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Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства  

з використанням потенціальних галузевих кластерів 
 

У статті визначено, що існуючі на сьогодні методики оцінки економічного потенціалу 

підприємства грунтуються на використанні адитивних, мультиплікативних та рейтингових 

моделей. Визначено, що існуючі методики мають низку недоліків. Наприклад, не всі методики 

враховують галузеві особливості аналізу, а також рівень розвитку підприємства порівняно з 

іншими підприємствами. Такі недоліки запропоновано нівелювати шляхом урахування при оцінці 

інтегрального рівня потенціалу не тільки галузевих особливостей діяльності підприємств, але і 

внутрішньогалузевою економічною кластеризацією таких підприємств. Узагальнено наукові 

праці, які стосуються використання кластерів при оцінці економічного потенціалу. За 

результатами узагальнення визначено, що можна виділити 9 наукових підходів у цьому напряму: 

використання природної кластеризації підприємств з метою оцінки та підвищення потенціалу 

регіону; використання природної кластеризації підприємств з метою оцінки та підвищення 

потенціалу галузі; використання штучної кластеризації підприємств з метою оцінки та 

підвищення потенціалу регіону; використання штучної кластеризації підприємств з метою 

оцінки та підвищення потенціалу галузі; використання штучної кластеризації підприємств з 

метою оцінки потенціалу кластероутворення; використання штучної кластеризації 

підприємств з метою оцінки потенціалу конкурентоспроможності кластероутворення; 

використання природної (штучної) кластеризації для оцінки ефективності кластероутворення; 

використання природної (штучної) кластеризації для підвищення рівня розвитку регіону (галузі); 

використання методики оцінки економічного потенціалу регіону (галузі) або його складових для 

побудови кластерів. Визначено, що використання методу кластеризації у наукових 

дослідженнях, які стосуються оцінки економічного потенціалу або його складових для окремо 

взятого підприємства, а також використання кластерів у якості базису оцінки економічного 

потенціалу підприємства – взагалі відсутнє. Доведено, що використання природних кластерів 

групи підприємств для оцінки економічного потенціалу конкретно взятого підприємства є 

доцільним. При розробці методики оцінки економічного потенціалу підприємств запропоновано 

базові кластери будувати не тільки у розрізі окремо взятого показника, але і для окремих видів 

економічної діяльності підприємства. Наведене визначення потенціального галузевого кластеру. 

Потенціальні галузеві кластери рекомендовано використовувати як базис для оцінки 

економічного потенціалу підприємства. 

Ключові слова: економічний потенціал; оцінка потенціалу; кластер; кластеризація; 

потенціальний галузевий кластер; кластерні мережі. 

 

Постановка проблеми. Питання формування методик оцінки економічного потенціалу підприємства 

на сьогоднішній день хвилюють багатьох науковців. Кризові та посткризові явища в економіці останніх 

років обумовлюють важливість як самої оцінки можливостей підприємства виживати, нарощувати свої 

виробничі потужності, розробляти та реалізовувати ефективні стратегії. У відповідності з цим досить 

часто підприємства вдаються до оцінки свого наявного економічного потенціалу.  

Методик такої оцінки існує досить багато. В основному вони представлені адитивними, 

мультиплікативними та рейтинговими інтегральними моделями, кожна з яких має свої переваги та 

недоліки. 

На нашу думку, цілу низку існуючих недоліків оцінки економічного потенціалу підприємства можна 

нівелювати шляхом урахування при оцінці інтегрального рівня потенціалу не тільки галузевих 

особливостей діяльності підприємств, але і внутрішньогалузевою економічною кластеризацією таких 

підприємств, що обумовлює актуальність проведеного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Саме західна економічна наука започаткувала 

використання кластерного підходу в економічних дослідженнях, накопичивши значний досвід у цьому 

напряму. Зокрема, визнаними фахівцями у теорії і практиці кластеризації вважаються: М.Алдендерфер та 

Р.Блешфілд, А.Амін, К.Антонеллі, Р.Баптіста, Е.Бергман, С.Брайан, Р.Браун, І.Гордон та П.МакКенн, 

Д.Джекобс та М.Джон, Д.Еллерман, М.Інрайт, Дж. Лінквіст та Ч.Кетелз, Б.Лоусбі, Н.Пендіт, Дж. Кук та 

