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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ
Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від 

ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність 
ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. 
Зроблено висновок про безпосередню залежність обсягу ви-
пуску та реалізації продукції, зниження її собівартості та збіль-
шення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства 
ресурсами відповідної якості та асортименту, запасу сировини 
та матеріалів, а також дотримання норм їх витрат. Розкрито 
сутність поняття «ресурсний потенціал», охарактеризовано 
показники ресурсного потенціалу підприємств.

Ключові слова: потенціал підприємства, ресурси, ресурс-
ний потенціал, оцінка ресурсного потенціалу, складові ресурс-
ного потенціалу.

АННОТАЦИЯ
Поскольку развитие любого предприятия зависит от эф-

фективности использования всех имеющихся ресурсов, на-
личие ресурсов рассмотрено как начальная точка произ-
водственного процесса. Сделан вывод о непосредственной 
зависимости объема выпуска и реализации продукции, сниже-
ния ее себестоимости и увеличения прибыли от своевремен-
ного обеспечения предприятия ресурсами соответствующего 
качества и ассортимента, запаса сырья и материалов, а также 
соблюдения норм их расходов. Раскрыта сущность понятия 
«ресурсный потенциал», охарактеризованы показатели ре-
сурсного потенциала предприятий.

Ключевые слова: потенциал предприятия, ресурсы, ре-
сурсный потенциал, оценка ресурсного потенциала, составля-
ющие ресурсного потенциала.

ANNOTATION
Since the development of any enterprise depends on the effi-

ciency of the use of all available resources, the availability of re-
sources is considered as the starting point of the production pro-
cess. The conclusion is made about the direct dependence of the 
volume of production and sales, reducing its cost and profit from 
the timely provision of the company with resources of the appro-
priate quality and range, from the stock of raw materials and com-
pliance with the norms of their costs. The essence of the concept 
of “resource potential” is revealed, and also the characteristic of 
indicators of resource potential of enterprises is given.

Key words: enterprise potential, resource, resource poten-
tial, assessment of resource potential, components of resource 
potential.

Постановка проблеми. Ринкове господарю-
вання супроводжується нестабільністю зовніш-
нього середовища, попиту та пропозиції, нестій-
кістю цін, змінами в конкурентному середовищі 
тощо. Одними з першочергових завдань керів-
ництва є формування й оцінювання поточних 
та перспективних можливостей суб’єкта госпо-
дарювання, тобто його ресурсного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, що виникають під час оцінювання 

ресурсного потенціалу, знайшли відображення 
в дослідженнях провідних вчених, зокрема в 
роботах О.В. Ареф’євої, А.В. Березіна, Н.С. До-
вгаля, О.В. Лебеденко, Н.С. Краснокутської, 
О.С. Федоніна. Теоретичні, методологічні та 
практичні засади оцінювання, викладені в пра-
цях вчених, використовуються для того, щоб 
переосмислити складний процес розвитку стра-
тегічного управління на підприємствах. Підви-
щення конкурентоспроможності підприємств, 
подолання негативних ситуацій в економічному 
розвитку не здійсненні без розуміння реальних 
можливостей підприємства, тобто його ресурс-
ного потенціалу.

Повноцінний аналіз і планування діяльнос-
ті підприємства в сучасних умовах, на думку 
Н.С. Довгаля, здійснюються в процесі оціню-
вання його ресурсного потенціалу. Водночас в 
економічних дослідженнях поняттю «ресурсний 
потенціал» надається недостатнє значення, від-
сутнє його конкретне визначення, не розроблені 
теоретичні основи ресурсного потенціалу [1].

В.Є. Качуровський і В.П. Чайковська вважа-
ють, що від того, наскільки правильно форму-
ється, результативним чином використовується 
та розвивається сукупність ресурсів підпри-
ємств, залежать ефективність функціонування 
економічної системи країни та динаміка її роз-
витку [2].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розкриття сутності по-
няття «ресурсний потенціал», характеристика 
показників ресурсного потенціалу підприємств.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У багатьох наукових роботах вчених-еко-
номістів відзначається важливість проблем, 
пов’язаних з аналізом ресурсного потенціалу, а 
також всебічною модернізацією підприємств та 
високоефективним використанням й оптималь-
ним забезпеченням їх усіма ресурсами. Ці пи-
тання найбільш гострі, складні й надзвичайно 
актуальні не тільки в науковому, але й в прак-
тичному планах.

В економічній літературі термін «ресурсний 
потенціал» в широкому розумінні означає мож-
ливості, сили, запаси, засоби, які можуть бути 
використані, або рівень потужності будь-якого 
підприємства. Також під цим терміном розумі-
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ють «приховані здібності, сили для будь-якої 
діяльності» [3, с. 902].

