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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність використання ресурсного потенціалу

в умовах сучасних трансформаційних процесів потре�
бує якісної оцінки, і передусім на рівні регіонів, що має
прямий вплив на соціально�економічний розвиток краї�
ни у цілому.

Для оцінки ефективності ресурсного потенціалу
сільськогосподарського підприємства слід розробити та
впровадити методичний підхід (або сукупність підходів),
що дозволить детально проаналізувати й визначити на�
явні можливості, передбачити ризики і спрогнозувати
перспективні напрями використання та збереження ре�
сурсів на певній території.

До того ж, варто зауважити, що загальна статистич�
на інформація про стан ресурсного потенціалу регіонів
має розбалансований характер, а аналіз його складових
не відображає всіх взаємозв'язків і залежностей один
від одного, що впливає на рівень управління соціально�
економічним розвитком сільськогосподарського
підприємства.
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У статті досліджено та визначено поняття терміну "ресурсний потенціал сільськогосподарського підприємства".
Проаналізовано теоретикоQметодичні підходи щодо методи оцінки використання ресурсного потенціалу підприємства.
Розглянуто оціночні показники і параметри якісної оцінки складових ресурсного потенціалу підприємства. Визначено,
що оцінка використання ресурсного потенціалу підприємства дозволяє виявити резерви в його виробничоQгосподарсьQ
кої діяльності.

Встановлено, що процес використання ресурсного потенціалу характеризують такі параметри, як продуктивність
і ефективність. Продуктивність забезпечує оцінку використання кожної групи ресурсів конкретним показником, а
ефективність допомагає оцінити рівень його системного використання.

Запропоновано інноваційну модель оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства. Принцип,
запропонованих нами методичних основ оцінки ресурсного потенціалу, полягає в розрахунку інтегральної кількісної
оцінки із застосуванням таксонометричного методу, що показує ступінь відхилення реальних показників організації
від віртуальної еталонної моделі.

Розроблено методику проведення оцінки фактичного рівня ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприєQ
мства для удосконалення ефективності використання ресурсного потенціалу з метою оптимального соціальноQеконоQ
мічного розвитку сільськогосподарського підприємства.

In Article investigate and define the notion of the term "resource potential of an agricultural enterprise". The theoretical and
methodical approaches concerning methods of estimation of the use of the resource potential of the enterprise are analyzed. The
estimated indicators and parameters of the qualitative estimation of components of the resource potential of the enterprise are
considered. It is determined that the estimation of the use of the resource potential of the enterprise allows us to identify the
reserves in its production and economic activity.

It is established that the process of using resource potential is characterized by such parameters as productivity and efficiency.
Productivity provides an estimate of the use of each resource group by a specific indicator, and effectiveness helps to assess

the level of its system use. An innovative model of estimation of the resource potential of an agricultural enterprise is offered. The
principle, proposed by us for the methodological foundations of resource potential, is in the calculation integral quantitative
evaluation with the use of taxonomic method, which shows the degree of deviation of the real indicators of the organization from
the virtual reference model.

The method of conducting an assessment of the actual level of the resource potential of the agricultural enterprise for improving
the efficiency of the use of the resource potential for the optimal socioQeconomic development of the agricultural enterprise has
been developed.
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господарське підприємство.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багатьма вченими досліджуються питання методи�
ки оцінки ефективності використання ресурсного по�
тенціалу, але їх думки переважно мають узагальнений
характер і стосуються базових елементів ресурсного
потенціалу. При цьому, наприклад, не береться до ува�
ги відсутність кількісного виміру деяких складових, що
ускладнює процес оцінки. Наприклад, Барнет А. (Bur�
nett J.), Джаффе А. (Jaffe A.), Лернер Дж. (Lerner J.),
Стерн С. (Stern S.), Бернар І. (Bernar I.) та Ж. Коллі (G. Co�
lli) вважають, що оцінка ресурсного потенціалу поля�
гає у розстановці пріоритетів шляхом зіставлення вит�
рат і результатів використання ресурсів сільськогоспо�
дарського підприємства [1, с. 53; 11, с. 476; 13, с. 36].

Каплан Р.С. та Нортон Д.П., Кіндзерський Ю.В.,
Сокиринський І.Г. та Хохлова А.В. дотримуються по�
гляду, що оцінка ресурсного потенціалу включає систе�
му порівняльного аналізу абсолютних показників реаль�
ного та фінансового секторів та аналізу потенціалу
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сільськогосподарського підприємства [3, с. 79; 4, с. 27;
9, с. 166].