П.Свенн, М.Перрі, С.Пінч та Н.Генрі, М.Портер, Ч.Ромесбург, Дж. Саллет та Е.Пейслі, О.Соулвелл, 

Т.Алтенбург та Дж. Мейєр-Стамер, М.Стінер та К.Хатменн, Г.Шмітс та ін. 
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Зауважимо, що метод кластеризації в останні роки досить ефективно застосовується у багатьох 

вітчизняних та російських економічних дослідженнях, зокрема, у працях наступних науковців: 

Л.Баришнікова, В.Геєць, Р.Горблюк, Г.Іванченко, Ю.Ковальова, Н.Алишева, Н.Мікула, В.Базилюк, 

І.Пістунов, О.Антонюк, І.Турчанінова, О.Тищенко, С.Розенфельд, С.Соколенко, В.Третьяк, В.Черних – у 

загальноекономічному аспекті; М.Войнаренко, М.Кизим, В.Кулішов, І.Лисенко, Л.Лукань, Г.Цегелик, 

О.Ніколюк, Н.Панченко, В.Родченко, В.Реутов, Г.Семенов, О.Богма, О.Фарат, В.Залуцький – у 

дослідженні особливостей регіонального економічного розвитку країни; А.Алімова, Н.Біляк, 

М.Безпарточний, А.Безус, К.Шафранова, К.Богомолова, М.Бойко, І.Брижань, Т.Вітряк, А.Волосов, 

Н.Гапак, С.Слава, О.Длугопольський, Л.Забуранна, І.Клімова, І.Мельман, І.Мягких, О.Полінкевич, 

Л.Попова, Т.Мітяєва, Т.Пуліна, А.Тирінов, І.Хоменко, А.В. Базилюк – для цілей кластерної організації 

виробництва, окремих ринків, регіонів чи галузей; Н.Бойко – для діагностики дієвості господарського 

механізму підприємств; О.Єрмакова – для визначення ефективності участі підприємства у галузевому 

кластері з метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіону; Р.Тосько – для визначення 

корупційних ризиків публічних закупівель у контексті економічної безпеки країни.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є обгрунтування доцільності використання 

потенціальних галузевих кластерів у якості базиса оцінки економічного потенціалу підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Cаме по собі поняття кластера, введене у свій час засновником 

феномену кластеризації – М. Портером, означає сконцентровані за географічною ознакою групи фірм, 

організацій, галузей з визначеними межами (кордонами), всередині яких існують сильні горизонтальні, 

вертикальні або структурні зв’язки, які ведуть/можуть вести/ спільну роботу, а також які конкурують між 

собою [1, с. 256].  

І хоча перші спроби побудови кластерів М. Портером та його колегами з Гарвардської бізнес-школи 

здійснювались в основному у географічному напрямі, з подальшим розвитком кластерного підходу в 

економіці сфера застосування кластерних об’єднань розширювалась та збагачувалась. Так, вже у 2008 р. 

в огляді Європейської економічної комісії ООН «Підвищення інноваційного рівня фірм: вибір політики 

для створення сприятливого середовища» кластери почали сприймати не тільки як утворення 

географічного характеру, а і як: групи суб’єктів господарювання, спеціалізованих на певній сфері 

діяльності; множинність економічних суб’єктів різного функціонального (інфраструктурного) 

призначення; групи конкурентів або суб’єктів, що ведуть спільну економічну діяльність, спільне 

управління або спільне інвестування [3, с. 14]. В цьому ж документі також відзначено, що кластери 

можуть утворюватись як по вертикалі (між виробниками та споживачами), так і по горизонталі 

(продукти та послуги, що доповнюють один одного; суб’єкти господарювання, що використовують 

подібні ресурси, технології, а також інші горизонтальні зв’язки подібного характеру [3, с. 14]. 

На сьогоднішній день у вітчизняній науці починають з’являтися окремі аспекти використання 

кластерного підходу у процесі дослідження різного виду економічних потенціалів (в основному це 

потенціал галузі або регіону, потенціал конкурентоспроможності або кластероутворення). Крім того, 

кластерні об’єднання підприємств в науковій літературі розглядаються як природні (формуються 

природним шляхом на основі схожості економічного середовища функціонування, рівня економічного 

розвитку тощо) та штучні (формуються на основі ділового об’єднання підприємств з метою ефективної 

співпраці).  