На думку Н.С. Краснокутської, ресурсний по-
тенціал – це можливості системи ресурсів підпри-
ємства та його компетенція отримувати результат 
за допомогою реалізації бізнес-процесів [4].

Інше визначення поняття «ресурсний потен-
ціал» дає доктор економічних наук О.М. Ви-
шневська: сукупність ресурсів, наявних в роз-
порядженні підприємства, а також здатність 
співробітників і менеджерів використовувати 
ресурси з метою виробництва товарів (послуг) 
та отримання максимального прибутку [5].

Таким чином, термін «ресурсний потенціал» 
передбачає наявність у суб’єкта (окремо взятої 
людини, первинного робочого колективу або 
суспільства загалом) прихованих можливостей, 
які ще не проявились, або здібностей діяти в 
конкретній сфері.

Ресурсний потенціал підприємства характе-
ризується такими показниками:

– реальні можливості підприємства в тій чи 
іншій сфері економічної діяльності;

– наявність ресурсів виробництва та резер-
вів, як залучених, так і не залучених у вироб-
ництво;

– здатність менеджерів залучати ресурси до 
створення продукції, товарів та послуг з метою 
отримання максимального прибутку;

– наявність форми підприємництва та від-
повідної організаційно-правової структури.

Складові ресурсного потенціалу підприєм-
ства показані на схемі (рис. 1).

Таким чином, на рівні підприємства ресурс-
ний потенціал формується за рахунок:

– організаційного потенціалу (здатність 
системи управління забезпечувати ефектив-
ність функціонування підприємства);

– фінансово-економічного потенціалу (фі-
нансово-економічний стан підприємства);

– виробничого потенціалу (сукупність ви-
робничих можливостей, які визначаються на-
явністю виробничих ресурсів);

– маркетингового потенціалу (сукупність 
споживчих властивостей продукції, виражена 
через здатність підприємства залучати нових 
споживачів та зберігати наявних);

– трудового (кадрового) потенціалу (сукуп-
ність можливостей персоналу досягати страте-
гічних цілей в діяльності підприємства);

– науково-технічного (інноваційного) по-
тенціалу (активність підприємства щодо випус-
ку нової продукції, впровадження досягнень 
науки й техніки, застосування прогресивних 
технологій);

– соціального потенціалу (можливість за-
безпечувати соціальні потреби людини, медич-
не обслуговування, культурні заходи, органі-

Рис. 1. Складові ресурсного потенціалу підприємства
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зацію відпочинку, надання інших соціальних 
благ, наприклад матеріальної допомоги).

Для виявлення ефективності ресурсного по-
тенціалу нині використовують два загально-
прийняті методи аналізу ресурсного потенціа-
лу підприємства. Вони дають змогу визначити 
можливості підприємства, а саме функціону-
вання та оцінювання ресурсів як в сукупності, 
так і окремо. Першим методом є зарубіжний, 
заснований на ланцюжку цінностей М. Порте-
ра, що включає оцінювання ресурсів та ефек-
тивності їх використання, фінансовий та порів-
няльний аналіз. Другий метод, заснований на 
традиційному аналізі господарської діяльності, 
часто виражається в елементарному фінансово-
му аналізі [1].

В сучасних умовах господарювання для вста-
новлених нами цілей ні перший, ні другий ме-
тоди не можуть бути визнані досить ефектив-
ними, оскільки орієнтовані на досить загальні 
методологічні принципи та інформаційну базу. 
Ці методи є досить трудомісткими для аналізу 
та не відповідають на чітко поставлене запи-
тання підприємців про те, якою є ефективність 
використання ресурсного потенціалу та яким є 
вплив потенціалу на результат управління під-
приємством.

Ми згодні з думкою фахівців про те, що 
проаналізувати ресурсний потенціал можна з 
використанням узагальнюючого показника, 
сформованого з урахуванням усіх особливостей 
структури та діяльності підприємства. В ре-
зультаті вивчення та критичного аналізу наяв-

них сучасних методів оцінювання ефективності 
використання ресурсного потенціалу, що засто-
совуються вченими-економістами, в спеціаль-
ній літературі пропонуються згруповані види 
методів, які можуть бути застосовані підприєм-
ствами в їх господарській діяльності [6].

