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ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВА-
РИСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В сучасному динамічному та непе-

редбачуваному середовищі ефективне 
управління акціонерними товариствами та 
раціональна побудова їхньої стратегії фун-
кціонування неможлива без формування 
стратегічного потенціалу. Проте, особливо 
актуальною є проблема оцінки рівня вико-
ристання стратегічного потенціалу акціо-
нерних товариств з метою виявлення слаб-
ких місць і пошуку шляхів його нарощу-
вання.  

Цьому важливому аспекту корпора-
тивного управління останнім часом почали 
приділяти увагу вчені близького зарубіж-
жя, зокрема дослідження в даній галузі ро-
сійських науковців (Г.Б. Клейнера, 
Р.М.Качалова, В.Л.Тамбовцева, Е.В. Попо-
ва, В.Л.Ханжиної) внесли вагомий вклад у 
визначення категорій „соціально-
економічний потенціал”[1] та „ринковий 
потенціал”[2]. Методологічні та методичні 
підходи щодо формування потенціалу під-

приємства досліджували І.І.Лукінов, 
Д.А.Черніков, В.О.Котлов, А.Е. Воронко-
ва, В.Г. Герасимчук, Г.А. Дмитренко, В.С. 
Пономаренко, З.Є. Шершньова, А.О. Ста-
ростіна, А.П. Наливайко, О.І.Олексюк. Ін-
шими авторами розглядаються окремі ас-
пекти виробничого потенціалу на регіона-
льному рівні [3], економічного потенціалу 
підприємства [4], експортного потенціалу 
[5], проте, практично відсутні роботи, де 
було б здійснено комплексне дослідження 
стратегічного потенціалу акціонерних то-
вариств і запропоновано методику щодо 
оцінки рівня його використання для акціо-
нерних товариств.    

Метою статті є запропонувати мето-
дику оцінки рівня використання стратегіч-
ного потенціалу та застосувати її для від-
критих акціонерних товариств нафтогазо-
вої промисловості Івано-Франківської об-
ласті. 
 

© О.А. Пробоїв, 2005  
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Формуванню і ефективному викорис-
танню стратегічного потенціалу підпри-
ємств на сучасному етапі розвитку еконо-
міки України присвячується багато науко-
вих праць і досліджень, оскільки конкуре-
нція між підприємствами у „хаотичному” 
середовищі все більше стає боротьбою не 
ресурсів, а стратегій.  

За останні декілька років з’явилось 
багато пропозицій щодо використання різ-
них критеріїв оцінки потенціалу підпри-
ємств. З появою теорії „хаосу” і заперечен-
ня доцільності використання лінійних мо-
делей для розрахунку ефективності госпо-
дарських стратегій підприємств, зарубіжні 
науковці починають досліджувати і пропо-
нувати новітні методики розрахунку оці-
ночних та інтегрованих показників – „ін-
декс інтелектуального капіталу”, „онов-
лення та розвиток”, „вартість бренду”, 
„збалансованих контрольних карт”... У на-
укових працях Циганкової Т.М. [6 , c. 35] 
найновіші концепції щодо формування 
ефективної господарської стратегії підпри-
ємства з використанням його потенціалу 
поділяються на три типи моделей за крите-
рієм готовності до практичного застосу-
вання: моделі на інтелектуальному рівні  
(концепція „ключових компетенцій” 
Г.Хемела і К. Прахалада, ідея новітньої 
економіки, що базується на знаннях, 
М.Зака); моделі на методологічно-
організаційному рівні (концепція „трьох 

ціннісних чинників розвитку” М.Тресі та 
Ф.Вірсема, „квантово-економічний аналіз” 
А.Шнейдера); моделі на практично-
організаційному рівні (ділова модель 
А.Сливоцького, система показників  із за-
стосуванням карт стратегій Р.Каплана та 
Д.Нортона). 