Так, використання природної кластеризації підприємств регіону (галузі) з метою оцінки та 

підвищення потенціалу регіону (галузі) пропонують: 

- В.Левицька, досліджуючи формування регіонального туристичного кластера та більш ефективне 

використання усередині кластера туристичного потенціалу. Суттєвими ознаками кластера науковець 

вважає розвиток внутрішньої конкуренції і ділової активності компаній у поєднанні зі сприятливими 

умовами для взаємовигідної співпраці і контрактації, що призводить до зростання рівня потенціалу 

регіону [4, с. 95]; 

- М.Забедюк та О.Балако, визначаючи однією з умов ефективного використання природно-

ресурсного потенціалу регіонів формування кластерів на основі поєднання складових ендогенного 

потенціалу територіальних ресурсів [6, с. 73]; 

- В.Печаткін, пропонуючи власний підхід до виділення регіональних кластерів та оцінки їх 

потенціалу, а також інфраструктурної та інноваційної складових регіонального розвитку [8, с.42]; 

- М.Войнаренко та Л.Рибчинська, зосереджуючи увагу на ролі кластерної політики у формуванні 

інноваційного потенціалу регіону. При цьому увага науковців зосереджена на формуванні кластерної 

моделі економічного розвитку регіону, що у свою чергу може слугувати фактором підвищення рівня 

потенціалу регіону. У даному випадку сформовані галузеві кластери розглядаються як чинник, що 

позитивно впливає на рівень потенціалу [9, с. 47–52]; 

- М.Войнаренко та Л. Богатчик, доводячи, що структуризація внутрішньої системи регіону та 

виділення субрегіонів відбувається виключно через об’єктивну потребу у специфікації ресурсів, 

елементів капіталу чи компонентів ринкової інфраструктури, що обумовлено наявністю стійких 
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відтворюючих взаємозв'язків у кластері, які природно виникли на певній території регіону. 

Субрегіональний кластер формується з метою виділення та посилення ринкової оцінки накопиченого на 

визначеній території економічного потенціалу, що, у свою чергу, дозволяє забезпечити необхідний 

регіону приріст конкурентоспроможності [10, с. 173]. 

На важливості штучної кластерної форми організації бізнесу для оцінки та підвищення рівня 

потенціалу регіону (галузі) та отримання на цій основі синергетичного ефекту, зокрема, наголошують: 

- В.Гончаров та Л.Мартинова, виділяючи появу адаптаційних можливостей підприємств одного 

кластера на основі більш тісних зв’язків між ними порівняно зі зв’язками з підприємствами інших 

кластерів, що стає передумовою формування адаптаційного потенціалу галузі, який характеризує 

можливості отримання додаткових конкурентних переваг та адаптацію агломерації підприємств в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища [11, с. 115]; 

- Г.Іванченко, зазначаючи, що кластер як стійке партнерство взаємопов’язаних підприємств, може 

мати потенціал, який перевищує просту суму їх окремих потенціалів. Це збільшення виникає як результат 

співпраці й ефективного використання можливостей партнерів у тривалому періоді, поєднання кооперації 

та конкуренції. На цій основі виникає певний синергетичний ефект кластерів, оскільки підприємства 

виграють, маючи можливість ділитися позитивним досвідом і знижувати витрати [13, с. 66]; 

- Т.Пепа, використовуючи кластерний підхід для формування та підвищення рівня ресурсного 

потенціалу регіону, що, у свою чергу, є одним із головних кроків на шляху формування оптимальної 

його структури, створення конкурентних переваг в конкурентному середовищі [14, с. 10]; 

- Н.Станасюк, формуючи концепцію кластерного розвитку промислового потенціалу на основі 

реалізації таких етапів: створення галузевих кластерів довкола провідних галузей промисловості; 

створення інноваційних кластерівта формування відповідного інноваційного середовища в економіці 

країни [15, с. 117]; 

- Н.Войтович, відзначаючи основним фундаментом зміцнення і ефективного використання 

ресурсного потенціалу регіонального розвитку формування інтеграційного кластера аграрної галузі, як 

системи підтримки установ соціального забезпечення та соціальної інтеграції [17, с. 94]. 