Коломійчук С. В. використовує індексний метод вар�
тості складових ресурсного потенціалу сільськогоспо�
дарського підприємства, який є відношенням поточних
(прогнозних) вартісних характеристик об'єкта до базо�
вих аналогів�ресурсів [8, с. 175].

Ковтун О. І. до інструментарію оцінки ресурсного
потенціалу сільськогосподарського підприємства відно�
сять аналіз показників та індикаторів процесу реалізації
ресурсного потенціалу [6, с. 20].

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Як бачимо, запропоновані вченими оцінки ресурс�

ного потенціалу фактично ігнорують зв'язок між наяв�
ністю окремих видів ресурсів і станом економіки
сільськогосподарського підприємства, не розкривають
унікальності певного виду ресурсного потенціалу для
сільськогосподарського підприємства, не враховують
усіх факторів впливу на стан та зміни ресурсного по�
тенціалу сільськогосподарського підприємства.

Отже, розробка єдиної методологічної системи оцін�
ки ефективності використання ресурсного потенціалу
сільськогосподарського підприємства потребує належ�
ного наукового обгрунтування, що підтверджує акту�
альність подальшого дослідження.

Вказане дозволяє запропонувати інші підходи до
оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарського
підприємства, сутність яких полягає, з одного боку, в
тому, щоб, визначивши значущість кожного виду ресур�
су в ресурсному потенціалі, виявити і "проблемні зони",
які вимагають коригуючих зусиль, а з другого боку, оці�
нити весь обсяг основних ресурсів, що забезпечують
життєздатність економічної системи, за допомогою
інтегрального показника. Наявні інтегральні оцінки ба�
зуються на розрахунках великої кількості показників,
що автоматично викликає похибки в розрахунках і ста�
вить під сумнів достовірність оцінки. При цьому дослі�
джуваний показник повинен давати уявлення про ресур�
сний потенціал з точки зору його ефективності (або не�
ефективності) для виведення сільськогосподарського
підприємства із депресивного стану, орієнтуючись на
власні ресурсні можливості. Загалом, проведення по�
дібної оцінки зумовлюється необхідністю:

— точного обліку реальних витрат та вигод за про�
ектами від використання ресурсного потенціалу певно�
го сільськогосподарського підприємства і прийняття
рішень щодо їх реалізації, важливістю обліку всіх нас�
лідків та впливу кожного рішення і проекту на соціаль�
но�економічний розвиток сільськогосподарського
підприємства;

— корекції бюджетів регіонів з огляду на "аморти�
зацію" ресурсних потенціалів;

— здійснення адекватного цінового регулювання
для стимулювання раціонального й ефективного вико�
ристання ресурсного потенціалу [5, с. 26].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначення методичного підходу для

більш досконалої оцінки ефективності використання
ресурсного потенціалу з метою оптимального соціаль�
но�економічного розвитку сільськогосподарського
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток будь�якого підприємства залежить від

ефективності використання всіх наявних ресурсів.
Важливість проблеми формування ресурсного по�

тенціалу сільськогосподарських підприємств визна�
чається тією роллю, яку відіграють виробничі ресурси в
реалізації соціально�економічних завдань агропро�
мислового комплексу.

Наявність певних обсягів ресурсів є найважливішою
умовою ефективного ведення господарства і взагалі

здійснення процесу виробництва. Ресурсний потенціал
слугує матеріальною основою виробничих можливос�
тей господарств.

На нашу думку, ресурсний потенціал сільськогос�
подарського підприємства — це сукупність ресурсів гос�
подарюючого суб'єкта, що знаходяться в його розпо�
рядженні і які характеризують можливість даної соці�
ально�економічної системи з реалізації цілеспрямова�
ної діяльності з урахуванням впливу факторів внутріш�
нього і зовнішнього середовища.

Дослідження теоретичних і методичних основ фор�
мування ресурсного потенціалу сільськогосподарського
підприємства і вироблення рекомендацій щодо підвищен�
ня ефективності його використання необхідно для підви�
щення ефективності діяльності як окремого підприєм�
ства, так і всієї галузі — сільське господарство в межах
сільськогосподарського підприємства, і цілої країни.

Принцип запропонованих нами методичних основ
оцінки ресурсного потенціалу полягає в розрахунку
інтегральної кількісної оцінки із застосуванням таксо�
нометричного методу, що показує ступінь відхилення
реальних показників організації від віртуальної еталон�
ної моделі.