На основі опрацювання досліджень 
вітчизняних та зарубіжних науковців у да-
ній сфері та проведених власних дослі-
джень діяльності акціонерних товариств, 
нами пропонується наступне визначення 
стратегічного потенціалу. Стратегічний 
потенціал акціонерного товариства – це 
сукупність стратегічних ресурсів, ключо-
вих компетенцій та основних здібностей, 
достатній рівень розвитку яких забезпечує 
ефективне досягнення цілей підприємства. 

З позицій підприємства і в залежності 
від джерел утворення, можна виділити 
внутрішні і зовнішні резерви акціонерних 
товариств ( можливості і сильні сторони). 
У відповідності з видами існуючих резер-
вів по найважливіших факторах  підви-
щення ефективності виробництва акціоне-
рні товариства планують шляхи пошуку і 
мобілізації ресурсів з допомогою оцінки 
стратегічного потенціалу. 

Для оцінки стратегічного потенціалу 
акціонерних товариств ми пропонуємо ви-
користати комплексний показник стратегі-
чного потенціалу, який можна подати у ви-
гляді формули: 

 
ПСП = РВП  * k (ВП) + РУП * k (УП) + РРП * k (РП)    , (1.1) 

 
де ПСП – комплексний показник стра-

тегічного потенціалу, ВВП – рівень викори-
стання виробничого потенціалу і k (ВП)  - 
коефіцієнт його вагомості, ВУП – рівень 
використання управлінського потенціалу і 
k (УП) – коефіцієнт його вагомості, ВРП – 
рівень використання ринкового потенціалу 
і k (РП) – коефіцієнт його вагомості. 

 
k (ВП) + k (УП) + k (РП) =1, (1.2) 

 
Доцільно зазначити, що є випадки, 

коли кожна складова стратегічного потен-
ціалу має більшу чи меншу вагомість (в 
залежності від виду і сфери діяльності), а 

це потрібно враховувати при розрахунку 
комплексного показника. Оскільки коефі-
цієнт вагомості (k ВП,УП,РП) залежИть від 
багатьох факторів, які важко виразити кі-
лькісно, то для його розрахунку можна за-
стосувати метод експертних оцінок. Для 
цього формується група експертів, кожен з 
яких дає свою оцінку за визначеною шка-
лою.  

Нехай n – кількість експертів у групі, 
kij – значення i- ї оцінки, що дав j-тий екс-
перт. Якщо вважати, що всі оцінки експер-
тів рівнозначні, то оцінка  (k ВП,УП,РП) ви-
значається як середнє арифметичне оцінок 
експертів: 
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(k ВП,УП,РП) = 
n

kij
n

j
∑

= 1   
(1.3) 

Оцінка рівня використання виробни-
чого потенціалу показує рівень віддачі ре-
сурсів виробництва та створює основу для 
управління процесом його формування. 
Якщо рівень використання виробничого 
потенціалу акціонерного товариства в ці-
лому характеризує кінцевий його резуль-
тат, то інтегральний показник виробничого 
потенціалу (РВП) визначається співвідно-
шенням: 

 

РВП   =  .*
)(

ЦодВП
tQp

    (1.4) 

 
де ВП – виробничі потужності в на-

туральних показниках; Q р(t) – обсяг виго-
товленої і реалізованої продукції у даному 
році, грн.; Ц од. – ціна одиниці товару, грн. 

Надзвичайно важливим коефіцієнтом 
є рівень використання управлінського по-
тенціалу, який важко розрахувати у кількі-
сному виразі. Якщо рівень використання 
управлінського потенціалу підприємства в 
цілому характеризує кінцевий його резуль-
тат, то інтегральний показник віддачі по-
тенціалу (РУП) визначається співвідношен-
ням: 

 

,
ВУП

УП
УП

В
ЕР =  (1.5) 

 
де ЕУП – ефект, одержаний у резуль-

таті виконання управлінських функцій, 
грн; ВВУП – витрати, пов’язані з утриман-
ням управлінського персоналу, грн. 

