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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ:  

СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

THE EFFICIENCY OF RESOURCE PROVISION  
OF ENTERPRISES' ECONOMIC ACTIVITY:  

ESSENCE, EVALUATION INDICATORS AND DIRECTIONS OF INCREASE

АНОТАЦІЯ
Метою цього дослідження є встановлення сутності, виді-

лення показників оцінювання та напрямів підвищення еконо-
мічної ефективності ресурсного забезпечення господарської 
діяльності підприємств. Показано, що існують принаймні два 
підходи до трактування сутності цієї ефективності. Запропоно-
вано класифікацію показників ефективності використання ре-
сурсів підприємства. Побудовано модель утворення часткових 
показників ефективності використання певного виду ресурсів 
підприємства. Встановлено взаємозв’язок між цими показни-
ками. Розглянуто роль, яку відіграють показники ефективності 
ресурсного забезпечення господарської діяльності у пошуку 
резервів збільшення величини фінансових результатів діяль-
ності підприємств. Визначено головні напрями підвищення 
рівня економічної ефективності використання ресурсів підпри-
ємства. Встановлено, що цей рівень може залежати не лише 
від якості ресурсів, але й від їх наявних обсягів. Використання 
запропонованої системи показників оцінювання рівня ефек-
тивності ресурсного забезпечення підприємств у практиці гос-
подарської діяльності дасть змогу виявити додаткові резерви 
зростання її фінансово-економічних результатів.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, підприємство, 
ефективність, показник, оцінювання, підвищення.

АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования является установление 

сущности, выделение показателей оценки и направлений по-
вышения экономической эффективности ресурсного обеспе-
чения хозяйственной деятельности предприятий. Показано, 
что существуют по крайней мере два подхода к трактовке сущ-
ности этой эффективности. Предложена классификация по-
казателей эффективности использования ресурсов предпри-
ятия. Построена модель образования частичных показателей 
эффективности использования определенного вида ресурсов 
предприятия. Установлена взаимосвязь между этими показа-
телями. Рассмотрена роль, которую играют показатели эф-

фективности ресурсного обеспечения хозяйственной деятель-
ности в поиске резервов увеличения величины финансовых 
результатов деятельности предприятий. Определены главные 
направления повышения уровня экономической эффективно-
сти использования ресурсов предприятия. Установлено, что 
этот уровень может зависеть не только от качества ресурсов, 
но и от их имеющихся объемов. Использование предлагаемой 
системы показателей оценки уровня эффективности ресурс-
ного обеспечения предприятий в практике хозяйственной де-
ятельности позволит выявить дополнительные резервы роста 
ее финансово-экономических результатов.

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, предприятие, 
эффективность, показатель, оценки, повышение.

ANNOTATION
Resource provision of economic activity is the basis for the 

formation of the economic potential of enterprises. The volume 
and quality of this provision largely determine the level of com-
petitiveness of economic entities and determine the value of the 
financial results of their activities. At the same time, the econo-
mic efficiency of using available resources by economic entities 
is among the properties of the resource provision of enterprises 
that affect their financial results. In this regard, the purpose of this 
study is to establish the nature, select the evaluation indicators 
and ways to improve the economic efficiency of resource provi-
sion of enterprises’ economic activity. It is shown that there are at 
least two approaches to interpreting the essence of this efficiency. 
The classification of the indicators of the efficiency of using the 
enterprise’s production resources is offered,  in particular, by such 
signs as the dependence between the value of an indicator and 
the efficiency of using certain production resources; by the compo-
nents in the analytical expression of the indicator, in terms of the 
environment in which they are formed; by the degree of genera- 
lization; by the unit of measurement of parameters in the analytical 
expression of the indicator, etc. The model of formation of partial 
indicators of the efficiency of using certain production resources of 
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the enterprise is constructed. There are four types of such indica-
tors, namely: resource productivity, its profitability, productivity of 
resource operation costs, as well as the profitability of these costs. 
The relationship between these indicators has been established. 
The role played by the indicators of the efficiency of resource pro-
vision of economic activity in search of reserves to increase the 
size of financial results of the enterprise activity is considered. The 
main directions of an increase in the level of economic efficiency 
of using enterprise resources are defined. It is identified that this 
level may depend not only on the quality of these resources but 
also on their available volumes. The use of the proposed system 
of indicators for assessing the level of efficiency of enterprises’ 
resource provision and the grouping of areas to increase this level 
in the economic activity will make it possible to identify additional 
reserves for the growth of its financial and economic results.