Формування кластерів (кластерних утворень) на основі штучної кластеризації науковці, між іншим, 

пов’язують з підвищенням рівня конкурентоспроможності як самого кластера, так і регіону, в якому він 

утворений. У зв’язку з цим, у науковій літературі зустрічається низка праць, що стосується оцінки 

потенціалу конкурентоспроможності кластероутворень. Так, зазначені аспекти розглядають науковці: 

- І.Брижань під час розгляду потенціалу сільськогосподарських підприємств, наголошуючи на 

підвищенні конкурентоспроможності регіону за рахунок участі підприємств у кластері. Автор вказує, 

що, «якщо розглядати економічний потенціал регіону, то поява кластера дасть можливість активізувати 

інноваційну діяльність в регіоні за рахунок більш ефективного впровадження нововведень і зростання 

продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві в середньостроковій і довгостроковій 

перспективі» [69, с. 79]; 

- Ю.Бачиніна, удосконалюючи методику оцінки ефективності кластеризації складних суб’єктів, а 

також доводячи при цьому додаткові можливості (потенціал) для досягнення конкурентоспроможності 

регіону у випадку ефективного управління кластерними об’єднаннями [151]; 

- В.Семенов та О.Білега, пропонуючи оцінку інтегрального показника конкурентоспроможності 

конкретної галузі, а на цій основі інтегрального показника сприятливості розвитку підприємницьких 

мереж кластерного типу в регіоні. Така методика дозволяє виявити не тільки галузі, які вже готові до 

створення та розвитку в них підприємницьких мереж кластерного типу, але і ті, що мають потенціал для 

формування кластера. Крім того, ця методика визначає наявність чи відсутність умов і факторів регіону, 

які б сприяли формуванню кластера [152, с.365]; 

- А.Таранич, пропонуючи оцінювати інтегральний показник конкурентоспроможності 

кластерного утворення, практичне використання якого дозволяє порівнювати кластерні утворення як у 

розрізі продуктового портфеля підприємств, так і галузевих ринків для окремого диверсифікованого 

підприємства, що дає можливість використовувати їх також у матриці «Потенціал ринку і конкуренції» 

[155, c.102]; 

- Н.Балабанова, визначаючи формування кластерів першочерговим чинником підвищення 

конкурентоспроможності регіону та пропонуючи авторський підхід до визначення потенціалу такої 

кластеризації [156, с. 27–28]. 

На відміну від наведених вище дослідників, які передумовою підвищення потенціалу 

(конкурентоспроможності) регіону (галузі) вважають процес формування кластерів (як природного, так і 

штучного), М.Бойко та Г.Михайліченко, навпаки, пропонують в основу майбутнього формування 

ефективного кластерного утворення покладати попередню оцінку потенціалу регіону (галузі), в якому 

таке утворення формується. Вони вказують, що «для того, щоб розробити дієві заходи для розвитку 

господарських комплексів регіону на основі кластерної концепції, необхідно визначити галузі, які мають 

найкращі умови для створення кластеру» [159, с. 19]. Для реалізації цього процесу авторами 
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сформульовані наступні етапи, кожний з яких (крім першого) слугує фільтром для скорочення кількості 

досліджуваних галузей у регіоні:  

- визначення співвідношення продуктивності праці та концентрації робочої сили у регіоні; 

- оцінка привабливості й потенціалу регіональних умов для формування кластеру; 

- оцінка привабливості регіонального ринку щодо формування кластерів; 

- формування структури кластеру; 

- прогнозування конкурентоспроможності кластеру для оцінки бізнес-клімату регіону [159, с. 19–22]. 

Схожий підхід пропонують також: І.Кулиняк та О.Глянцева, здійснюючи спочатку оцінку окремих 

складових економічного потенціалу (виробничий, фінансовий, інноваційно-інвестиційний, трудовий, 

маркетинговий) підприємств легкої промисловості Львівщини, а потім по кожному виду потенціалів 

складаючи відповідні кластери цих підприємств. [62, с. 102–103]; С.Плотницька, поділяючи 

сільськогосподарські підприємства на кластери після того, як для кожного з них оцінено виробничий 

потенціал та за результатами оцінки сформовані рішення оптимізації виробничого потенціалу [63, с. 242]; 

Н.Гладчак, оцінюючи трудовий потенціал підприємств харчової промисловості за кількома показниками, 

а потім формуючи кластери за результатами оцінки, які є основою вибору напрямів регулювання 

трансформації трудових ресурсів, які сприятимуть їх рівномірному розвитку і ефективному 

використанню у виробничій і громадській діяльності [178, с. 98].  

