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ВСТУП
У сучасних умовах розвитку національної економ�

іки та суттєвого впливу на неї глобалізації світової еко�
номіки перед машинобудівними підприємствами поста�
ють принципово нові завдання щодо забезпечення
ефективності функціонування. Це викликає не�
обхідність системного дослідження зовнішнього і внут�
рішнього середовища з метою попередження знижен�
ня темпів виробництва, забезпечення конкурентоспро�
можності продукції і досягнення конкурентних пере�
ваг.

У цьому сенсі оцінка ресурсних можливостей
підприємства має велике значення для прийняття уп�
равлінських рішень щодо стратегії і тактики його
розвитку, які можуть бути реалізовані за умови до�
сягнення переваги порівняно з іншими конкурента�
ми за рахунок використання найбільш ефективних
засобів. Саме ті підприємства, які підтримують ви�
сокий потенціал та достатні темпи його зростання
порівняно з ресурсним потенціалом основних кон�
курентів, є прибутковими і конкурентоспроможни�
ми.

Іншими словами, успішність підприємства в умовах
конкуренції залежить від того, наскільки забезпечено
відповідність зовнішнього середовища функціонування
внутрішньому середовищу [1], зокрема ресурсному по�
тенціалу.
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Питання оцінки потенціалу підприємства як під�
грунтя його формування розглядали А. Артем'єв [2],
В. Бикова [3], О. Маслак [4], О. Полінова [5], О. Федонін
[6] та ін.

Узагальнення їх підходів дозволило погодитися з
трактуванням, що ресурсний потенціал характеризує
рівень, джерела, можливості підприємства, які викори�
стовуються в його діяльності, та впливає як на кінцеві
результати, так і на межі економічного зростання і
структурного розвитку підприємства. Аналіз ресурсно�
го потенціалу підприємства дозволяє виявляти резерви
ефективного функціонування та визначати пріоритети
розвитку: збільшувати масштаби виробництва, зберіга�
ти рівень досягнутого чи скорочувати виробничу про�
граму для подальшої стабілізації.

Проблема оцінки ресурсного потенціалу пов'язана
з необхідністю визначення узагальнюючого показника,
що найбільш повно його характеризує. А тому, виникає
необхідність розробки системи показників, які взаємо�
пов'язані один з одним та відображають ефективність
використання ресурсного потенціалу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є удосконалення підходів щодо оцін�

ки ресурсного потенціалу машинобудівного підприєм�
ства та на цій основі дослідження його відповідності
рейтингу в певний часовий відрізок і типу підприємства.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Визначення інструментарію

оцінки ресурсного потенціалу доз�
воляє розробляти ефективну сис�
тему його управління на певних
етапах розвитку та обгрунтовува�
ти відповідність зовнішньому сере�
довищу з метою забезпечення взає�
модії з ринком. Підприємство, заз�
вичай, повністю не використовує
наявний потенціал ресурсів, але у
разі  систематичного контролю
рівня його використання можна
коригувати внутрішні можливості
та попереджати кризові ситуації.
Тому вважаємо за доцільне запро�
понувати методику оцінки ресурс�
ного потенціалу за його структу�
рою, яка базується на викорис�
танні системи частинних, комплек�
сних та інтегрального показників.

За нашими попередніми дослід�
женнями, для машинобудівного під�
приємства найбільш доцільно прийня�
ти таку структуру ресурсного потен�
ціалу [7]: виробничий, трудовий,
фінансовий, інформаційний потенці�
али, сукупність яких забезпечує необ�
хідний рівень відповідності стану
підприємства умовам зовнішнього се�
редовища.

Відповідно до встановлених скла�
дових ресурсного потенціалу та даних
відкритої статистичної інформації
пропонується система показників
(рис. 1).

Інтегральний показник оцінки
ресурсного потенціалу машино�
будівного підприємства   доціль�
но визначати як суму комплекс�
них показників оцінки виробни�
чого, трудового, фінансового, ін�
формаційного потенціалів з ура�
хуванням вагомості їх значення у
формуванні загального потенціа�
лу за формулою:

(1),

де К
РП

 — інтегральний показ�
ник ресурсного потенціалу,  V

i
, V

j
 — коефіцієнти

вагомості складових ресурсного потенціалу та
відповідних їм показників, K

j
 — комплексні по�

казники оцінки ресурсного потенціалу за відпо�
відними складовими.

Для визначення вагомості складових ресурсно�
го потенціалу і відповідних кожній з них частин�
них показників були залучені фахівці досліджува�
них машинобудівних підприємств Дніпропетровсь�
кої області, на яких проводилася апробація мето�
дики, та вчені�економісти. Вагомість показників
визначено методом ранжування на підставі експер�
тних оцінок. Для оцінки узгодженості експертів
було розраховано коефіцієнт конкордації [8], ве�
личина якого визначає достовірність експертних
оцінок.