Для розрахунку витрат, пов’язаних із 
утриманням управлінського персоналу, ми 
пропонуємо наступну спрощену формулу: 

 
ВВУП = В ПУП + В ІЗ + В ВРП, (1.6) 

 
де В ПУП – витрати на оплату праці і 

утримання управлінського персоналу, грн.; 
В ІЗ – витрати на інформаційне забезпечен-
ня для виконання управлінських функцій і 
прийняття рішень, грн.; В ВРП – витрати на 

підготовку і реалізацію пропозицій щодо 
прогресивних методів організації виробни-
чого процесу, грн. 

При оцінці рівня використання 
управлінського потенціалу необхідно вра-
ховувати також форму власності, оскільки 
саме на підприємствах корпоративного ти-
пу ефективність стратегічного управління 
прямо залежить від зацікавленості членів 
Правління у прибутках підприємства. 
Впровадження системи участі в прибутках 
буде ефективним, оскільки існуючі систе-
ми оплати праці не викликають у сучасних 
керівників реальної зацікавленості у знач-
них результатах роботи акціонерного това-
риства.  

Ф.Котлер відзначав, що ринковий по-
тенціал є тим стержнем, на який кріпиться 
вся маркетингова стратегія, спрямована на 
пошук і створення таких ринковий умов, в 
яких сильні сторони компанії можуть про-
явитись найбільше[7, c. 478]. Тому ми 
вважаємо, що ринковий потенціал дозво-
ляє не тільки виявити групу споживачів, в 
очах яких підприємство володіє чітко ви-
раженими перевагами, але й реалізувати ці 
переваги. Ми пропонуємо рівень викорис-
тання ринкового потенціалу розраховувати 
за допомогою формули: 

 

РРП = 
)(*)()1(

)(
tditWitQp

tQp
∆∆+−

 (1.7) 

 
де Q р (t) – обсяг реалізованої продук-

ції у даному році, грн.; Q р (t-1)  - обсяг реа-
лізованої продукції в попередньому році, 
грн.; ∆ Wi (t) – приріст споживчого попиту 
в даному році, ∆ d і (t) – приріст ринкової 
частки в даному році, грн. 

З метою оцінки стратегічного потен-
ціалу відкритих акціонерних товариств 
нафтогазової промисловості Івано-
Франківської області ми дослідили три 
підприємства: ВАТ „Івано-Франківськгаз”, 
ВАТ „Тисменицягаз”, ВАТ „Нафтохімік 
Прикарпаття”. Формування вибірки здійс-
нювалось за галузевою ознакою та органі-
заційно-правовою формою бізнесу. За об-
раними підприємствами аналізуються дані 
офіційної фінансової звітності в динаміці з 
1997 по 2003 роки, а також технічна, тех-
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нологічна, економічна інформація, яка по-
дається у Звітах Правління про результати 
фінансового-господарської діяльності на 
щорічних Загальних зборах акціонерів. 

Насамперед, об’єктом нашого дослі-
дження виступав виробничий потенціал 
ВАТ, тому ми поставили за мету не тільки 
визначити величину виробничого потенці-
алу, але й рівень його реального викорис-
тання з врахуванням всіх виробничих по-
тужностей. Для проведення дослідження 
ми використовували Форму №2 (Звіт про 

фінансові результати), Форму №1-С (Звіт 
про надання послуг та фінансові результа-
ти діяльності ВАТ), Форму №1-газ (Звіт 
про відпуск природного газу), а також ос-
новні техніко-економічні показники діяль-
ності ВАТ в динаміці за 1997-2003 роки. 
Результати дослідження виробничого по-
тенціалу ВАТ „Івано-Франківськгаз”, ВАТ 
„Тисменицягаз”, ВАТ „Нафтохімік Прика-
рпаття” ми згрупували і подали в таблицях 
1,2,3.

 
Таблиця 1 

Оцінка величини і рівня використання виробничого потенціалу  
ВАТ „Івано-Франківськгаз” 

 
Показники 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002 р. 2003 р. 

Обсяг транспортув. і постач. 
природного газу, млн.м3 

 
2110,7 

 
1970,8 

 
2104,1 

 
1799,4 

 
1673,7 

 
1698,7 

 
2000,8 

Довжина газ. мережі, км 8489 8727,6 9118,7 9374 9628,5 10213,2 10684,5 
Доходи від протранспор-тов. 
природ. газу, тис.грн. 

