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Постановка проблеми. Міжнародний та вітчиз-
няний досвід господарювання свідчить, що запору-
кою підвищення конкурентоспроможності промис-
лових підприємств в умовах стрімкого інноваційного 
розвитку є раціональне управління ресурсним потен-
ціалом. Це потребує поглибленого вивчення сучас-
них закономірностей формування та руху ресурсів 
в організаційно-виробничому процесі на основі 
використання сучасних методів оцінювання ефек-
тивності управління ними. При цьому найважливі-
шими результатами ефективного управління ресур-
сним потенціалом стануть мінімізація витрат на 
зберігання запасів, своєчасне забезпечення необхід-
ною кількістю ресурсів для безперебійного вироб-
ництва та максимізація рівня задоволення потреб 
споживачів продукцією промислових підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичним та практичним аспектам аналізу фому-

вання та управління ресурсами на підприємстві 
присвячено значну кількість робіт учених, зокрема 
істотний внесок зробили Бойко Є.О [2], Краснокут-
ська Н.С. [5], Ареф’єва О.В. [6], М’яких І.М. [7], 
Шаманська О.І. [8], Кузьменко О.В. [9] та ін. Однак 
при цьому недостатньо уваги приділялося виді-
ленню підходів до оцінювання ефективності вико-
ристання ресурсів. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 
огляд основних підходів до оцінювання ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу на про-
мисловому підприємстві.

Виклад основних результатів. Аналіз виробни-
чо-господарської діяльності підприємств свідчить, 
що в умовах жорсткої конкуренції, яка панує між 
виробниками, важливого значення набуває раціо-
нальна організація всіх виробничо-організаційних 
процесів. Особливої актуальності це набуває в умо-
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вах ринкової конкуренції та інноваційної спрямова-
ності, коли підприємства повинні організувати свою 
діяльність так, щоб мінімізувати витрати, пов’язані 
з рухом та зберіганням ресурсів від первинного дже-
рела до кінцевого споживача, й отримати при цьому 
максимальний економічний ефект від результатів 
своєї діяльності.

Як показує світовий досвід, досягнення постав-
леної мети неможливе без формування і функціону-
вання в рамках підприємства відповідного механізму, 
що дає змогу проводити роботу з управління його 
потенціалом. Одним із найважливіших складників 
формування потенціалу інноваційно орієнтованих 
підприємств є ресурсний. Значимість цього склад-
ника зумовлена тим, що він приймає безпосередню 
участь у формуванні основних конкурентних пере-
ваг підприємств та економіки держави в цілому. При 
цьому раціональне використання ресурсного потен-
ціалу має ґрунтуватися на принципах логістики [1]. 

Логістична концепція управління впливає майже 
на кожен аспект формування прибутків і збитків 
фірм. Використовуючи логістичну концепцію управ-
ління шляхом організації закупівель і розподілу, 
промислові підприємства можуть досягти зниження 
рівня витрат і поліпшення якості постачань, підви-
щити можливості адаптації підприємств до запитів 
ринку, а також гарантувати високий сервіс спожива-
чам, тим самим отримуючи додаткові конкурентні 
переваги. Відповідні зміни в логістичній стратегії 
впливають на фінансові результати діяльності фірм 
і роблять свій внесок у забезпечення їхньої довго-
строкової життєздатності. 

Крім того, визначальними для прийняття 
рішення щодо використання логістики є можливо-
сті, по-перше, ліквідації як дефіциту, так і надлиш-
ків товарно-матеріальних ресурсів і, по-друге, еко-
номії витрат на складські приміщення. У результаті 
позитивний вплив широкомасштабного поширення 
логістики в економічній системі держави поля-
гатиме в тому, що питома вага сукупних запасів у 
валовому внутрішньому продукті буде скорочува-
тися. Крім того, держава зацікавлена, щоб механізми 
логістики раціонально використовувалися всіма під-
приємствами, що дасть змогу успішно вирішувати 
різноманітні завдання соціально-економічного роз-
витку [2].

Закономірним результатом використання ресурс-
ного потенціалу підприємства є насамперед вироб-
ництво продукції високої якості, що дає можливість 
отримання високої віддачі. Ресурсний потенціал 
підприємства слід розглядати, з одного боку, як спе-
цифічну економічну категорію, що є наслідком взає-
модії всіх ресурсів підприємства, не лише наявних, а 
й прихованих, а з іншого – як економічну основу під-
приємства, що характеризується системою показни-
ків, які відображають не тільки наявні ресурси, а й 
їхні резерви, які можуть бути використані за визна-
чених умов [1].

Ресурсний потенціал підприємства характеризує 
не весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, 
яка залучена у виробництво з урахуванням еконо-
мічної доцільності та досягнень науково-технічного 
прогресу і включає в себе не тільки сформовану 
систему ресурсів, а й нові альтернативні ресурси та 
їхні джерела.

