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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання сільськогоспо�

дарських підприємств вирішення проблеми обмеженості
ресурсів потребує дослідження та регулярного аналізу
ресурсного потенціалу підприємства. Ефективність та
раціональність його використання визначає успіх розвит�
ку підприємства в майбутньому та дозволяє не тільки
утримати та закріпити позиції в конкурентному середо�
вищі, а й забезпечити вихід на нові перспективні ринки.

Категорія "ресурсний потенціал" містить у собі цілий
комплекс ресурсів та можливостей для ефективної робо�
ти господарюючого суб'єкта. В сучасній літературі не існує
однозначного тлумачення та структурного складу понят�
тя "ресурсний потенціал". Разом з тим, саме від ресурсно�
го потенціалу залежить здатність підприємства до фор�
мування конкурентних переваг та підвищення конкурен�
тоспроможності. У наукових дослідженнях усе більше
уваги приділяється питанням пошуку можливостей дов�
гострокового функціонування, використанню механізмів
та інструментів забезпечення стійкості та стабільного роз�
витку підприємств. Джерелом створення таких можливо�
стей є розроблення з використанням науково обгрунто�
ваних методів організаційно�економічного механізму еко�
номічної оцінки ресурсного потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням оцінки та розвитку потенціалу підприєм�

ства приділяється достатньо уваги. У своїх працях такі
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автори, як Н. Краснокутська, Л. Артемова, А. Єпіфано�
ва, І. Рєпіна, В. Спірін, І. Должанський характеризують
потенціал в якості "сукупності природних умов і ре�
сурсів, можливостей запасів і цінностей, що можуть
бути використані для досягнення певних цілей" або
"...реальну або ймовірну здатність виконувати цілесп�
рямовану роботу" [1, с. 7; 2, с. 13]. Зазначена характе�
ристика досить узагальнено відображає наявність ре�
сурсів та можливостей підприємства використовувати
їх. Оскільки поняття "потенціал" є досить багатогран�
не, то і розкриття його носить всебічний характер. Бе�
зумовно, в одному визначенні неможливо охарактери�
зувати економічний, виробничий, інноваційний, інвес�
тиційний, фінансовий, ресурсний, базовий, прихований,
збитковий, пересічний та інші види категорії "потенці�
ал". Тому є всі підстави більш ретельно вивчати кожен
вид окремо. У нашому дослідженні предметом уваги є
категорія "ресурсного потенціалу" і, зокрема умови
формування організаційно�економічного механізму
оцінювання ефективності його використання.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби, стрімко�
го розвитку науково�технічного прогресу та нестабіль�
ності зовнішнього середовища суттєво ускладнюються
процеси управління підприємством. Внаслідок цього
змінюються технології та інструменти, за допомогою
яких господарюючий суб'єкт може оцінювати поточний
стан та розробляти дієві стратегії майбутнього розвит�
ку. Одним із найважливіших таких інструментів є вибір
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методів оцінки ефективності, використання яких дають
змогу провести оцінювання ефективності результатів не
лише діяльності підприємства, а й умов для її здійснен�
ня, необхідних для стабільного розвитку підприємства.
Адже успішне функціонування підприємства в значній
мірі визначається тим, наскільки доцільно та результа�
тивно використовується в конкретних умовах ресурс�
ний потенціал.

Слід зазначити, що серед науковців до цього часу не
склалося єдиної думки щодо визначення ресурсного по�
тенціалу. Одні вчені визначають ресурсний потенціал, ви�
ходячи із основної характеристики терміну "потецніал",
що в цілому означає силу, міць, можливість. Серед них
можна навести визначення Ю.О. Капітанець у відповід�
ності до якого "ресурсний потенціал аграрного підприєм�
ства характеризується кількістю, якістю та структурою
природних, матеріальних та трудових ресурсів [3].

О.М. Коваль. формулює ресурсний потенціал як
"можливий прояв дії або функції ресурсів, які поки що
не використані" [4]. Г.М. Підлісецький до ресурсного
потенціалу відносить "сукупність взаємопов'язаних ре�
сурсів, зокрема, земельних, матеріально�технічних, тру�
дових, фінансових" [5].

Інші дослідники пов'язують ресурсний потенціал з
виробничими ресурсами. До цієї когорти науковців слід
віднести таких: Л. Берднікова трактує "ресурсний по�
тенціал" як "...характеристика наявності виробничих,
фіанансових та інвестиційних ресурсів, які можуть бути
активізовані для ефективного функціонування в поточ�
ному періоді, а також резерви та можливості по мобі�
лізації цих ресурсів, якими можливо скористатися для
забезпечення безперебійної економічно вигідної робо�
ти в майбутньому" [6]. Таке визначення, на нашу думку,
є цілком прийнятним, оскільки відображає наявність
можливостей використання ресурсного потенціалу в
теперішньому та майбутньому періодах.

