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В исследовании разработана таксономия типов организационной культуры, в основу которой 
положено соотношение двух факторов: восприимчивость к изменениям и внутренняя ынтегрирован-
ность. В зависимости от степени развития выделенных факторов предлагается различать слабую, кон-
сервативную, размытую, сильную и умеренно развитую организационные культуры.  

Ключевые слова: организационная культура, таксономия, восриимчивость к изменениям, вну-
тренняя интегрированность.  

The study is devoted to the development of taxonomy for organizational culture types. The proposed 
taxonomy is based on balance of two factors: sensitivity to changes and internal integrity. As a result of com-
binations of these factors five types of organizational culture could be differentiated as follows: weak, con-
servative, fuzzy, strong and moderately developed organizational culture.  

Keywords: organizational culture, taxonomy, sensitivity to changes and internal integrity.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЙ ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

В статті наводяться методичні підходи до оцінки ефективності реалізації стратегій формування, збере-
ження і розвитку конкурентного потенціалу підприємства лісового господарства в яких автор поєднує 
класичні методи оцінки ефективності конкурентних стратегій з особливостями сучасного ринку про-
дукції лісового господарства України.  

Ключові слова: конкурентний потенціал, конкурентні переваги, стратегії формування, 
управління, реализація.  

Постановка проблеми. В процесі управління конкурентним потенціалом 

підприємства поряд з такими завданнями як постійний аналіз і визначення поте-

нційних конкурентних можливостей підприємства. визначення напрямів (страте-

гій) формування,. утримання і розвитку таких можливостей, потрібно вирішува-

ти завдання оцінки ефективності реалізації стратегій формування, утримання або 

розвитку конкурентного потенціалу.  

Незважаючи на значний обсяг досліджень щодо конкуренції як явища рин-

кової економіки і її основних категорій – конкурентні переваги, конкурентні по-

зиції, конкурентний статус, конкурентні стратегії, конкурентоспроможність – 

таких відомих вчених як Ф. Котлер, М. Портер, О. А. Журан, Ю. В. Соболев, 

В. Л. Дикань, А. Г. Дейнека, Л. А. Познякова, С. С. Горковенко, С. Левицки,  
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Л. В. Балабанова, Р. В. Мажинський, поняття конкурентного потенціалу, тим 

більш оцінка ефективності реалізації стратегій формування, утримання і розвит-

ку конкурентного потенціалу, на сьогоднішній день, ще не отримали достатнього 

вивчення і розуміння.  

Основне завдання статті. Запропонувати методичними підходами до оці-

нки ефективності реалізації стратегій формування, утримання і розвитку конку-

рентного потенціалу, які являли б собою цілісну систему взаємопов’язаних захо-

дів, послідовне виконання яких давало б потрібний результат.  

Виклад основного матеріалу. В залежності від стратегічного вибору що-

до формування , утримання чи розвитку конкурентних переваг – якість продук-

ції, активізація маркетингових зусиль на ринку, компетенції підприємства – не-

обхідні відповідні методичні підходи до оцінки ефективності реалізації стратегій 

формування, утримання та розвитку конкурентного потенціалу.  

Ефективність стратегій формування конкурентного потенціалу, які базу-

ються на активізації переваг факторів, що пов’язані з собівартістю і збільшенням 

зацікавленості споживачів до продукції внаслідок підвищення її якості або більш 

глибокої її диференціації автор роботи пропонує за інтегральними показником 

конкурентоспроможності продукції підприємства.  

Саме вплив динаміки змін коефіцієнта конкурентоспроможності продукції 

на основні показники діяльності підприємства (рентабельність, обсяг продажів, 

прибуток) може визначати ефективність впроваджених стратегій формування 

конкурентного потенціалу через якість продукціє.  