Розрахунки коефіцієнтів конкордації, значення
яких становлять для виробничого потенціалу — 0,56,
фінансового потенціалу — 0,60, трудового потенціалу
— 1,0; інформаційного потенціалу — 0,60 та інтег�
рального коефіцієнту — 0,68, показують, що оцінки ек�
спертів угоджені і є прийнятними для подальших роз�
рахунків, оскільки значення загального коефіцієнту
конкордації більше 0,5.

Рис. 1. Система показників оцінки ресурсного потенціалу підприємства
та формули для їх розрахунку

де в абсолютних показниках П — валовий прибуток від реалізації (робіт,
послуг);  Вв — виробничі витрати на реалізовану продукцію (її виробнича со�
бівартість);  ВП— обсяг виробленої підприємством продукції (послуг) у вар�
тісних вимірниках; ОВП — середньорічна вартість основних фондів; З — сума
зносу основних засобів; Воф — балансова вартість основних засобів; Р — об�
сяг реалізованої продукції;  С — середні залишки нормованих оборотних
коштів; ЧП — чистий прибуток; Д — дохід від реалізації; ВК — власний кап�
італ; ПК — позиковий капітал; ВБ — валюта балансу; ВОК — власні обігові
кошти; ОА — оборотні активи; ЗП — заробітна плата; ОП — обсяг продажів;
АД — адміністративні витрати; Вз — витрати на збут; Ві — інші операційні
витрати; І — фінансові інвестиції; В — загальний обсяг витрат; НА — нема�
теріальні активи.

Таблиця 1. Коефіцієнти вагомості
складових ресурсного потенціалу та відповідних

їм частинних показників
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Результати опрацьовано за допомогою апарату ста�
тистичних функцій табличного процесора Excel (табл.
1).

Комплексний показник оцінки виробничого потен�
ціалу підприємства у цьому випадку розраховується за
формулою:

(2),
де К

ВП
 — комплексний показник виробничого потен�

ціалу, Р
вп

 — рентабельність виробництва продукції, Ф
оф

— фондовіддача основних фондів, К
пр

 — коефіцієнт при�
датності основних фондів, К

об
 — коефіцієнт оборотності

оборотних активів.
Комплексний показник оцінки фінансового

потенціалу підприємства одержують за форму�
лою:

(3),
де К

фп
 — комплексний показник фінансового по�

тенціалу, К
р.п.

 — коефіцієнт чистої рентабельності
продажу, К

ф.с.
 — коефіцієнт фінансової стійкості, К

ф.н.
— коефіцієнт фінансової незалежності, К

з.в.к.
 — ко�

ефіцієнт забезпеченості власними обіговими кошта�
ми.

Комплексний показник оцінки трудового потенціа�
лу підприємства відповідно до запропонованих показ�
ників визначається за формулою:

(4),
де К

ТП
 — комплексний показник трудового потен�

ціалу, Р
зп

 — рівень заробітної плати до обсягу прода�
жу, ПВ

а.в.
 — питома вага адміністративних витрат в

загальній сумі витрат.
Комплексний показник оцінки інформаційного

потенціалу підприємства розраховано за форму�
лою:

(5),
де К

ІП
 — комплексний показник інформаційного по�

тенціалу, ПВ
ін.пз

 — питома вага інвестицій на програмне
забезпечення та рекламу в загальному обсязі витрат,
ПВ

на
 — питома вага нематеріальних активів в загально�

му обсязі витрат.
Виходячи з того, що диференціація вагових ко�

ефіцієнтів практично однакова для кожного з дослід�
жуваних підприємств, які спеціалізуються на вироб�
ництві машин і устаткування для різних сфер економіч�
ної діяльності національної економіки України, та ви�
користовуючи статистичну інформацію за 2011 р., що
можна одержати у вільному доступі [9], і вищенаведені
формули, проведено оцінку ресурсного потенціалу
(табл. 2).

Таблиця 2. Оцінка ресурсного потенціалу за частинними, комплексними
та інтегральним показниками у 2011 р.