16039 20682 38301 32851 43097 45597 51484 

1 км газ. мережі з використан. 
вироб. потужн. транспортує 
млн.м3 газу 

 
0,248 

 
0,226 

 
0,231 

 
0,192 

 
0,174 

 
0,166 

 
0,187 

Величина вироб.потенц.в млн. 
м3 природ.газу 

2791,93 2860,37 2988,78 3075,89 3157,92 3357,11 3510,175 

Рівень викор. вироб. потенціа-
лу, коефіцієнт 

0,756 0,689 0,704 0,585 0,53 0,506 0,57 

 
Таблиця 2 

Оцінка величини і рівня використання виробничого потенціалу 
 ВАТ „Тисменицягаз” 

 
Показники 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Обсяг транспортув. і 
 постач. природного газу, 
млн.м3 

 
53,9 

 
52,5 

 
51,4 

 
72,6 

 
99,6 

 
99,2 

 
107,2 

Довжина газ. мережі, км 340,2 394,5 418,9 434,8 450 466,4 486,1 
Доходи від протранспор-
тов. природ. газу, тис.грн. 

1193 1337 1593 1820 2606 2873 3053 

1 км газ. мережі з вико-
ристан. вироб. потужн. 
транспортує млн.м3 газу 

 
0,158 

 
0,133 

 
0,123 

 
0,167 

 
0,221 

 
0,213 

 
0,221 

Величина вироб. потенц. 
в млн.м3 природ. газу 

111,92 129,63 137,07 142,63 147,77 152,78 159,14 

Рівень викор.  вироб. 
потенціалу, коефіцієнт 

0,48 0,405 0,375 0,509 0,674 0,6493 0,6736 
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Таблиця 3 
Оцінка величини і рівня використання виробничого потенціалу  

ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття” 
 

Показники 
 

1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Обсяг переробки нафти, 
тис.т 

738,3 941,1 1245 769,3 872,7 865,6 1485,4 

Глибина переробки наф-
ти, % 

58,4 59,4 56,7 65,5 71,7 71,7 68,3 

Товарна продукція в по-
рівняльних цінах, тис.грн 

184041 236706 440090 776255 748482 75605
5 

1100000 

Величина виробничого  
потенціалу, тис.тон 

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

Серед.порів.ціна за тону 
товарної продук., грн. 

249,28 251,52 353,48 1009 857,66 873,45 740,54 

Рівень викор. вироб. 
потенціалу, коефіцієнт 

0,284 0,362 0,479 0,2959 0,3356 0,3329 0,5713 

 
За результатами дослідження рівня 

використання виробничого потенціалу 
(рис.1) ми можемо зробити висновок: ви-
робничий потенціал підприємств зростає, а 
рівень його використання залишається на 
низькому рівні, оскільки спостерігається 
недозавантаження виробничих потужнос-
тей та скорочення обсягів транспортування 
і постачання природного газу, скорочення 
об’ємів переробки нафти, що впливає на 
рівень витрат по транспортуванню приро-
дного газу і переробці 1 тони нафти. 

Також, ми можемо спостерігати за-
лежність підприємств нафтогазової проми-
словості від постачальників сировини та 

рівня ринкових цін на природний газ та 
нафту.  

Для проведення дослідження рівня 
використання управлінського потенціалу 
ВАТ нафтогазової промисловості Івано-
Франківської області ми опирались на ін-
формацію, подану у щорічній статистичній 
звітності, зокрема: у Формі №2 (Звіті про 
фінансові результати), Формі №1-С (Звіті 
про надання послуг та фінансові результа-
ти діяльності ВАТ) та Звіті Правління ВАТ 
про результати фінансово-господарської 
діяльності. Отримані нами результати до-
сліджень згруповані і подані в таблиці 4. 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Рис.1.Динаміка рівня використання 
виробничого потенціалу ВАТ нафтогазової 

промисловості Івано-Франківщини.