Зміни інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності продукції підп-

риємства за певний період часу, як правило за рік , визначається по формулі ; 
 

01
КПКПКП ККК −=∆ ,     (1) 

 

де КПК∆
 – зміна інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності проду-

кції за рік; 

 К1
кп – величина інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності 

продукції через рік після впровадження стратегії формування конкурентного по-

тенціалу через якість продукції: 

К0
кп – величина інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності 

продукції до впровадження стратегії.  
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При комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності продукції, 

споживчих переваг продукції, враховують, так звані, технічні переваги продук-

ції, переваги щодо якості продукції, яка с точки зору споживача може оцінюва-

тися за певними частковими показникам, які мають певну ступінь значимості для 

споживача, та економічні переваги, які в де більшому визначають за ціною про-

буту.  

Інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності продукції при такому 

комплексному підході визначається за формулою: 
 

КПЕ

КПТ
КП К

К
К =

 ,       (2) 
 

де Ккп – інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності продукції; 

Ккпт – коефіцієнт конкуренції за технічними параметрами – зовнішні 

конкурентні переваги; 

Ккпе – коефіцієнт конкуренції за економічними параметрами – внутрішні 

конкурентні переваги.  

Зовнішні конкурентні переваги (конкурентні переваги за технічними хара-

ктеристиками) визначаються на підставі даних маркетингових досліджень ринку 

і розраховуються по формулі: 
 

∑
=

=
n

1

*
і

ііКПТ аРК

 ,       (3) 
 

де Рі – часткові показники конкуренції за вибраними параметрами оцінки; 

аі – вагова доля часткового показника конкуренції.  

Внутрішні конкурентні переваги (конкурентоспроможність продукції по 

економічним параметрам) визначають як відношення ціни (собівартості) товару 

підприємства до ціни (собівартості) товару конкурента і визначаються по фор-

мулі: 
 

ТК

ТП
КПЕ Ц

Ц
К =

,        (4) 
 

де Цтп – ціна одиниці товару підприємства; 
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Цтк – ціна одиниці товару конкурента.  

Якщо підприємство виходить на ринок з декількома видами продукції,- 

наприклад, продукція 1 – тверда деревина, продукція 2 – деревина шпилькових 

дерев, продукція 3 – деревина м’яких порід дерев – то інтегральний коефіцієнт 

конкурентоспроможність продукції підприємства розраховується по формулі: 
 

Ккп = Ккп1х ві + Ккп2 х в2 + Ккп3 х в3,     (5) 
 

де Ккп1, Ккп2, Ккп3 – інтегральні коефіцієнти конкуренції відповідно продукції 1, 

2 і 3: 

в1, в2, в3 – долі видів продукції в обсязі реалізації за певний період часу.  

Такі методичні підходи до оцінки ефективні в тому випадку, коли підпри-

ємство вибирає стратегії формування, утримання чи розвитку конкурентного по-

тенціалу через фактори, які визначають якість продукції – відносно менші затра-

ти на виробництво, більш глибока диференціація продукції, надання продукції 

виняткових властивостей.  

Під ефективністю стратегій формування конкурентного потенціалу через 

фактори ринкового середовища (долю ринку) слід розуміти ступінь впливу змін 

долі ринку на основні показники діяльності підприємства. Тобто за показник 

ефективності таких стратегій може бути обрана доля ринку фірми, точніше ди-

наміка долі ринку за певний період реалізації загальної стратегії фірми. Але час-

тка ринку це тільки результат, який насправді досить легко порахувати і порів-

няти, тобто який лежить на поверхні і в той же час не відповідає на питання що-

до причин (шляхів) його досягнення.  

Для розрахунку прийнятого показника ефективності стратегій формування, 

збереження чи розвитку конкурентного потенціалу – долі ринку – доцільно ви-

користовувати модель, яку запропонувала професор С. Горковенко. Переваги 

такої моделі щодо розрахунку долі ринку підприємств лісового господарства по-

лягають в наступному: 

По – перше, дана модель пов’язує в одне ціле фактори що формуються як 

заходами політики розподілу, та і заходами політики просування; 

По – друге, ринок лісової продукції в плані кількості споживачів, відносно 

не великий – основні покупці це підприємства, що дозволяє оперативно збирати 

інформацію і проводити необхідні розрахунки.  
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Модель розрахунку і аналізу долі ринку за С. Горковенко передбачає роз-

раховувати доля ринку за формулою: 
 

Др = П х Е х Р,       (6) 
 

де Др – доля (частка) рику підприємства; 

П – рівень проникнення; 

Е – рівень ексклюзивності; 

Р – рівень інтенсивності.  