Key words: resource provision, enterprise, efficiency, indica-
tor, evaluation, increase.

Постановка проблеми. Одним з головних 
чинників, які визначають величину фінансо-
во-економічних результатів господарської ді-
яльності підприємств, є обсяги наявного у них 
ресурсного забезпечення цієї діяльності. Проте, 
як показує практика господарювання, підпри-
ємства можуть отримувати приблизно однакові 
фінансово-економічні результати, використо-
вуючи при цьому суттєво різні обсяги еконо-
мічних ресурсів. З іншого боку, за однакового 
обсягу ресурсного забезпечення господарської 
діяльності може бути отримано різні величини 
її результатів. З метою врахування та кількісно-
го оцінювання таких відмінностей в економічну 
науку введено поняття ефективності ресурсного 
забезпечення суб’єктів господарювання. Процес 
оцінювання рівня цієї ефективності слід роз-
глядати, зокрема, як інструмент аналізування 
та вибору найкращих варіантів ресурсного за-
безпечення діяльності підприємств. Однак, для 
цього попередньо слід уточнити сутність еконо-
мічної ефективності ресурсного забезпечення, а 
також обґрунтувати показники її оцінювання 
та напрями підвищення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання визначення сутності ефективності ре-
сурсного забезпечення господарської діяльності 
підприємства, побудови показників оцінювання 
рівня цієї ефективності та обґрунтування на-
прямів її підвищення розглядалися у працях 
низки науковців. Значні результати у вирішен-
ні цих питань досягли, зокрема, такі дослідни-
ки, як Н.І. Верхоглядова [1], Н.Я. Бойчук [2], 
І.Ю. Єпіфанова [3], К.С. Жадько [4], А.В. Ли-
ненко [5], С. В. Майстро [6], Р.В. Севастьянов 
[7], Т.В. Склярук [8], В.М. Шарманська [9] та 
ін. Серед іншого, вченими з’ясовано зміст по-
няття «економічна ефективність діяльності 
підприємств», виділено показники оцінюван-
ня ефективності використання енергетичних, 
людських, технічних та інших видів ресурсів 
підприємств, а також запропоновано низку на-
уково обґрунтованих шляхів підвищення еко-
номічної ефективності ресурсного забезпечення 
суб’єктів господарювання. Водночас, існує по-
треба у встановленні взаємозв’язків між зміс-
том поняття ефективності ресурсного забезпе-

чення підприємств, індикаторами оцінювання 
її рівня та напрямами його підвищення. Це, 
своєю чергою, вимагає подальших досліджень 
стосовно систематизації таких показників та 
напрямів.

Формулювання цілей статті. Метою цього 
дослідження є встановлення сутності, виділен-
ня показників оцінювання та напрямів підви-
щення економічної ефективності ресурсного 
забезпечення господарської діяльності підпри-
ємств. Для досягнення поставленої мети слід 
вирішити такі головні завдання: уточнити сут-
ність економічної ефективності ресурсного за-
безпечення підприємства, систематизувати по-
казники оцінювання її рівня та вдосконалити 
методологічні засади побудови таких показни-
ків, розробити ієрархію напрямів забезпечення 
підвищення ефективності використання ресур-
сів підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність господарської діяльності підпри-
ємств і, зокрема, ефективність ресурсного за-
безпечення цієї діяльності є складними й ба-
гатогранними поняттями, що значною мірою 
обумовлено складним механізмом формування 
результатів та умов функціонування підпри-
ємств [10; 11]. Загалом, трактувати поняття 
«економічна ефективність ресурсного забезпе-
чення господарської діяльності» можливо, при-
наймні, такими двома способами, а саме: 

1) як міру інтенсивності використання під-
приємством його економічних ресурсів;

2) як величину певного фінансового-економіч-
ного результату діяльності підприємства (опера-
ційного доходу, фізичного обсягу виробництва 
продукції, чистого прибутку тощо), яка припа-
дає на одиницю використовуваних ресурсів.