Рівень вироб.
потенціалу ВАТ
„Івано-
Франківськгаз”
Рівень вироб.
потенціалу ВАТ
„Тисменицягаз”

Рівень вироб.
потенціалу  ВАТ
„Нафтохімік
Прикарпаття”
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Таблиця 4. 

Оцінка рівня використання управлінського потенціалу ВАТ „Івано-Франківськгаз”, 
ВАТ „Тисменицягаз”, ВАТ„Нафтохімік Прикарпаття”. 

 
Показники 1997 р. 

 
1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Адмін. витрати, тис. грн. 2669,2 3472 4712 5025 7170 9307 9776 
Витрати на  інформац. 
забезпеч. і інженерно-
техн. заходи щодо вдос-
кон. вироб. процесу, тис. 
грн. 

 
727 

 
740 

 
995 

 
684 

 
918 

 
1452 

 
2188 

Ефект від виконан. управ. 
функцій, тис.грн. 

90,8 375,9 13364 -10805 -3523 -1888 -1283 

В
А
Т 

„І
ва
но

-Ф
ра
нк
ів
сь
кг
аз

” 

Рівень використ. управ- 
лін. потенц., коефіцієнт 

0,027 0,089 2,34 -1,89 -0,435 -0,175 -0,107 

Адмін. витрати, тис. грн. 463 516 576 612 674 931 1139 
Витрати на  інформац. 
забезпеч. і інженерно-
техн. заходи щодо вдос-
кон. вироб. процесу, тис. 
грн. 

 
142 

 
80 

 
14 

 
12 

 
16 

 
18 

 
21,4 

Ефект від виконан. управ. 
функцій, тис.грн. 

4 -21 -226 -15 -75 10 -667 

В
А
Т 

„Т
ис
м
ен
иц
яг
аз

” 

Рівень використ. управ- 
лін. потенц., коефіцієнт 

0,007 -0,0352 -0,383 -0,024 -0,109 0,0105 -0,575 

Адмін. витрати, тис. грн. 2245,28 2580,78 3456,42 3803,1 3803,1 5575,6 6089,5 
Витрати на  інформац. 
забезпеч. і інженерно-
техн. заходи щодо вдос-
кон. вироб. процесу та 
техн. переоснащен., тис. 
грн. 

 
6053 

 
3100 

 
7429 

 
4900 

 
2480 

 
1468,76 

 
5615 

Ефект від виконан. управ. 
функцій, тис.грн. 

-14573 3220 31682 -
19985,5 

-
14355,1 

1138,3 22278,1 

В
А
Т 

„Н
аф
то
хі
мі
к 
П
ри
ка
рп
ат

-
тя

” 

Рівень використ. управ- 
лін. потенц., коефіцієнт 

-1,76 0,567 2,91 -2,29 -2,285 0,162 1,903 

      
 
За результатами проведеного дослі-

дження рівня використання управлінського 
потенціалу ВАТ (рис.2) ми можемо зроби-
ти висновок: рівень витрат, пов’язаних з 
оплатою праці та утриманням управлінсь-
кого персоналу постійно зростає, а ефект 
від виконання управлінських функцій та 
рівень використання управлінського поте-
нціалу змінюється у відповідності до вико-
ристання виробничого потенціалу та реак-
ції на ринкову ситуацію. Сума коштів, яка 
спрямовується на інформаційне  забезпе-
чення, інженерно-технічні рішення та нау-
ково-дослідні роботи щодо вдосконалення 
виробничого процесу безпосередньо зале-
жить від рівня використання виробничого 

потенціалу і фінансових результатів госпо-
дарської діяльності ВАТ. Нарощувати 
управлінський потенціал можливо шляхом 
запровадження системи участі в прибутках 
АТ з метою зростання зацікавленості як 
членів Правління, так і спеціалістів та ро-
бітників у фінансовому результаті та про-
гнозуванні ситуації на ринку нафти та наф-
топродуктів, природного газу. Тільки спі-
льними зусиллями працівників всіх щаблів 
управління та підрозділів АТ можна забез-
печити високоефективну переробку нафто-
вої сировини і транспортування природно-
го газу споживачам та отримати позитив-
ний ефект від виконання управлінських 
функцій. 
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Рис.2. Динаміка рівня використання управлінського 
потенціалу ВАТ нафтогазової промисловості Івано-