 Значення, наведених вище показників на певний період часу, розрахову-

ють за результатами маркетингових досліджень за наступними формулами: 

– рівень проникнення: 
 

П = Пп/Пз ,      (7) 
 

де Пк – кількість покупців товару підприємства; 

Пз – кількість покупців аналогічних товарів підприємств – конкурентів 

на даному сегменті; 

– рівень ексклюзивності: 
 

Е = Ктп/Пп/Ктз/Пз ,       (8) 
 

де Ктп – кількість товару підприємства , який за певний період часу купили 

реальні і можливі покупці підприємства; 

Ктз – загальна кількість товару придбаного реальними і потенціальними 

покупцями підприємства; 

– рівень інтенсивності: 
 

Р = Кткп/Пп/Кткк/Пз ,      (9) 
 

де Кткп – кількість товару підприємств – конкурентів, які купили потенційні 

покупці підприємства за певний період часу; 

Кткк – кількість товару підприємств конкурентів, які купили потенційні 

покупці підприємств конкурентів за певний період часу.  

За таких підходів визначення часткових показників долі ринку формула 

набере вигляду : 
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Др = Пп/Пз х Ктп/Пп/Ктз/Пз х Кткп/Пп/Кткк/Пз ,    (10) 
 

Якщо потрібно проаналізувати долю ринку в грошовому вираженні, то до 

формули вводиться додатковий показник І – індекс відносної ціни (зниження ін-

дексу відносної ціни може бути сигналом про зниження розбірливості покупців 

щодо цін на товар), який розраховується по формулі: 
 

І = Цп/Цкс,        (11) 
 

де Цп – ціна товару підприємства; 

Цкс – середня ціна товару підприємств – конкурентів.  

Тоді формула прийме вигляд: 
 

Др = Пп/Пз х Ктп/Пп/Ктз/Пз х Кткп/Пп/Кткк/Пз х Цп/Цкс.   (12) 
 

Звичайно, показником ефективності реалізації стратегій формування, збе-

реження або розвитку конкурентного потенціалу, які базуються на формуванні 

конкурентних переваг на вузькому сегменті ринку за рахунок активізації марке-

тингових зусиль щодо розподілу і просування продукції і збільшення долі ринку 

підприємства є не конкретна величина долі ринку на певний період часу, дина-

міка змін долі ринку, яка може впливати на основні показники діяльності підп-

риємства.  

Зміна долі ринку за період від t -1 до t розраховуються по формулі: 
 

Др = Дрt – Др(t-1),       (1. 13) 
 

де Дрt– доля ринку в період досліджень t: 

Др(t-1) – доля ринку в період попередніх досліджень (t – 1).  

Саме впливи змін долі ринку на основні показники діяльності підприємст-

ва може бути індикатором ефективності реалізації стратегій формування, збере-

ження або розвитку конкурентного потенціалу підприємства які базуються на 

активізації маркетингових зусиль щодо розподілу і просування продукції на ву-

зькому сегменті ринку.  

Ефективності реалізації стратегії формування, збереження або розвитку 

конкурентних переваг через фактори компетентності і інформованості – стратегії 

конкурентної поведінки, які реалізуються в можливостях (перевагах) щодо вибо-

ру оптимальних стратегій конкуренції в залежності від стану і динаміки зовніш-
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нього середовища є коефіцієнт стратегічних управлінських можливостей (Ксумп), 

точніше його зміни, які певним чином впливають на основні показники діяльно-

сті підприємства.  