Слід зазначити, що витратний підхід най-
більш прийнятний для оцінювання об’єктів 
спеціального призначення, а також нового бу-
дівництва, визначення варіанта найкращого 
та найбільш ефективного використання зем-
лі, страхування. Зібрана інформація зазвичай 
включає дані про ціни на землю, будівельні 
специфікації, дані про рівні зарплати, вартість 
матеріалів, витрати на обладнання, прибуток 
та накладні витрат будівельників на місцевому 
ринку тощо. Необхідна інформація залежить 
від специфіки оцінюваного об’єкта. Проте цей 
підхід досить складно застосовувати під час 
оцінювання унікальних об’єктів, що володіють 
історичною цінністю, естетичними характерис-
тиками, або застарілих об’єктів. Витратний під-
хід заснований на принципах заміщення, най-
кращого та найефективнішого використання, 
збалансованості, економічної величини та еко-
номічного поділу.

Застосування витратного виду необхідне в 
двох випадках:

– оцінювання некотируючих компаній, 
найчастіше ТОВ, ЗАТ, які, як правило, мають 
непрозорі фінансові потоки;

– разом з іншими підходами, що дає змогу 
приймати ефективні інвестиційні рішення [6].

Таблиця 1
Методи оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

№ Види методів Характеристика групи
Показники,  

які характеризують  
вид методу

Економічний сенс 
показників

1 Витратні методи Методи, засновані на 
одному показнику, 
який враховує витрати 
підприємства.

Витратовіддача, витратоєм-
ність, рентабельність витрат.

Показники ефективності 
використання ресурсно-
го потенціалу на основі 
двох альтернативних 
показників обігу та при-
бутку.

2 Ресурсні методи Методи, засновані на 
показнику, який вра-
ховує обіг роздрібної 
торгівлі та прибутку.

Ресурсовіддача.

3 Результативні 
методи

Методи оцінювання ви-
користання ресурсного 
потенціалу за складом 
основних економічних 
показників.

Узагальнюючий показник 
ефективності використан-
ня ресурсного потенціалу, 
узагальнюючий показник 
ефективності виробництва, 
показники ефективності 
конкретного ресурсного по-
тенціалу.

Показники кількісної 
оцінки діяльності під-
приємства.

4 Комплексні  
системні методи

Методи, які визначають 
різні види ефективності 
використання ресурсно-
го потенціалу.

Узагальнюючий показник 
динаміки ефективності вико-
ристання ресурсного потенці-
алу підприємства, показники 
економічної ефективності 
використання ресурсного 
потенціалу підприємства, 
зведені показники ефектив-
ності ресурсного потенціалу 
підприємства.

Дають змогу більш гли-
боко й детально вивчити 
діяльність підприємства, 
що веде як до ефектив-
ного використання на-
явних ресурсів, так і до 
виявлення резервів.
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Далі перейдемо до розгляду ресурсного ме-
тоду. Виробнича потужність є результатом 
комплексу виробничих ресурсів. Отже, мірою 
продуктивності потужності повинна стати її 
економічна оцінка, а саме економічна потуж-
ність. Отже, концепція базується на ресурсно-
му підході. Масштаб визначається наявністю та 
якістю ресурсного потенціалу, а її розмір – сту-
пенем ресурсовіддачі. Використання ресурсного 
методу дає змогу:

– отримати розрахункове значення потуж-
ності шляхом визначення кожного ресурсно-
го потенціалу та максимально можливої його 
віддачі, що дає можливість встановити вплив 
кожного з них на формування виробничої по-
тужності;

– виявити резерви додаткового випуску 
продукції за допомогою економічного обґрунту-
вання ресурсозабезпеченості та ресурсовіддачі 
підприємства;

– визначити нормативом для планування 
господарської діяльності підприємств промис-
ловості економічно доцільний рівень витрат на 
одиницю виробничої потужності.

Ресурсний метод використовується в таких 
галузях промисловості, як чорна металургія, 
лісова, деревообробна, целюлозно-паперова, хі-
мічна.

За використання результативного методу 
кожен результативний показник залежить від 
численних та різноманітних факторів. Чим де-
тальніше досліджується вплив факторів на ве-
личину результативного показника, тим точні-
ше є результати аналізу та оцінювання якості 
праці підприємств [3]. Звідси випливає, що іс-
тотним питанням аналізу господарської діяль-
ності підприємства є вивчення та вимірювання 
ступеня впливу факторів на величину досліджу-
ваних економічних показників. В цьому разі без 
глибокого та всебічного вивчення факторів не 
можна зробити досить обґрунтовані висновки 
про результати діяльності, виявити резерви ви-
робництва, обґрунтувати плани й управлінські 
рішення. Проаналізувавши основні показники 
підприємства, спочатку побачимо результати 
(позитивні чи негативні), що в подальшому за-
значить керівнику, на що звернути увагу, які 
дії приймати в подальшому щодо ефективного 
використання ресурсів.