Як зазначають І.Кулиняк та О.Глянцева, кластерний аналіз дає можливість групувати підприємства 

водночас за кількома ознаками (показниками), що, своєю чергою, дозволяє розробляти шляхи 

покращення діяльності і стратегію розвитку не для окремих підприємств, а для їх груп, особливо для тих, 

що за результатами кластеризації мають більший вплив на галузь у цілому [62, с. 103]. 

У наукових доробках знаходимо також праці, присвячені оцінці потенціалу кластероутворення. 

Найбільш значимими у контексті даного дослідження вважаємо праці: М. Макаренко у напряму 

розроблення методики оцінки спочатку кластерного потенціалу, а потім – економічного потенціалу 

регіону [168]; В.Овчарук, О.Маслак та К.Дорошкевич щодо важливості володіння знаннями щодо 

потенціалу кластеризації регіонів для розроблення механізму підвищення рівня інноваційного розвитку 

країни [174]; Т.Пуліної у напряму розроблення методики визначення потенціалу кластеризації 

підприємств харчової промисловості [85; 172]; Д.Стеченко та І.Воронкової у напряму визначення ефекту 

від кластероутворення з використанням синергетивного підходу [169]; К.Хавєрнікової, П.Сровналікової 

та Б.Янскі, які пропонують авторську методологію визначення потенціалу розвитку регіональних 

кластерів, що є важливим для подальшого їх ефективного функціонування у конкретних регіонах [147, 

с. 239] та ін. 

Заслуговуюють на увагу також думки низки дослідників стосовно формування методичних підходів 

до оцінки ефективності самого кластерного утворення. Це, зокрема, праці Н.Балабанової [156], 

В.Федорової [167], С.Шкарлет, В.Ільчука та І.Лисенко [171]. 

Крім того, є низка праць, присвячених питанням використання кластерів для підвищення рівня 

розвитку регіону (галузі, підприємства). Зокрема, інтерес представляють праці таких науковців, як 

І.Мягких [72], Ю.Папіж [177], М.Порвін [163], О.Собкевич та А.Шевченко [160], Л.Федулова [162], 

А.Яценко [161]. У контексті даного дослідження можемо провести умовну аналогію між поняттями 

«рівень розвитку регіону» та «потенціал регіону». Така аналогія виходить з того, що вказані категорії є 

взаємопов’язаними: певний рівень розвитку регіону на сьогодні забезпечує реалізацію потенціалу 

регіону в майбутньому. 

Виходячи з вищепроведеного аналізу, основні наукові підходи у напряму оцінки економічного 

потенціалу або його складових з використанням кластерів можна згрупувати наступним чином (рис. 1.): 

1) використання природної кластеризації підприємств з метою оцінки та підвищення потенціалу 

регіону; 

2) використання природної кластеризації підприємств з метою оцінки та підвищення потенціалу 

галузі; 

3) використання штучної кластеризації підприємств з метою оцінки та підвищення потенціалу 

регіону; 

4) використання штучної кластеризації підприємств з метою оцінки та підвищення потенціалу 

галузі; 

5) використання штучної кластеризації підприємств з метою оцінки потенціалу кластероутворення; 

6) використання штучної кластеризації підприємств з метою оцінки потенціалу 

конкурентоспроможності кластероутворення; 

7) використання природної (штучної) кластеризації для оцінки ефективності кластероутворення; 

8) використання природної (штучної) кластеризації для підвищення рівня розвитку регіону (галузі); 

9) використання методики оцінки економічного потенціалу регіону (галузі) або його складових для 

побудови кластерів. 



Серія: Економічні науки 
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Рис. 1. Узагальнення наукових підходів щодо оцінки та підвищення рівня економічного потенціалу з використанням кластерів 

ПРИРОДНА 

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ 

ШТУЧНА 

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ 

1. Оцінка та підвищення потенціалу регіону 

3. Оцінка та підвищення потенціалу регіону 

2. Оцінка та підвищення потенціалу галузі 

4. Оцінка та підвищення потенціалу галузі 

5. Оцінка потенціалу кластероутворення 

6. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності 

кластероутворення 

7. Оцінка ефективності кластероутворення 

8. Підвищення рівня розвитку регіону 

9. Побудова регіональних (галузевих) кластерів 

Авторський підхід: 