О.В. Ульянченко розглядає ресурсний потенціал як
"сукупність ресурсів певної кількості і якості, які не�
обхідні для розширеного відтворення еколого�соціаль�
но�економічної системи, і які через свою абсолютну або
відносну обмеженість задають межі поточного і майбут�
нього розвитку" [7].

М.С. Маршалок вбачає аграрний ресурсний потенціал
як "максимально можливу кількість (сукупність) наявних
виробничих ресурсів, які можуть бути використані для
виробництва сільськогосподарської продукції, і визна�
чається кількістю, якістю і внутрішньою структурою кож�
ного ресурсу й характеризується відповідною системою
показників, що відображають ці особливості ресурсів" [8].

У поєднанні перелічених науково�практичних дос�
ліджень науковців залишаються відкритими питання
формування прикладних аспектів оціночного механіз�
му визначення ефективності ресурсного потенціалу
підприємства. Економічна безпека діяльності підприє�
мства забезпечується завдяки наявності в достатній
кількості та відповідної якості ресурсів за умови їх ефек�
тивного використання. Ключовою проблемою неефек�
тивної діяльності більшості підприємств є відсутність
єдиного підходу до відбору критеріїв оцінки, уніфікації
інструментарію та формування послідовності дій при
оцінці ресурсного потенціалу підприємства. З огляду на
це проблематика дослідження є актуальною.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття змісту поняття "ресурс�

ний потенціал" з наступним визначенням основ побу�
дови організаційно�економічного механізму оцінки його
ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз визначення терміну "ресурсний потенціал" у

науковій літературі дозволив зробити висновок про те,
що це система ресурсів з визначеною структурою взає�
мозв'язків, використання якої забезпечує реалізацію

наявних можливостей досягнення підприємством еко�
номічного ефекту відповідно до наміченої стратегії та
встановлених цілей. Під розвитком ресурсного потен�
ціалу розуміють першочерговий напрям зміни структур�
них елементів потенціалу, що забезпечує найбільший
внесок в підвищення результативності діяльності, забез�
печення конкурентоспроможності підприємства та його
стійкої економічної безпеки.

Дослідженню використання ресурсного потенціалу
в сільському господарстві приділяли увагу ряд вітчиз�
няних та зарубіжних науковців, серед яких: В.Г. Андр�
ійчук, Ю.В. Василенко, В.М. Гончаров, В.А. Свободін,
В.Г. Ткаченко, В.Я. Месель�Веселяк, В.І. Шиян та ін. Ці
автори відмічають, що ресурсний потенціал сільськогос�
подарського підприємства створює умови для виробниц�
тва продукції, і ефективність його залежить від
кількісного та якісного співвідношення його складових
елементів. На нашу думку, ресурсний потенціал сіль�
ськогосподарського підприємства слід розглядати як
потенційну можливість та здатність підприємства вико�
ристовуючи наявні ресурси, здійснювати виробничо�
господарську діяльність завдяки реалізації стратегічних
цілей та завдань.

Організація системи оцінки ресурсного потенціалу
будується на основі підсистеми принципів з притаман�
ними їм властивостями зв'язків, що створюють умови
для реалізації стратегічних цілей підприємства. Така
підсистема включає принципи (фундаментальні істини)
економічності, динамічної рівноваги чинників внутріш�
нього та зовнішнього середовища підприємства, взає�
мозалежності між елементами ресурсного потенціалу
підприємства; еластичності — швидкістю зміни ресурс�
ного потенціалу, що залежить від самого потенціалу і
визначається кутом підйому або спаду кривої зміни ре�
сурсів у зоні еластичності, якщо кут маленький — то
еластичність вважають незначною, і навпаки.

Відповідно до закону розвитку будь�яке підприєм�
ство прагне найбільшого сумарного ресурсного потен�
ціалу на кожному з етапів життєвого циклу:

 (1),

(2),

(3),

де R
j
 — ресурсний потенціал на етапі j життєвого

циклу;
R

ij
 — елемент ресурсного потенціалу на етапі j жит�

тєвого циклу;
j
 — вплив коефіцієнта вагомості кожного поперед�

нього етапу ресурсного потенціалу на наступний;
F

j
 — функція впливу;

R
max

 — заплановані результати від конкретних видів
діяльності.