Модель розрахунку показника ефективності стратегій формування, збере-

ження або розвитку конкурентного потенціалу через управлінські стратегічні 

переваги включає наступні елементи:  

– розрахунок коефіцієнта стратегічних управлінських можливостей на пе-

ріоди (t) i (t – 1) за формулою: 
 

Ксумп = Укп + Уінф. п/Уупк + Уінф. пк,     (14) 
 

де Укп – рівень компетентності управлінського персоналу підприємства; 

Уінф. п – рівень інформаційного забезпечення управління конкурентним 

потенціалом підприємства; 

Укп – рівень компетентності управлінського персоналу підприємства – 

конкурента; 

Уінф. п – рівень інформаційного забезпечення управління конкурентним 

потенціалом підприємства – конкурента; 

– розрахунок рівня компетентності управлінського персоналу підприємст-

ва і підприємства – конкурента на періоди (t) i (t – 1) за формулою: 
 

Укп = 3Кво + 2Кдсп + 1Кда /Ккп     (15) 
 

де Кво – кількість фахівців з вищою освітою; 

Кдсп – кількість фахівців з досвідом стратегічного планування; 

Кда – кількість фахівців з досвідом аналітиків; 

Ккп – загальна кількість управлінського персоналу на підприємстві; 

3, 2, 1 – вагомість фактору; 

– розрахунок рівня інформаційного забезпечення підприємства і підприєм-

ства – конкурента на періоди (t) i (t – 1) за формулою:  
 

Уіеф. =Ія + Іо + Іс/ Іmax,     (16)  

 

 де Ія – показник якості інформації (до 10 балів за оцінками експертів); 
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Іо – показник якості процедур обробки інформації(до 10 балів за оцін-

ками експертів);; 

Іс – ступінь використання джерел інформації(до 10 балів за оцінками екс-

пертів);; 

Іmaxмаксимальне значення використання інформації (30 балів); 

– розрахунок величини зміни коефіцієнта стратегічних конкурентних мож-

ливостей підприємства на періоди (t) i (t – 1) за формулою: 
 

Ксумп = Ксумп(t) – Ксумп(t – 1),      (17) 
 

Такі методичні підходи до оцінки ефективності прийнятні в тому випадку, 

коли підприємство вибирає стратегії формування, утримання чи розвитку конку-

рентного потенціалу через фактори, які формують компетенції підприємства 

щодо можливостей оптимальності стратегічного конкурентного вибору в залеж-

ності від стану і динаміки змін зовнішнього середовища.  

Висновки. Під методичними підходами до оцінки ефективності стратегій 

формування, утримання і розвитку конкурентного потенціалу слід розуміти сис-

тему певних взаємопов’язаних заходів, а саме: визначення і обґрунтування пока-

зників оцінки ефективності; вибір (розробка) методів (моделей) розрахунку зна-

чень показників ефективності; визначення гіпотез (припущень), з урахування 

яких отримані результати можуть бути прийнятні; визначення умов, за якими 

можливо використання даних методичних підходів і особливостей їх застосу-

вання. Методичні підходи до оцінки ефективності реалізації стратегій конкурен-

тного потенціалу базуються на принципах кінцевого ефекту, під яким розумієть-

ся основні результати функціонування підприємства (обсяг виробництва, обсяг 

реалізації, прибуток, рентабельність виробництва тощо), і принцип опосередко-

ваного показника, під яким розуміється показник, динаміка якого певним чином 

(існує залежність) пов'язаний з основними показниками діяльності підприємства. 

В залежності від вибраної стратегії такими показниками можуть бути: інтеграль-

ний показник конкурентоспроможності продукції – для стратегій розвитку кон-

курентних можливостей через диференціацію продукції чи зниження її собівар-

тості; інтегральний показник частики ринку – для стратегії розвитку конкурент-

них можливостей шляхом концентрації зусиль на певних сегментах ринку; інте-

гральний показник компетенцій підприємства для стратегій розвитку конкурент-

них можливостей, які передбачають гнучку конкурентну поведінку. Відомі мо-
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делі розрахунку вибраних показників корегуються, виходячи особливостей фун-

кціонування підприємств лісового господарства.  
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