Однак, слід відзначити і той факт, що інди-
катори прибутковості продукції також певною 
відображають результативність використання 
економічних ресурсів підприємства. Проте, це 
відображення є не прямим, а опосередкованим. 
Тому показники прибутковості продукції слід 
вважати непрямими індикаторами рівня ефек-
тивності використання ресурсів підприємства. 

Отже, економічну ефективність ресурсного 
забезпечення підприємства за певним фінан-
сово-економічним результатом його діяльнос-
ті слід ототожнювати з мірою інтенсивності й 
результативності використання підприємством 
його економічних ресурсів, яка оцінюється 
величиною отриманого результату діяльності 
підприємства, що припадає на одиницю засто-
совуваних ресурсів або витрат, пов’язаних із 
використанням цих ресурсів. З цього визна-
чення випливає те, що рівень ефективності ре-
сурсного забезпечення господарської діяльності 
може бути оціненим за допомогою низки різно-
манітних показників, зокрема, тих, які пред-
ставлено у табл. 1.

Зокрема, як випливає з представленого у 
табл. 1 групування, доцільно виокремити клас 
часткових показників, які описують ефектив-
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ність кожного окремого виду ресурсів. При цьо-
му, оскільки в якості результатів господарської 
діяльності підприємств виступають, передусім, 
обсяги виробництва продукції (у фізичних або 
вартісних одиницях виміру) та операційний 
прибуток, а величина витрат може бути пред-
ставлена як обсягами використовуваних ре-
сурсів, так і витратами на їх експлуатацію та 
утримання, то можливо виділити чотири кла-
си часткових індикаторів рівня ефективності 

використання певного різновиду ресурсів під-
приємства (рис. 1). Цими видами індикаторів 
є: продуктивність ресурсу (для деяких видів 
ресурсів – продуктивність процесу використан-
ня цих ресурсів), прибутковість ресурсу, про-
дуктивність  витрат на експлуатацію ресурсу та 
прибутковість витрат на експлуатацію ресурсу.

Якщо припустити, що у господарській ді-
яльності підприємства бере участь лише один 
вид ресурсів, а усі витрати складаються лише з 

Таблиця 1
Групування показників ефективності використання ресурсів підприємства

Ознаки групування Групи показників Пояснення сутності видів показників  
та (або) їх приклади

1. За залежністю 
між величиною  
показника та резуль-
тативністю викорис-
тання ресурсів

1. Прямі Показники, для яких існує безпосередня така залежність 
(показники виробітку, фондовіддачі тощо)

2. Непрямі Показники, для яких існує лише опосередкована така за-
лежність (зокрема, показник прибутковості продукції)

2. За складовими, 
які містяться в 
аналітичному виразі 
показника, з точки 
зору середовища,  
у якому вони  
формуються

2.1. Ендогенні Показники, у яких містяться лише натуральні значення 
складових (це, зокрема, показник натурального виробітку)

2.2. Змішані Показники, які містять як натуральні, так і вартісні скла-
дові (натуральний обсяг виробництва на 1 грн. витрат тощо)

2.3. Екзогенні Показники, у яких як чисельник, так і знаменник містять 
вартісні складові (фондовіддача основних засобів тощо)

3. За ступенем уза-
гальненості

3.1. Часткові Показники, які описують ефективність кожного окремого 
виду ресурсів

3.2. Інтегральні Показники, які описують ефективність сукупності кількох 
видів ресурсів

3.3. Узагальнюючі Показники, які описують ефективність усіх видів ресурсів 

4. За конструкцією 
аналітичного виразу 
показника

4.1. Показники  
«результат / витрати»

До таких показників відноситься, зокрема, показник виро-
бітку

4.2. Показники «фак-
тичний результат / 
максимально можли-
вий результат»

До таких показників відноситься, зокрема, коефіцієнт ін-
тенсивного використання обладнання

4.3. Показники  
«мінімально  
можливі витрати / 
фактичні витрати»

До таких показників відноситься, зокрема, співвідношення 
між мінімально можливим обсягом певного виду ресурсів 
підприємства та його фактичним обсягом

4.4. Показники  
«приріст результату / 
приріст витрат»

До таких показників відноситься, зокрема, співвідношення 
між приростом обсягів виготовлення підприємством продук-
ції та приростом обсягів його певних ресурсів