Розвиток ресурсного потенціалу пов'язаний з вико�
ристанням певних властивостей ресурсів, а саме: комп�
лексності, взаємодоповнюваності та взаємозамінності.
Комплексне використання ресурсів пов'язане з викори�
станням природних ресурсів та спрямовується на їх
ощадливе використання. Взаємодоповнюваність реалі�
зується за умови, що один ресурс не може функціону�
вати без використання в певному обсязі інших ресурсів,
спричинених технологічними особливостями викорис�
тання. Скажімо використання трудових ресурсів без
залучення у виробництво основних та оборотних фондів
неможливе, як і відокремлене споживання двох ос�
танніх. Взаємозамінність ресурсів проявляється під час
виробництва заданого обсягу продукції при різному
співвідношенні будь�яких видів ресурсів, коли один і той
самий ресурс може використовуватися для задоволен�
ня різних функціональних потреб. Оцінювання ресурс�
ного потенціалу підприємства здійснюється з викорис�
танням комплексу аналітичних показників, які є взає�
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мопов'язаними, охоплюють дослідження економічних
процесів та явищ, враховують вплив різних чинників на
діяльність підприємства.

Для проведення оцінювання ресурсного потенціалу
використовують ряд методів оцінювання, що дають змо�
гу проводити аналіз цільового стану функціонування
підприємства за складовими елементами ресурсного по�
тенціалу. Одним із найбільш поширених методів оціню�
вання є груповий, який об'єднує три складові: ресурсну,
процесно�орієнтовану, витратну і використовується пе�
реважно для оцінки стану та характеру використання
основних виробничих фондів підприємства. Для харак�
теристики в розрізі ресурсної складової використовують
показники забезпеченості підприємства основними фон�
дами: фондовіддача, фондомісткість, рентабельність ос�
новних засобів, коефіцієнти оновлення, придатності та
реальної вартості основних фондів у майні підприємства.

У розрізі процесно�орієнтованої складової розра�
ховують показники, що відображають умови нормаль�
ного перебігу виробничого процесу, а саме: своєчасне
забезпечення робочих місць сировиною підтримання у
робочому стані машин та устаткування та інші показ�
ники системи технічного обслуговування підприємства.

При аналізі витратної складової використовують
показники фондовіддачі, рентабельності основних за�
собів, величину прибутку в розрахунку на 1 грн. основ�
них засобів. Груповий метод дозволяє визначати ресур�
сний потенціал підприємства як суму фізичних значень
складових елементів. Разом з тим цей метод не дає уяв�
лення про величину його окремих елементів таких, як
технологічна та інформаційна складові, що позбавляє
тим самим можливостей підвищення його ефективності
за рахунок структурного маневрування.

Виробничий процес здійснюється ефективно завдя�
ки поєднанню всіх складових ресурсного потенціалу,
тому його оцінка здійснюється на підставі оцінювання
його складових елементів. Процес оцінювання ефектив�
ності використання ресурсного потенціалу є необхідним
етапом у дослідженні проблем, що мають місце в діяль�
ності сільськогосподарських підприємств на основі ви�
явлених локальних змін, установлених залежностей, а
також показників, що мають особливо великий вплив на
ефективність діяльності підприємств. Підтримання необ�
хідної пропорційності між окремими елементами ресур�
сного потенціалу спрямоване на ефективне використан�
ня всього ресурсного потенціалу підприємства. Але ці
пропорції змінюються досить часто на підприємстві і го�
ловне завдання полягає в їх оптимальному використанні.

Для проведення аналізу ефективності використан�
ня ресурсного потенціалу необхідно оцінити основні
складові ресурсного потенціалу та спрогнозувати ос�
новні тенденції його розвитку. Показник ресурсного
потенціалу повинен інтегрувати в собі всі впливові ха�
рактеристики внутрішнього та зовнішнього середови�
ща, а саме: виробничу, матеріально�технічну, трудову,
фінансову, інвестиційну, інноваційну, ринкову складові
потенціалу. Комплексна оцінка використовується для
зіставлення результатів господарської діяльності  про�
тягом певного періоду. В результаті визначається уза�
гальнений інтегральний показник, за допомогою якого
можливо дати кількісну і якісну характеристику дина�
міки розвитку підприємства.

В якості інтегрального показника для оцінки рівня
розвитку ресурсного потенціалу слід використовувати
показники, що відображають ресурсні можливості та ті,
що відображають результати діяльності. До складових
елементів, які відображають ресурсний потенціал
підприємства доцільно віднести: основні фонди, обо�
ротні засоби, трудові ресурси, інвестиції, обсяги та
структура яких впливають на результати виробництва
продукції. Без характеристики та аналізу ефективності
використання цих елементів неможлива виробничо�гос�
подарська діяльність. Крім цього, для визначення рин�
кового становища та рівня розвитку підприємства не�

обхідно взяти до уваги такі показники, як сума виручки
від реалізації продукції та прибуток.