Рис. 2. Рейтинг машинобудівних
підприємств за інтегральним показником ресурсного

потенціалу
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Як видно з табл. 2, найбільший інтегральний по�
казник ресурсного потенціалу має ЗАТ "Науково�
виробниче підприємство "Нафтомаш" (0,92), близь�
кий до нього коефіцієнт має АТЗТ "Дніпрогідро�
маш" (0,89). Далі йде група підприємств із практич�
но однаковими за величиною коефіцієнтами: ТОВ
"Дуко�технік" (0,82), ТОВ "Дніпромашбуд" (0,81)
та ВАТ "Дніпропетровський завод прокатних
валків" (0,77). Наступну групу складають ТОВ "Во�
лев" (0,65), ТОВ "Дніпропетровський завод буро�
вого обладнання" (0,65) та ДП "ВО Південний ма�
шинобудівний завод ім. А.М. Макарова" (0,62). Із
досліджуваних підприємств найменші коефіцієнти,
що показують рівень їх ресурсного потенціалу,
мають ВАТ "Продмаш" (0,38) та Українсько�рос�
ійське ТОВ "Гідротех інжиніринг" (0,36). Аналіз
складових ресурсного потенціалу дозволяє вияви�
ти, за рахунок якої з них підвищується чи зни�
жується загальний рівень, та прийняти конкретне
управлінське рішення щодо оптимізації ресурсів
підприємства.

Крім того, за інтегральними показниками можна
визначити рейтинг машинобудівних підприємств. Для
більш наочного уявлення про місце кожного з конку�
рентів на рис. 2 наведено рейтинг великих машинобудів�
них підприємств Дніпропетровської області за оцінкою
ресурсного потенціалу.

Розрахунок інтегральних показників ресурсно�
го потенціалу та визначення за ними рейтингів
підприємств дозволяє провести їх типологізацію,
що дає можливість розробити заходи з підвищен�
ня рівня потенціалу в цілому та окремих його скла�
дових. Модифікуючи шкалу Харрингтона [10], до�
цільно виділити три типи машинобудівних під�
приємств за рівнем ресурсного потенціалу: з висо�
ким, середнім і низьким ресурсним потенціалом
(табл. 3).

Як видно з табл. 3, з десяти досліджуваних під�
приємств шість можна віднести до підприємств із ви�
соким ресурсним потенціалом, три — до підприємств
із середнім рівнем потенціалу, два — до підприємств
із низьким рівнем ресурсного потенціалу. Така ти�
пологізація та проведення аналізу ресурсного потен�
ціалу за певний проміжок часу дозволяє визначати
не тільки належність підприємства до тієї чи іншої
групи та порівнювати ресурсні можливості з основ�
ними конкурентами, але й аналізувати можливість
переходу до групи з більш високим рівнем ресурс�
ного потенціалу, збереження позиції, а також ди�
наміку зміни статусу за роками. Це дає змогу оціни�
ти свою позицію порівняно з підприємствами�ліде�
рами на цільовому ринку та розробити заходи щодо
стабілізації розвитку за рахунок оптимізації вико�
ристання ресурсного потенціалу підприємства та ок�
ремих його складових.

Типи підприємств Градація Підприємства 

З високим рівнем ресурсного 
потенціалу  1≤ рпK ≤0,7 

ЗАТ НВП «Нафтомаш» 
АТЗТ «Дніпрогідромаш» 
ТОВ «Дуко-технік» 
ТОВ «Дніпромашбуд» 
ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних 
валків» 

З середнім рівнем 
ресурсного потенціалу 0,69≤ рпK ≤0,4 

ТОВ «Дніпропетровський завод бурового 
обладнання» 
ТОВ «Волев» 
ДП «ВО Південний машинобудівний завод 
ім. А.М. Макарова» 

З низьким рівнем ресурсного 
потенціалу 0,39≤ рпK ≤0 

ВАТ «Продмаш» 
Українсько-російське ТОВ «Гідротех 
інжиніринг» 

Таблиця 3. Типологізація машинобудівних підприємств за рівнем ресурсного
потенціалу

ВИСНОВКИ
Запропонована методика оцін�

ки ресурсного потенціалу машино�
будівних підприємств, яка базуєть�
ся на застосуванні індексної форми
аналізу, дозволяє використовувати
інформацію про динаміку потенці�
алу для дослідження внутрішніх
можливостей підприємства та їх
відповідності зовнішньому середо�
вищу функціонування. Звичайно,
узагальнююча оцінка ресурсного
потенціалу на момент проведення
дослідження, є статичною величи�
ною, але, з іншого боку, порівнян�
ня досягнутого рівня за декілька пе�
ріодів та з параметрами конкурентів
дозволяє віднести її до динамічних
показників.

Одержані результати за проведеною оцінкою
ресурсного потенціалу стають підгрунтям для роз�
робки стратегічних планів розвитку машинобудів�
ного підприємства з урахуванням власних, регіо�
нальних, національних пріоритетів у сфері машино�
будування.

Запропонований комплексний підхід до оцінки ре�
сурсного потенціалу є універсальним і забезпечує мож�
ливість його застосування в практиці діяльності маши�
нобудівних підприємств.
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