5. За одиницею  
виміру параметру, 
що міститься у чи-
сельнику аналітич-
ного виразу  
показника

5.1. Натуральні До таких показників відноситься, зокрема, натуральний ви-
робіток

5.2. Вартісні До таких показників відноситься, зокрема, вартісний виро-
біток

5.3. Трудові У таких показників результатом використання ресурсу є 
відпрацьований час

6. За одиницею ви-
міру параметру, що 
міститься у знамен-
нику аналітичного 
виразу показника 
ефективності

6.1. У розрахунку на 
одиницю натурального 
обсягу певного виду 
ресурсів

До таких показників відноситься, зокрема, прибутковість 
людських ресурсів підприємства

6.2. У розрахунку на  
1 грн. поточних витрат

До таких показників відноситься, зокрема, прибутковість 
продукції

6.3. У розрахунку на 
1 грн. інвестиційних 
витрат

До таких показників відноситься, зокрема, прибутковість 
інвестицій

7. За складовими, 
які містяться в 
аналітичному виразі 
показника, з точ-
ки зору проміжку 
часу, за який вони 
беруться

7.1. Статичні Показники, в яких складові беруться за один і той самий 
проміжок часу

7.2. Динамічні  
(індексні)

Показники, в яких окремі складові беруться за звітний пе-
ріод, а інші – за базовий

Джерело: сформовано авторами на основі систематизації даних [1–9]
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витрат на його утримання та експлуатацію, то 
тоді між показниками, які представлено на рис. 
1, існуватиме така залежність:
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де Рн – прибутковість ресурсу, частки одиниці; 

Пр – прибуток від операційної діяльності, грошових одиниць; 

О – обсяг виробництва продукції, грошових одиниць; 

В – витрати на експлуатацію й утримання ресурсу, грошових одиниць; 

П – продуктивність ресурсу у вартісному виразі, грошових одиниць; 

Пв – продуктивність витрат на експлуатацію й утримання ресурсу, грошових 

одиниць.  

Введемо тепер припущення про незалежність зміни рівня ефективності 

використання певного виду економічних ресурсів підприємства від зміни 

обсягів цих ресурсів. Якщо б це припущення виконувалося повністю, то тоді 

рівень ефективності використання ресурсу являв би собою достатньо 

обґрунтований критерій міри результативності діяльності підприємств. Інакше 

кажучи, за таких умов можливо було б визначати, яке з порівнюваних 

підприємств функціонувало краще, або встановити часові проміжки, в які певне 

підприємство знизило або підвищило інтенсивність своєї діяльності, базуючись 

при цьому лише на значеннях показників рівня її ефективності. Проте, 

сформульоване припущення на практиці виконується не завжди або, принаймні, 

не у повному обсязі, що обумовлено, зокрема, різними ефектами, пов’язаними 

із зміною масштабів господарської діяльності. За своєю сутністю використання 

показників ефективності ресурсного забезпечення господарської діяльності 

якраз має на меті абстрагуватися від масштабів цього забезпечення. Проте, 

якщо таке абстрагування здійснити не вдається, ефекти масштабу слід 

враховувати у процесі застосування індикаторів ефективності та (або) при 

підбитті висновків виконаного з допомогою цих індикаторів аналізу. 

, (1)

де Рн – прибутковість ресурсу, частки оди-
ниці;

Пр – прибуток від операційної діяльності, 
грошових одиниць;

О – обсяг виробництва продукції, грошових 
одиниць;

В – витрати на експлуатацію й утримання 
ресурсу, грошових одиниць;

П – продуктивність ресурсу у вартісному ви-
разі, грошових одиниць;

Пв – продуктивність витрат на експлуатацію 
й утримання ресурсу, грошових одиниць. 