Франківщини.
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Рівень викор.
управ. потенц.
ВАТ”Івано-
Франківськгаз”

Рівень викор.
управ. потенц.
ВАТ
„Тисменицягаз”

Рівень викор.
управ. потенц.
ВАТ "Нафтохімік
Прикарпаття"

 
 
 

Для проведення дослідження рівня 
використання ринкового потенціалу по 
ВАТ „Івано-Франківськгаз” та ВАТ „Тис-
меницягаз” ми використовували дані Фор-
ми №1-С (Звіту про надання послуг та фі-
нансові результати діяльності ВАТ). Для 
розрахунку обсягу реалізації продукції у 
вартісному вираженні нами враховувався 
не тільки обсяг транспортування і поста-
чання природного газу, але і обсяг наданих 
послуг з метою більш повної оцінки рівня 
використання ринкового потенціалу. При 
розрахунку рівня використання ринкового 
потенціалу ВАТ „Нафтохімік Прикарпат-
тя” ми опирались на обсяг реалізованої то-
варної продукції в порівняльних цінах, які 
взято із Звітів Правління ВАТ про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності. 
Для розрахунку приросту споживчого по-
питу використовувались дані у вартісному 
вираженні, що відображають зростання по-
питу з врахуванням ринкової частки і ви-
робничих потужностей ВАТ. Результати 

дослідження згруповані і подані в таблиці 
5. 

За результатами проведеного дослі-
дження рівня використання ринкового по-
тенціалу (рис.3) ми можемо зробити ви-
сновок: фінансовий результат діяльності 
ВАТ нафтогазової промисловості та рівень 
використання ринкового потенціалу безпо-
середньо залежить від рівня цін на нафтову 
сировину і природній газ та від зміни рин-
кової ситуації. Зокрема, динаміка  показ-
ників рівня використання виробничого, 
управлінського та ринкового потенціалів 
ВАТ свідчить, що з ростом цін на нафту і 
природній газ, енергоносії, зменшується 
об’єм переробки нафти та транспортування 
і постачання природного газу споживачам, 
а це в свою чергу впливає на завантаження 
виробничих потужностей, собівартість 
продукції, зміну структури споживчого 
попиту і визначає фінансовий результат від 
господарської діяльності. 
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Таблиця 5. 
Оцінка рівня використання ринкового потенціалу ВАТ „Івано-Франківськгаз”, 

ВАТ „Тисменицягаз”, ВАТ„Нафтохімік Прикарпаття” 
 

Показники 1997 р. 1998 р. 
 

1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Обсяг реалізов. продукц. в 
даному році, тис. грн. 

21865 25099 41929 40302 51691 56534 74233 

Обсяг реалізов. продукц. в 
минулому році, тис.грн. 

20260,3 21865 25099 41929 40302 51691 56534 

Приріст спожив.попиту з 
врахув. ринков. частки і 
вироб. потужн., тис.грн. 

 
8453 

 
8814,53 

 
24390,5

1 

 
1739,2 

 
25181,4

5 

 
8788,39 

 
211,97 

В
А
Т 

„І
ва
но

-Ф
ра
нк
ів
сь
кг
аз

” 

Рівень використ. ринков. 
потенц., коефіцієнт 

0,76 0,818 0,847 0,923 0,789 0,935 1,31 

Обсяг реалізов. продукц. в 
даному році, тис. грн. 

1935 1954 1965 2685 3167 4955 6013 

Обсяг реалізов. продукц. в 
минулому році, тис.грн. 

1772 1935 1954 1965 2685 3167 4955 

Приріст спожив. попиту з 
врахув.ринков. частки і  
вироб. потужн., тис.грн. 