Комплексний системний підхід базується 
на вивченні об’єктів як складних економічних 
систем, які складаються з окремих елемен-
тів з численними внутрішніми та зовнішніми 
зв’язками. Системний підхід дає змогу глибше 
вивчити господарський об’єкт, отримати по-
вніше уявлення про нього, виявити причинно-
наслідкові зв’язки між окремими частинами 
цього об’єкта. Особливостями сучасного систем-
ного підходу є динамічність, взаємодія, взаємо-
залежність і взаємозв’язок елементів системи, 
комплексність, цілісність, підпорядкованість, 
виділення провідної ланки. Системний підхід 
в економічному аналізі дає змогу розробити на-

уково обґрунтовані та ефективні варіанти вирі-
шення господарських завдань, що дає підставу 
для вибору найбільш доцільних управлінських 
рішень.

Описаний вище системний підхід до аналі-
зу має суттєві переваги порівняно з іншими, 
адже він забезпечує комплексність і цілеспря-
мованість дослідження; методологічно обґрун-
товану схему пошуку резервів підвищення 
ефективності виробництва; об’єктивну оцінку 
результатів господарювання; оперативність, 
дієвість, обґрунтованість, точність аналізу, а 
його висновки можуть служити хорошим за-
собом обґрунтування управлінських рішень. 
В ідеалі цей метод повинні використовувати 
всі підприємства (компанії) для виявлення не-
використаних ресурсів, надалі спрямованих в 
«потрібне русло» для ефективного розвитку 
підприємства.

Висновки. Розвиток будь-якого підприємства 
залежить від ефективності використання всіх 
наявних ресурсів. Наявність ресурсів є матері-
альною основою, яка визначає виробничі мож-
ливості підприємства. Ресурсний потенціал під-
приємства є складною системою, що об’єднує 
основні фонди, технологію, інформацію, тру-
дові та енергетичні ресурси, які перебувають у 
розпорядженні підприємства та необхідні для 
здійснення виробничої діяльності.

Вищевикладений аналіз методів оцінювання 
ще раз підтверджує важливу роль ресурсного 
потенціалу як основи господарської діяльності 
організації. Дослідження комплексу основних 
показників ефективності використання ресурс-
ного потенціалу підприємства проводиться з 
метою визначення несприятливих факторів та 
причин, що знижують ефективність підприєм-
ницької діяльності, а також виявлення резервів 
її підвищення. Таким чином, оцінка ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу ор-
ганізації на базі одного показника не здатна по-
вноцінно його характеризувати, тому необхідно 
використати безлічі концепцій оцінювання та 
визначення ефективності використання ресурс-
ного потенціалу підприємства.

Також проведене нами дослідження методів 
оцінки ресурсного потенціалу підприємства дає 
змогу зробити висновок про необхідність ана-
лізу впливу інноваційних факторів його ефек-
тивного використання за рахунок оптимізації 
активів та формування оптимальної системи 
управління.

На нашу думку, всі вони заслуговують на 
увагу та використовуються на практиці. Осо-
бливо хочеться відзначити, що для кожного 
підприємства необхідно знайти індивідуальний 
комплекс методів розрахунку ефективності ре-
сурсного потенціалу. У зв’язку з цим доцільно 
залежно від конкретних цілей на основі угрупо-
вань конструювати алгоритм розрахунку ефек-
тивності використання ресурсного потенціалу 
конкретного підприємства з метою підвищення 
якості управління.
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METHODS OF ESTIMATION OF EFFICIENT USE  
OF RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

The availability of resources is considered as the starting point of the production process since the 
development of any enterprise depends on the efficiency of the use of all available resources.

The analysis of recent research and publications on the concept of “resource potential” and its 
evaluation are carried out. The essence of the concept of “resource potential” is revealed, and also the 
characteristic of indicators of the resource potential of enterprises is given.

Two commonly accepted methods of analysis of resource potential of the enterprise are presented: 
1) foreign includes assessment of own resources and efficiency of their use, financial and comparative 
analysis; 2) based on a traditional analysis of economic activity, often expressed in the elementary 
financial analysis. And also, grouped types of methods are formed taking into account all the features 
of the structure and activities of the enterprise.

It was concluded about the direct dependence of the volume of production and sales, reduction of 
its cost, and an increase of profit on timely provision of the enterprise resources of the appropriate 
quality and assortment, on the stock of raw materials and observance of their expenditure norms.