Введемо тепер припущення про незалеж-
ність зміни рівня ефективності використання 
певного виду економічних ресурсів підприєм-
ства від зміни обсягів цих ресурсів. Якщо б це 
припущення виконувалося повністю, то тоді 
рівень ефективності використання ресурсу яв-
ляв би собою достатньо обґрунтований критерій 
міри результативності діяльності підприємств. 
Інакше кажучи, за таких умов можливо було 
б визначати, яке з порівнюваних підприємств 
функціонувало краще, або встановити часові 
проміжки, в які певне підприємство знизило 
або підвищило інтенсивність своєї діяльності, 
базуючись при цьому лише на значеннях по-

казників рівня її ефективності. Проте, сформу-
льоване припущення на практиці виконується 
не завжди або, принаймні, не у повному обся-
зі, що обумовлено, зокрема, різними ефектами, 
пов’язаними із зміною масштабів господарської 
діяльності. За своєю сутністю використання по-
казників ефективності ресурсного забезпечення 
господарської діяльності якраз має на меті аб-
страгуватися від масштабів цього забезпечення. 
Проте, якщо таке абстрагування здійснити не 
вдається, ефекти масштабу слід враховувати у 
процесі застосування індикаторів ефективності 
та (або) при підбитті висновків виконаного з до-
помогою цих індикаторів аналізу.

Необхідно відзначити і той факт, що кожен 
з часткових показників рівня ефективності гос-
подарської діяльності, узятий окремо, не може 
надати достатньо повну інформацію про дина-
міку цього рівня. Для прикладу,  зростання на-
туральної продуктивності не завжди обумовлює 
підвищення прибутковості певного ресурсу. З ін-
шого боку, зростання рівня прибутковості пев-
ного виду економічних ресурсів підприємства 
не завжди викликано збільшенням інтенсив-
ності використання цього ресурсу, а може бути 
наслідком впливу зовнішніх чинників, зокрема 
підвищення цін на продукцію, яку виготовляє 
підприємства. Тому оцінювання динаміки рівня 
ефективності використання певного різновиду 
економічних ресурсів підприємства являє со-
бою вельми складне завдання. Найбільш дієвим 
підходом до його вирішення є взяття за основу 

Рис. 1. Модель утворення часткових показників ефективності використання  
певного виду ресурсів підприємства

Джерело: авторська розробка

 

Результати господарської діяльності підприємства 

Обсяг виготовлення продукції 
(натуральний або вартісний), О 

Прибуток від операційної діяльності,  
Пр 

Продук-
тивність 
ресурсу: 
П = О / Р 

Прибут-
ковість 

ресурсу: 
Рн = Пр / Р 

Продуктивність  
витрат на 

експлуатацію 
ресурсу: 
Пв = О / В 

Прибутковість 
витрат на 

експлуатацію 
ресурсу: 
Рв = Пр / В 

Обсяги ресурсу, Р Витрати на утримання та експлуатацію ресурсу, В 

Обсяги витрат 
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показника прибутковості певного економічного 
ресурсу підприємств (як найбільш узагальнено-
го індикатора вимірювання ефективності його 
використання) та елімінувати в процесі обчис-
лень вплив зовнішніх чинників. Інший підхід 
передбачає розрахунок показників оцінюван-
ня рівня ефективності використання певного 
різновиду економічних ресурсів підприємства 
шляхом зіставлення фактичного операційного 
прибутку підприємства з максимально можли-
вою величиною цього прибутку, який можна 
отримати у разі найповнішого використання 
певного виду економічних ресурсів. Розгляне-
мо цей підхід більш докладно на прикладі люд-
ських ресурсів підприємства.

Загалом, при здійсненні оцінювання рівня 
ефективності використання людських ресурсів 
можуть, зокрема, застосовуватися такі два ін-
дикатори: натуральний виробіток та співвідно-
шення між операційним прибутком та витрата-
ми на оплату праці робітників. Ці показники у 
контексті вимірювання рівня ефективності ви-
користання людських ресурсів є взаємодоповнюю-
чими, тобто кожен з цих індикаторів є значущим 
й не може бути відкинутим чи зведеним один до 
одного. Проте, якщо оцінювання рівня ефектив-
ності використання людських ресурсів здійснюва-
ти описаним вище способом, то ці два індикатори 
можливо звести до одного узагальнюючого. З цією 
метою в якості такого узагальнюючого показни-
ка слід обрати відношення фактичного прибутку 
від виготовлення певного різновиду продукції до 
максимально можливої величини цього прибут-
ку. Тоді величину фактичного прибутку мож-
ливо буде подати таким чином:

якості такого узагальнюючого показника слід обрати відношення фактичного 

прибутку від виготовлення певного різновиду продукції до максимально 

можливої величини цього прибутку. Тоді величину фактичного прибутку 

можливо буде подати таким чином: 

)( ппзффр ЗСВЧП  ,                                        (2) 

де ПР – величина фактичного прибутку від виготовлення підприємством 

певного виду продукції за деякий проміжок часу, грошових одиниць;  

ЧФ – середня чисельність робітників, які брали участь у виробництві продукції, 

за цей проміжок часу, осіб;  

ВФ – фактичний натуральний виробіток у відповідних одиницях виміру;  

СПЗ – сума прибутку та заробітної плати у розрахунку на одиницю продукції, 

грошових одиниць;  

ЗП – заробітна плата у розрахунку на одиницю продукції, грошових одиниць. 

Оскільки чисельність робітників у процесі розрахунку максимального 

значення показника (2) буде прийматися рівною ЧФ, а величина СПЗ в умовах 

незмінності цін на продукцію та сталості значень усіх інших складових її 

собівартості продукції, окрім витрат на оплату праці, є постійною, то вираз (2) 

можливо спростити, представивши його в такому вигляді: 

)1( Зфр ЧВП  ,                                               (3) 

де ЧЗ – частка витрат на оплату праці у сумарному фактичному значенні 

прибутку та заробітної плати, частки одиниці. 

Таким чином, конструкція показника (3) поєднує обидва згадані вище 

показники ефективності використання людських ресурсів (натуральний 

виробіток та співвідношення між прибутком та витратами на оплату праці 

робітників). За таких умов рівень ефективності використання людських 

ресурсів підприємства може бути оціненим відношенням фактичного значення 

індикатора (3) до його максимально можливого значення. Своєю чергою, це 
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де ПР – величина фактичного прибутку від ви-
готовлення підприємством певного виду продук-
ції за деякий проміжок часу, грошових одиниць; 

ЧФ – середня чисельність робітників, які бра-
ли участь у виробництві продукції, за цей про-
міжок часу, осіб; 

ВФ – фактичний натуральний виробіток у 
відповідних одиницях виміру; 

СПЗ – сума прибутку та заробітної плати у 
розрахунку на одиницю продукції, грошових 
одиниць; 

ЗП – заробітна плата у розрахунку на одини-
цю продукції, грошових одиниць.

Оскільки чисельність робітників у процесі 
розрахунку максимального значення показни-
ка (2) буде прийматися рівною ЧФ, а величина 
СПЗ в умовах незмінності цін на продукцію та 
сталості значень усіх інших складових її собі-
вартості продукції, окрім витрат на оплату пра-
ці, є постійною, то вираз (2) можливо спрости-
ти, представивши його в такому вигляді:
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Оскільки чисельність робітників у процесі розрахунку максимального 
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Таким чином, конструкція показника (3) поєднує обидва згадані вище 

показники ефективності використання людських ресурсів (натуральний 

виробіток та співвідношення між прибутком та витратами на оплату праці 

робітників). За таких умов рівень ефективності використання людських 

ресурсів підприємства може бути оціненим відношенням фактичного значення 

індикатора (3) до його максимально можливого значення. Своєю чергою, це 

максимальне значення розраховується на підставі відомостей про максимально 

можливий натуральний виробіток та мінімально можливу частку видатків на 

,               (3)
де ЧЗ – частка витрат на оплату праці у су-

марному фактичному значенні прибутку та за-
робітної плати, частки одиниці.

Таким чином, конструкція показника (3) 
поєднує обидва згадані вище показники ефек-
тивності використання людських ресурсів (на-
туральний виробіток та співвідношення між 
прибутком та витратами на оплату праці ро-
бітників). За таких умов рівень ефективності 
використання людських ресурсів підприємства 
може бути оціненим відношенням фактичного 
значення індикатора (3) до його максимально 
можливого значення. Своєю чергою, це мак-
симальне значення розраховується на підста-
ві відомостей про максимально можливий на-
туральний виробіток та мінімально можливу 
частку видатків на оплату праці робітників у 
сумарному фактичному значенні прибутку та 
заробітної плати цих робітників. Однак, якщо 
при цьому ці показники (натуральний виро-
біток та частка видатків на оплату праці) ви-
являться взаємопов’язаними, то тоді потрібно 
спочатку визначити такі їхні величини, за яких 
значення виразу (3) буде максимальним.