Оцінка потенціалу підприємства 

ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ 

ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ 

ПОТЕНЦІАЛ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ 

ПОТЕНЦІАЛ 

КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ 

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ  

РЕГІОНУ (ГАЛУЗІ) 

ПОТЕНЦІАЛ 

ПІДПРИЄМСТВА 

С
ер

ія
: Е

к
о

н
о

м
іч

н
і н

а
ук

и
 

 

8
4
 



ISSN 1728-4236        ВІСНИК ЖДТУ. 2017. № 3 (81) 

85 

Таким чином, існуючі на сьогодні економічні дослідження у напряму використання підходу 

кластеризації стосуються в основному регіонального та галузевого потенціалу (розвитку), іноді – 

потенціалу кластероутворення та потенціалу конкурентоспроможності кластероутворення. У той же час, 

використання методу кластеризації у наукових дослідженнях, які стосуються оцінки економічного 

потенціалу або його складових для окремо взятого підприємства, а також використання кластерів у 

якості базису оцінки економічного потенціалу підприємства – взагалі відсутнє.  

У той же час, на нашу думку, використання природних кластерів групи підприємств для оцінки 

економічного потенціалу конкретно взятого підприємства вбачається можливим. У зв’язку з цим варто 

згадати, що передумовою формування природного кластера є їх групування за реальним значенням будь-

якого показника (ознаки) чи групи таких показників. Якщо розглядати кластеризацію підприємств на 

основі одного конкретного показника, то отримується групування підприємств у кластери саме за цим 

показником. Такі отримані значення показників можуть характеризувати певний рівень цих показників 

(високий, середній, низький і т.п.). У відповідності з таким рівнем показника він і потрапляє до того чи 

іншого кластера, на основі чого і формується низка кластерів з більш високим чи низьким рівнем 

ефективності даного показника. 

Аналіз недоліків існуючих сьогодні методик оцінки економічного потенціалу підприємств також 

довів відсутність у багатьох із них врахування галузевих особливостей діяльності підприємств. 

Відповідно, значення одного і того ж показника для різних галузей чи видів економічної  діяльності 

підприємств можуть бути неоднаково ефективними. Наприклад, стосовно періоду одного обороту 

оборотних коштів, який для підприємств гірничо-металургійного комплексу може становити майже 1 рік 

(і бути при цьому в межах нормативу для цієї галузі), а для підприємств торгівлі – декілька днів (і також 

вважатися нормальним). 

Виходячи з цього, при розробці методики оцінки економічного потенціалу підприємств вважаємо за 

доцільне враховувати галузеві особливості діяльності підприємств, у зв’язку з чим базові кластери мають 

будуватися не тільки у розрізі окремо взятого показника, але і для окремих видів економічної діяльності 

(галузі) підприємства. 

Отже, вказані вище недоліки існуючих на сьогодні окремих методик оцінки економічного потенціалу 

стосовно побудови кластерів на основі групи показників та неврахування галузевих особливостей у низці 

методик оцінки економічного потенціалу пропонуємо нівелювати шляхом формування у якості бази 

оцінки економічного потенціалу підприємства так званих потенціальних галузевих кластерів.  

При цьому вважаємо, що потенціальний галузевий кластер – це природна територіально та 

галузево поєднана на основі заданого економічного показника діяльності група підприємств, межі 

групування якого використовуються у якості базису оцінки економічного потенціалу конкретного 

підприємства. 

Виходячи з того, що для оцінки економічного потенціалу підприємства використовується ціла низка 

економічних показників, згрупованих у окремі складові, для більш наочного формування базису оцінки 

економічного потенціалу підприємства доцільним вбачається формування кластерних мереж. Такі 

мережі будуть виступати базисом для оцінки економічного потенціалу підприємства.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз існуючих на сьогодні 

наукових підходів до оцінки економічного потенціалу підприємства показав, що вони стосуються в 

основному регіонального та галузевого потенціалу, а також потенціалу кластероутворення та потенціалу 

конкурентоспроможності кластероутворення. А використання методу кластеризації для оцінки 

економічного потенціалу або його складових для окремо взятого підприємства, а тим паче у якості 

базису оцінки економічного потенціалу підприємства – взагалі відсутнє. За результатами дослідження 

доведено доцільність використання потенціальних галузевих кластерів у якості базису оцінки 

економічного потенціалу конкретного підприємства.  

Перспективою подальших досліджень визначено формування кластерних мереж як базису оцінки 

економічного потенціалу. 
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