Для оцінки ефективності ресурсного потенціалу
доцільно використовувати систему відносних показ�
ників, що відображають ефективність діяльності
підприємства:

1. Показники ефективності використання матеріаль�
них ресурсів: рентабельність основних фондів; рента�
бельність оборотних засобів; коефіцієнт обертання
власного капіталу.

2. Показники фінансового стану: коефіцієнт поточ�
ної ліквідності; коефіцієнт фінансової незалежності; ко�
ефіцієнт залученого капіталу; ступінь забезпеченості
запасів та витрат власними оборотними засобами.

3. Показники інвестиційної діяльності: рента�
бельність інвестицій; частка власних інвестицій.

4. Показники ефективності господарської діяль�
ності: рентабельність власного капіталу; рентабельність
необоротних активів; рентабельність оборотних активів;
рентабельність діяльності.

Така система показників відображає результати
різного характеру виробничо�господарської діяльності,
а, отже, і значення їх у динаміці ведуть себе по�різному
— одні зростають, інші — зменшуються, або одні відоб�
ражають позитивну динаміку, інші — негативну. У зв'яз�
ку з цим виникає необхідність визначення інтегральної
оцінки, яка комплексно буде описувати результати ви�
користання ресурсного потенціалу. З точки зору стра�
тегічного управління ресурсним потенціалом необхід�
но зосередити увагу на тому, відповідають чи не відпо�
відають управлінські рішення реальному стану госпо�
дарювання сільськогосподарських підприємств. З цією
метою формується модель економічної оцінки стану
використання ресурсного потенціалу (рис. 1).

Під економічною оцінкою ресурсного потенціалу
підприємства розуміють визначення його величини у
вартісному виразі. При цьому вартісна оцінка ресурс�
ного потенціалу підприємства дозволяє:

— установити структурні елементи потенціалу
підприємства та їх питому вагу;

— визначити ступінь використання ресурсного по�
тенціалу;

— визначити у вартісному виразі інтегральну вели�
чину ресурсного потенціалу підприємства.

З метою проведення оцінки ресурсного потенціалу
підприємства необхідно здійснити діагностику наявних
ресурсів, у ході якої аналізуються та оцінюються показ�
ники ефективності використання всіх наявних ресурсів
підприємства, а саме: виробничої діяльності; використан�
ня необоротних активів; використання трудових ресурсів;
використання матеріальних ресурсів; використання фінан�
сових ресурсів; розрахунки з дебіторами та кредиторами.

Статистичний аналіз цих показників, у ретроспек�
тивному порівнянні покаже досягнутий рівень ефектив�
ності діяльності підприємства.

У процесі здійснення ретроспективного, оператив�
ного, прогнозного та комплексного аналізу через виз�
начення факторів впливу на ефективність діяльності
підприємства встановлюються індикатори трансформа�
ційних процесів відтворення ресурсів підприємства, а
оцінка управління ефективністю використання ресурсів
через моніторинг, експрес�діагностику та моделі "ре�
зультати�витрати" дасть об'єктивне визначення ефек�
тивності використання ресурсного потенціалу в цілому.

ВИСНОВКИ
Наведений аналіз з питань оцінки ефективності ви�

користання ресурсного потенціалу виявив такі особли�
вості:

— розглядаючи сутність ресурсного потенціалу вста�
новлено взаємозв'язок та взаємодію його структурних
елементів, наділених емерджентними властивостями, тоб�
то оціночний показник повинен відображати сукупну
ефективність системи елементів ресурсного потенціалу;
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— оскільки ресурсний потенціал є си�
стемою ресурсів з визначеною структу�
рою, що характеризується співвідношен�
ням та підпорядкуванням його елементів,
то ефективність його використання зале�
жить від ефективності окремих його скла�
дових та їх збалансованості, адже відста�
вання одного елементу є стримуючим фак�
тором для розвитку інших;

— у переважній більшості випадків
оцінювання ресурсного потенціалу здійс�
нюється в статиці, хоча процес розвитку
неможливий без структурних змін, пов'я�
заних з динамікою кількісних та якісних
перетворювань, тому узагальнюючим по�
казником розвитку ресурсного потенціа�
лу має бути комплексна оцінка динамічних
змін його структурних елементів;

— формування організаційно�еконо�
мічного механізму оцінювання ресурсно�
го потенціалу передбачає встановлення
цілей та завдань стратегічного управлін�
ня, проведення оцінки трансформаційних
процесів формування та відтворення ре�
сурсного потенціалу, здійснення комплек�
сної оцінки ефективності використання
ресурсного потенціалу підприємства з ви�
користанням організаційного інструмен�
тарію управління.
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Рис. 1. Модель організаційно*економічного механізму оцінювання
ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
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