 
342,67 

 
824,89 

 
946,11 

 
672,06 

 
289,93 

 
558,85 

 
107,8 

В
А
Т 

„Т
ис
м
ен
иц
яг
аз

” 

Рівень використ. ринков. 
потенц., коефіцієнт 

0,915 0,708 0,678 1,018 1,064 1,33 1,19 

Обсяг реалізов. продукц. в 
даному році, тис. грн. 

184041 236706 440090 776255 748482 756055 110000
0 

Обсяг реалізов. продукц. в 
минулому році, тис.грн. 

187178 184041 236706 440090 776255 748482 756055 

Приріст спожив. попиту з 
врахув. ринков. частки і 
вироб. потужн., тис.грн. 

 
1692 

 
5824 

 
265096 

 
170435

2 

 
-393484 

 
41054 

 
345566 

В
А
Т 

„Н
аф
то
хі
мі
к 
П
ри

-
ка
рп
ат
тя

” 

Рівень використ. ринков. 
потенц., коефіцієнт 

0,974 1,247 0,877 0,362 1,955 0,957 0,998 

 
 

Рис.3.Динаміка рівня використання ринкового 
потенціалу ВАТ нафтогазової промисловості Івано-

Франківщини.
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Для розрахунку комплексного показ-
ника стратегічного потенціалу ми за допо-
могою методу експертних оцінок шляхом 
проведеного опитування працівників ВАТ 
„Івано-Франківськгаз”, ВАТ „Тисмениця-
газ”, ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття” ви-
значили вагомість коефіцієнтів для кожно-
го складового елементу з врахуванням 

специфіки нафтогазової промисловості і 
особливостей технологічного та управлін-
ського процесів. Оцінки експертів  були 
рівнозначними, тому ми використали в 
процесі дослідження формулу (1.3) і отри-
мали результати, подані в таблиці 6. 

 
Таблиця 6 

Степінь вагомості елементів стратегічного потенціалу ВАТ нафтогазової проми-
словості Івано-Франківської області 

 
 

Експертні оцінки 
Відповіді ке-

рівників вищої 
ланки 

Відповіді 
економістів 
і спеціаліс-
тів у фін. 
сфері 

Відповіді 
інженерів 
та  техніч-
них спеціа-
лістів 

Відповіді 
основних 

працівників, 
зайнятих  у 
виробництві 

Середня 
експертна 
оцінка 

вагомості 

Виробничий по-
тенціал 

0, 55 0,60 0,60 0,55 0,57 

Управлінський 
потенціал 

0,15 0,15 0,20 0,25 0,19 

В
А
Т 

„І
ва
но

-
Ф
ра
нк
ів
сь
к 

га
з”

 Ринковий потен-
ціал 

0,30 0,25 0,20 0,20 0,24 

Виробничий по-
тенціал 

0,60 0,60 0,65 0,65 0,62 

Управлінський 
потенціал 

0,10 0,15 0,15 0,20 0,15 

В
А
Т 

„Т
ис
ме
ни
ця

 
га
з”

 Ринковий потен-
ціал 

0,30 0,25 0,20 0,15 0,23 

Виробничий по-
тенціал 

0,48 0,48 0,50 0,55 0,50 

Управлінський 
потенціал 

0,07 0,10 0,15 0,15 0,12 

В
А
Т 

„Н
аф
то
хі

-
м
ік

 
П
ри
ка
рп
ат

-
тя

” Ринковий потен-
ціал 

0,45 0,42 0,35 0,30 0,38 

 
 

За результатами проведеного опиту-
вання різних категорій працівників від 
найвищого щабля управління до найниж-
чого, охоплюючи всі напрями діяльності 
ВАТ, ми можемо дійти висновку, що акці-
онерні товариства нафтогазової промисло-
вості є стратегічними промисловими 
об’єктами, тому вагоме значення у страте-
гічному потенціалі відіграє виробничий 

потенціал.  
Використовуючи запропоновану нами 

методику оцінки, розрахуємо комплексний 
показник стратегічного потенціалу для 
ВАТ нафтогазової промисловості Івано-
Франківщини в динаміці з 1997-2003 рр., а 
результати дослідження згрупуємо в таб-
лиці 7.  
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Таблиця 7 
Зведена таблиця розрахунку комплексного показника стратегічного потенціалу 

ВАТ „Івано-Франківськгаз”, ВАТ „Тисменицягаз”, ВАТ„Нафтохімік Прикарпаття” 
 

Показники 1997 р. 
 