Оцінку ресурсного потенціалу підприємства, ми ре�
комендуємо проводити за наступною схемою:

— перевірка доцільності і своєчасності проведення
заходів з оцінки ресурсного потенціалу;

— формулювання місії і цілі організації;
— визначення завдань проведення аналізу ресурс�

ного потенціалу;
— аналіз зовнішнього середовища підприємства: по�

стачальників, конкурентів, споживачів;
— аналіз внутрішнього середовища підприємства;
— розробка поетапного плану аналізу використан�

ня ресурсного потенціалу;
— проведення аналізу елементів ресурсного потен�

ціалу підприємства.
Нами пропонується така класифікація елементів ре�

сурсного потенціалу підприємства: кадровий, фінансо�
вий, майновий, матеріальний, технологічний потенціали.

На рисунку 1 нами представлено розроблену інно�
ваційну модель оцінки ресурсного потенціалу сільсько�
господарського підприємства.

Комплексна оцінка використовується для зіставлен�
ня результатів господарської діяльності підприємства
в часі. В результаті визначається деяка узагальнена
інтегральна оцінка (показник), за допомогою якої
вдається дати кількісну і якісну характеристику динам�
іки розвитку об'єкта в часі.

Для аналізу фактичного рівня використання ресур�
сного потенціалу сільськогосподарського підприємства
вирішуються такі завдання:

— вибір комплексу показників для кожної категорії
складових ресурсного потенціалу підприємства, що да�
ють змогу найбільш повно відобразити їх поточний стан;

— визначення системи контрольних показників;
— встановлення рекомендованих значень конт�

рольних показників (максимально або мінімально допу�
стимих) для кожної категорії складових потенціалів,
тобто побудова умовної еталонної моделі.

Необхідність побудови моделі викликана тим, що
розраховані коефіцієнти самі по собі несуть незначне
смислове навантаження і є необхідність у порівнянні зна�
чень коефіцієнтів зі значеннями якихось "зовнішніх" по�
казників, якими і виступають встановлені нормативи;

— вимір індивідуального рівня використання ресур�
сного потенціалу.

На основі обраних показників проводиться оцінка
складових фактичного рівня ресурсного потенціалу
підприємства, яка представлена формулою 1:

РП = {КП + ФП + МП + МП + ТП} (1),
де РП — рівень ресурсного потенціалу підприємства;
КП — рівень кадрового потенціалу підприємства;
ФП — рівень фінансового потенціалу підприємства;
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МП — рівень майнового потенціалу підприємства;
МП — рівень матеріального потенціалу підприємства;
ТП — рівень технологічного потенціалу підприємства.
Показники, що використовуються для оцінки, ма�

ють різну природу і мають непорівнювані один з одним
значення. Тому слід провести нормування цих показ�
ників шляхом заміни фактичного значення показників
ресурсного потенціалу на нормовані показники:

РП
н
 = (РП

ф
�РП

с
)/σ (2),

де РП
н
 — нормоване значення показника;

РП
ф
 — фактичне значення показника;

РП
с
 — середнє значення показника;

σ — середньоквадратичне відхилення.
Середнє квадратичне відхилення знаходимо за фор�

мулою:

(3),

де N — кількість значень показника.
Проведення процедури нормування усуває вплив

абсолютних величин і варіації значень самих показників.
Нормований рівень розраховується за формулою 4:
РП

н
={КП

н
+ФП

н
+МП

н
+МТП

н
+ТП

н
} (4),

де РП
н
 — нормований рівень ресурсного потенціа�

лу підприємства;
КП

н
 — нормований рівень кадрового потенціалу

підприємства;
ФП

н
 — нормований рівень фінансового потенціалу

підприємства;
МП

н
 — нормований рівень майнового потенціалу

підприємства;
МТП

н
 — нормований рівень матеріального потен�

ціалу підприємства;
ТП

н
 — нормований рівень технологічного потен�

ціалу підприємства.
Наступним етапом аналізу є формування "умовної

еталонної моделі". Для цього по кожному рядку виби�

раються найбільші або найменші значен�
ня відповідних показників, у залежності
від того, яка його задана оптимальна ве�
личина.

