижня оцінка чисельності Nmin повинна зале-
жати від кількості подій, що оцінюються: для групи, 
що складається із N експертів для прийняття рішень 
по множині m подій, тому приймаємо Nmin = m. Верх-
ньою оцінкою чисельності Nmax є потенційно можли-
ва кількість експертів N [9, c. 108]. Отже, приймаємо 
кількість експертів на рівні п’яти. Результати наведе-
но у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

ІЕКО-аналіз

Складова потенціалу 
(ресурси)

І Е К О
x xнорм αi λі1 … 5 1 … 5 1 … 5 1 … 5

Бали за ступенем залучення (впливу)

Виробничі

Матеріальні

Нематеріальні

Інформаційні

Кадрові

Джерело: авторська розробка.
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До складу експертної групи незалежно від ха-
рактеру досліджень повинні входити фахівці, які від-
повідають основним загальноприйнятим вимогам. 
Майбутні експерти повинні мати глибокі спеціальні 
знання в напрямку, що досліджується, бути компе-
тентними та обізнаними в суміжних сферах діяльнос-
ті, мати достатній стаж і результати роботи в даній 
галузі, володіти високим рівнем загальної ерудиції, 
демонструвати об’єктивне ставлення до досліджува-
ної проблеми, мати досвід у проведенні експертного 
оцінювання [10, с. 185].

Оцінка ступеня узгодженості думок експертів 
не менш важлива для наукового обґрунту-
вання прогнозу за експертними методами. 

Кінцевий висновок для прийняття рішення щодо 
вибору найприйнятнішого фактора (параметра, на-
прямку) можливий лише за умови певного рівня 
узгодженості думок експертів. Оцінка ступеня узго-
дженості думок експертів оцінюється за допомогою 
коефіцієнта конкордації (W) (1) [11, с. 98]:

2 3
12 ,
( )

SW
m n n

=
−

                        

(1)

де      S – сума квадратів відхилень рангів від середньо-
го значення;

m – кількість експертів;
n – кількість об’єктів оцінки. 

Коефіцієнт конкордації змінюється в межах від 
0 до 1,0. Чим більше значення має коефіцієнт кон-
кордації, тим вище ступінь узгодженості думок екс-
пертів. На практиці вважається, що оцінки експертів 
узгоджені, якщо W ≥ 0,7. Якщо коефіцієнт конкорда-
ції наближається до нуля, експертна оцінка прово-
диться повторно. Визначення значущості коефіцієн-
та конкордації проводимо за критерієм узгодженості 
Пірсона.

Після визначення якості проведеної експертизи 
усереднюємо отримані оцінки. Усереднення експерт-
них оцінок для швидкості та зручності проводимо 
шляхом знаходження середнього арифметичного 
значення (х) (2):

1
1 ,n

ijjx x
n == ∑

                          

(2)

де      n – кількість експертів;
xij – оцінка у балах і-го фактора, надана j-м екс-

пертом.

Для приведення отриманих показників екс-
пертних оцінок у зіставний із індексами (αi) структу-
ри виробничого потенціалу вигляд перші необхідно 
нормувати. Нормування у статистичній обробці да-
них застосовується для того, щоб усі значення ознак 
потрапляли у зручні для порівняння діапазони. За-
звичай це інтервал [0; 1] [12, с.  163]. Нормування про-
водимо за формулою (3):

max
,іфакт

норм
x

x
x

=
                             

(3)

де      хфакт і
 – фактичне значення і-го фактора;

xmax – максимальне значення і-го фактора.

Для розрахунку показника впливу (значущості) 
складової виробничого потенціалу на його форму-
вання та розвиток (λі) з метою вирівнювання оцінки 
експертів та фактичної кількісної оцінки нормований 
показник експертних оцінок (xнорм) зважуємо на отри-
мані індекси (аі) структури потенціалу. 

На останньому етапі розраховуємо інтеграль-
ний показник рівня виробничого потенціалу як суму 
добутку вартостей складових потенціалу на показник 
впливу (значущості) складової виробничого потенці-
алу на його формування та розвиток (λі) (4):

1 (1 ),n
i iiВП x== + λ∑                          (4)

де      n – кількість факторів;
xi – відповідний фактор;
λі – значущість складової виробничого потенціалу.

ВИСНОВКИ
Отже, оцінка виробничого потенціалу за до-

помогою ІЕКО-аналізу дозволяє дослідити як фак-
тичний стан складових потенціалу, так і їх вплив 
на формування важливих напрямків стратегічного 
управління. Такий підхід дає можливість визначити 
ступінь задіяності кожного зі складників виробничо-
го потенціалу, а отже, і резерви та можливості його 
розвитку.

Серед існуючих методів оцінки досить складно 
обрати оптимальний метод. Найважливішим завдан-
ням керівництва при оцінці виробничого потенціалу 
підприємства є компетентне обґрунтування вибору 
того чи іншого методу оцінки. Обраний метод повинен 
відповідати галузевим і функціональним особливос-
тям підприємства, його завданням оцінки та наявним 
інформаційним даним, на базі яких буде проводитись 
оцінка. Разом із тим, відсутня необхідність у виділенні 
складових виробничого потенціалу за підходами в нау-
ковій літературі. При проведенні оцінки слід включати 
лише ті складові або частини складових виробничого 
потенціалу, які лежать в основі його формування.       
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