1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Рівень розвитку вироб. 
потенціалу, коефіцієнт 

0,756 0,689 0,704 0,585 0,53 0,506 0,57 

Рівень розвитку управ- 
лін. потенц., коефіці-
єнт 

0,027 0,089 2,34 -1,89 -0,435 -0,175 -0,107 

Рівень розвитку рин-
ков. потенц., коефіці-
єнт 

0,76 0,818 0,847 0,923 0,789 0,935 1,31 

В
А
Т 

„І
ва
но

-Ф
ра
нк
ів
сь
кг
аз

” 

Комплекс. показник 
стра-тегічного потен-
ціалу,коеф.  

0,62 0,61 1,04 0,196 0,41 0,48 0,62 

Рівень розвитку вироб. 
потенціалу, коефіцієнт 

0,48 0,405 0,375 0,509 0,674 0,6493 0,6736 

Рівень розвитку управ- 
лін. потенц., коефіці-
єнт 

0,007 -0,0352 -0,383 -0,024 -0,109 0,0105 -0,575 

Рівень розвитку рин-
ков. потенц., коефіці-
єнт 

0,915 0,708 0,678 1,018 1,064 1,33 1,19 

ВА
Т 

„Т
ис
ме
ни
ця
га
з”

 

Комплекс. показник 
стра-тегічного потен-
ціалу,коеф. 

0,51 0,41 0,331 0,546 0,646 0,71 0,605 

Рівень розвитку вироб. 
потенціалу, коефіцієнт 

0,284 0,362 0,479 0,2959 0,3356 0,3329 0,5713 

Рівень розвитку управ- 
лін. потенц., коефіці-
єнт 

-1,76 0,567 2,91 -2,29 -2,285 0,162 1,903 

Рівень розвитку рин-
ков. потенц., коефіці-
єнт 

0,974 1,247 0,877 0,362 1,955 0,957 0,998 

ВА
Т 

„Н
аф
то
хі
мі
к 
П
ри
ка
р-

па
тт
я”

 

Комплекс. показник 
стра-тегічного потен-
ціалу,коеф. 

0,301 0,723 0,922 0,011 0,6365 0,549 0,893 

 
 
Дослідивши стратегічний потенціал 

ВАТ нафтогазової промисловості Івано-
Франківщини (рис.5), ми можемо зробити 
висновок: найвищий рівень використання 
стратегічного потенціалу спостерігався у 
1999 році, оскільки саме в цей період акці-
онерні товариства найбільш повно викори-
стовували виробничий потенціал, мали ни-
зьку собівартість продукції, а приріст спо-
живчого попиту був набагато вищим за ко-
ливання цін на сировину, що дало можли-
вість підприємствам нафтогазової промис-
ловості більш повно використати і ринко-

вий потенціал. Управлінський потенціал є 
недостатньо сформованим і використову-
ється на дуже низькому рівні, оскільки віт-
чизняні керівники акціонерних товариств 
нафтогазової промисловості знаходяться в 
розгубленості і, якщо не відкидають роз-
робку стратегії, то, у всякому разі, не при-
діляють цьому належної уваги, мотивуючи 
неможливістю прогнозувати розвиток по-
дій у майбутньому. 
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Рис.5.Динаміка зміни показника комплексного 
стратегічного потенціалу ВАТ нафтогазової 

промисловості Івано-Франківщини.
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Запропонована у статті методика оці-
нки стратегічного потенціалу може бути 
використана акціонерними товариствами у 
практичній діяльності, проте дана пробле-
ма потребує подальших досліджень з ме-
тою розробки практичних рекомендацій 
стосовно нарощування стратегічного поте-
нціалу акціонерних товариств нафтогазової 
промисловості. 
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