Еталонний рівень ресурсного потен�
ціалу розраховується за формулою 5:
РП

е
={ КП

е
+ФП

е
+МП

е
+МТП

е
+ТП

е
}  (5),

РП
е
 — еталонний рівень ресурсного

потенціалу підприємства;
КП

е
 — еталонний рівень кадрового

потенціалу підприємства;
ФП

е
 — еталонний рівень фінансового

потенціалу підприємства;
МП

е
 — еталонний рівень майнового

потенціалу підприємства;
МТП

е
 — еталонний рівень матеріаль�

ного потенціалу підприємства;
ТП

е
 — еталонний рівень технологіч�

ного потенціалу підприємства.
Інтегральна оцінка кожного елемен�

та ресурсного потенціалу обчислюється
за формулою 6:

 = ∑ (РПе – РПф)2 (6),
де — інтегральна оцінка;
РП

е
 — еталонне значення показника;

РП
ф
 — фактичне значення показника.

Для обчислення "дійсної" відстані між
показниками необхідно витягти квадрат�
ний корінь з інтегральної оцінки ресурс�
ного потенціалу.

Критерієм інтегральної оцінки буде
мінімальне видалення значення від ета�
лонного показника.

Можливі варіанти поєднання ресурсів
мають свої оптимальні пропорції, тому
можна передбачити, можливе виникнен�

ня деяких надлишків ресурсів, що не задіяні у процесі
виробництва і які володіють низькою здатністю транс�
формації у ресурси іншого виду. В цьому випадку ви�
робничий потенціал підприємства буде визначатися як
сукупний потенціал задіяних у процесі виробництва ре�
сурсів.

Важливим способом збільшення виробничого потен�
ціалу може бути подолання дефіциту лімітованих об�
сягів виробництва ресурсів. Зазначений дефіцит мож�
ливо ліквідувати як за рахунок власних коштів, так і за
рахунок зовнішнього фінансування.

У зв'язку з вказаним вище, ми пропонуємо виділити
категорію ресурсно�інвестиційного потенціалу як су�
купність ресурсного та інвестиційного потенціалу. При
цьому вважаємо, що ресурсно�інвестиційний потенціал
опосередковано залежить від системи виробничих
відносин. Для підприємств різних форм власності опти�
мальна структура і масштаб виробництва можуть бути
тотожні, а спосіб поєднання ресурсів у виробничому
процесі буде регламентуватися господарським механі�
змом підприємства

ВИСНОВКИ
Отже, при виборі методики оцінки економічного

потенціалу сільськогосподарського підприємства слід
виходити з цілей зазначеної оцінки. Переважно зазна�
чена оцінка внутрішніх можливостей підприємства ціка�
вить його власників і інвесторів, в зв'язку з цим в якості
основних критеріїв оцінки можуть бути використані
критерій чистої поточної вартості або сталий критерій
прибутку. При цьому слід враховувати, що різні елемен�
ти ресурсного потенціалу мають різний ступінь транс�
формації, внаслідок чого можуть виділятися ресурси
різного ступеня ліквідності.

Оцінка використання ресурсного потенціалу
підприємства дозволяє виявити резерви в його вироб�
ничо�господарської діяльності.

Джерело: авторська розробка.

Рис. 1. Модель оцінки ресурсного потенціалу підприємства
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В основу такої оцінки покладено відтворювальний
підхід до використання потенціалу підприємства, який
передбачає аналіз його ресурсного, витратного і резуль�
татного станів. Все це дозволяє отримати інформацію про
підсумки господарської діяльності підприємства, вияви�
ти резерви, оцінити шляхи можливого підвищення ефек�
тивності функціонування підприємницької структури.

Процес використання ресурсного потенціалу харак�
теризують такі параметри як продуктивність і ефек�
тивність. Продуктивність забезпечує оцінку викорис�
тання кожної групи ресурсів конкретним показником,
а ефективність допомагає оцінити рівень його систем�
ного використання.

Представлена в роботі інноваційна модель оцінки ре�
сурсного потенціалу сільськогосподарського під�
приємства є допоміжним інструментом розробки на�
прямків організаційного розвитку підприємства, а процес
формування ресурсного потенціалу створює необхідні
передумови для успішної реалізації стратегії підприємства,
спрямованої на забезпечення її конкурентоспроможності.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Уявлення про величну ресурсного потенціалу

підприємства та окремих його елементів дозволяє уп�
равляти характеристиками потенціалу, в результаті чого
з'являється можливість цілеспрямованої дії на віддачу
ресурсів. Перспективною є можливість використання
цього показника в стимулюванні праці керівників та
спеціалістів підрозділів підприємства, для побудови си�
стеми умовних оцінок діяльності підприємства та галузі.

Величина ресурсного потенціалу та його структура
можуть мати широке застосування у плануванні, про�
гнозуванні та стимулюванні виробництва, а тому по�
дальші дослідження слід спрямувати у напрямі вивчен�
ня цієї проблематики.
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