Оптимізаційний підхід повинен бути застосо-
вуваним і при побудові моделі підвищення рів-
ня економічної ефективності ресурсного забез-
печення господарської діяльності підприємств. 
При цьому оптимізації можуть підлягати, зо-
крема, і обсяги використовуваних ресурсів, 
оскільки, як було зазначено вище, дія ефектів 
масштабу на рівень ефективності ресурсного за-
безпечення потребує обов’язкового урахування.

Загалом, модель підвищення рівня еконо-
мічної ефективності ресурсного забезпечення 
суб’єктів господарювання повинна включати 
три основні рівні, а саме:

– базовий рівень. Цей рівень містить компе-
тенції власників, менеджерів та фахівців під-
приємства у сфері управління його ресурсним 
забезпеченням. При цьому можливо виділити 
компетенції щодо: залучення ресурсів, вико-
ристання ресурсів, резервування ресурсів, ви-
лучення ресурсів, створення ресурсів, зміни 
властивостей наявних ресурсів, переміщення 
ресурсів, розміщення ресурсів;

– середній рівень. Цей рівень містить пара-
метри ресурсного забезпечення, які визнача-
ються наявними у працівників апарату управ-
ління підприємством компетенціями. Зокрема, 
до цих параметрів належать: споживчі власти-
вості ресурсів, їх обсяги, інтенсивність їх вико-
ристання, місця розміщення тощо;

– вищий рівень. Цей рівень містить фінансо-
во-економічні результати діяльності підприєм-
ства та витрати на ресурсне забезпечення цієї 
діяльності, що визначаються параметрами та-
кого забезпечення.

Таким чином, можна виділити три головні 
напрями підвищення економічної ефективнос-
ті ресурсного забезпечення господарської ді-
яльності підприємства, а саме: вдосконалення 
компетенцій власників, менеджерів та фахів-
ців підприємств у сфері управління їх ресурс-
ним забезпеченням; оптимізацію параметрів 
цього забезпечення; оптимізацію величини 
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фінансово-економічних результатів та витрат 
підприємства з метою максимізації рівня еко-
номічної ефективності ресурсного забезпечен-
ня його господарської діяльності. При цьому 
кожен з попередніх напрямів підвищення еко-
номічної ефективності ресурсного забезпечен-
ня підприємства справляє вплив на наступний 
напрям.

Висновки. Економічну ефективність ресурс-
ного забезпечення підприємства за певним фі-
нансово-економічним результатом його діяль-
ності слід ототожнювати з мірою інтенсивності 
й результативності використання підприєм-
ством його економічних ресурсів, яка оціню-
ється величиною отриманого результату діяль-
ності підприємства, що припадає на одиницю 
застосовуваних ресурсів або витрат, пов’язаних 
із використанням цих ресурсів. З цього ви-
значення випливає, що рівень ефективності 
ресурсного забезпечення господарської діяль-
ності може бути оціненим за допомогою низки 
різноманітних показників. Зокрема, ці показ-
ники доцільно класифікувати за такими озна-
ками: за залежністю між значенням показни-
ка та результативністю використання певного 
виду ресурсів; за складовими, які містяться 
в аналітичному виразі показника, з точки 
зору середовища, в якому вони формуються; 
за ступенем узагальненості; за одиницею ви-
міру параметрів, які містяться в аналітично-
му виразі показника, тощо. При цьому мож-
на виділити три головні напрями підвищення 
економічної ефективності ресурсного забезпе-
чення господарської діяльності підприємства, 
а саме: вдосконалення компетенцій власників, 
менеджерів та фахівців підприємства у сфе-
рі управління його ресурсним забезпеченням; 
оптимізацію параметрів цього забезпечення; 
оптимізацію величини фінансово-економічних 
результатів та витрат підприємства з метою 
максимізації рівня економічної ефективності 
ресурсного забезпечення його господарської 
діяльності. Подальші дослідження слід, зо-
крема, присвятити встановленню можливості 
застосування оптимізаційного підходу до об-
ґрунтування величини окремих індикаторів 
економічної ефективності ресурсного забезпе-
чення діяльності підприємств. 
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