При цьому слід пам’ятати про комплексний та 
систематизований підхід до оцінювання ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу під-
приємства. У такій оцінці повинні міститися уза-
гальнені висновки щодо використання ресурсів 
підприємства, засновані на принципі системності. 
Процес оцінювання повинен відбуватися також у 
певній послідовності і мати потребу в чіткій орга-
нізації. Тобто оцінка – це результат визначення та 
аналізу якісних і кількісних характеристик підпри-
ємства. Така оцінка дає можливість установити, як 
функціонує ресурсний потенціал, чи досягаються 
поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в управ-
лінні впливають на повноту використання ресурсів 
підприємства та ефективність управління ними [3].

На даний момент ще мало вивчені комплексні 
методичні підходи до оцінки ефективнсті викори-
стання ресурсного потенціалу, які забезпечують 
досягнення стратегічних цілей і завдань розвитку 
підприємства. Відповідно, це говорить про відсут-
ність чітких етапів проведення та критеріїв оцінки 
використання ресурсного потенціалу підприємства. 
Ми пропонуємо застосовувати такі етапи проведення 
процедури оцінки на промисловому підприємстві: 

1) аналіз структури ресурсного потенціалу кон-
кретного промислового підприємства (наявність чи 
відсутність того чи іншого складника);

2) визначення головних показників, що харак-
теризують конкретний складник потенціалу (мате-
ріальний; нематеріальний; технічний; фінансовий; 
трудовий; інформаційний; інноваційний); 

3) аналіз сильних і слабких сторін використання 
ресурсного потенціалу; 

4) розрахунок показників ефективності вико-
ристання складників ресурсного потенціалу під-
при-ємства; 

5) розрахунок інтегрального показника рівня 
ефективності використання ресурсного потенціалу;

6) інтерпретація отриманих результатів;
7) розроблення рекомендацій щодо виявлення 

резервів максимізації від використання ресурсного 
потенціалу та одержання конкурентних переваг, 
зокрема у вигляді виробництва високоякісної про-
дукції для отримання планових фінансових показ-
ників [1].

На даний момент уже розроблено та апробовано 
на практиці три основні методики оцінки та управ-
ління ресурсним потенціалом підприємства:

– методика грошової оцінки. Сутність даного 
методу полягає в перемноженні середньорічного 
показника чисельності працівників, які зайняті в 
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основному виробництві, та показника нормативу 
компенсації вибуття одного працівника за раху-
нок ресурсів основних фондів. А показник оцінки 
ресурсного потенціалу в сукупності знаходять про-
стим підсумовуванням показників грошових оцінок, 
фінансових, матеріально-технічних, інформаційних, 
трудових і фінансових ресурсів;

– узагальнюючий показник оцінки. Передбачає 
можливість використання агрегованих індексів – 
показників статистичних даних;

– кореляційно-регресійна модель аналізу. Оцінка 
ресурсного потенціалу відбувається на основі вар-
тості обсягу реалізованої продукції підприємства та 
оцінки маржинального доходу. Таким чином, дана 
модель аналізу включає фактори, які характеризу-
ють техніко-технологічну оцінку ОВФ, економічний 
і фінансовий стан підприємства, рівень організації 
та управління підприємством [4].

Аналіз опублікованих праць [5–9] показав, що 
серед найпоширеніших підходів до оцінювання 
ефективності використання ресурсів є метод діа-
гностики ресурсного потенціалу, який слід про-
водити у формі комплексного, поетапного і поеле-
ментного дослідження. Так, за комплексної форми 
оцінювання ресурсного потенціалу досліджуються 
всі ресурси підприємства (зазвичай матеріальні, 
трудові, нематеріальні, інформаційні, фінансові), що 
інтегруються в єдиний показник. Основними мето-
дами інтегрування показників є експертний та рей-
тинговий. Використовуючи поетапне оцінювання, 
найчастіше акцентується увага на головних крите-
ріях, що визначають здатність підприємства вирішу-
вати його основні завдання. У цьому разі проблема 
зводиться до деталізації головних критеріїв, що 
забезпечують комплексне оцінювання.

Для оцінки ресурсного потенціалу промислового 
підприємства пропонується застосовувати комбіна-

ційну основу використання декількох методів і про-
водити її за інтегральним показником (базується на 
використанні системи одиничних, комплексних та 
інтегрального показників) та індексною формою їх 
аналізу [5]. Інтегральний показник пропонується 
розрахувати як суму комплексних показників оцінки 
виробничого, трудового, фінансового, інформацій-
ного потенціалу з урахуванням вагомості їх значення 
у формуванні ресурсного потенціалу підприємства.

Висновки. Ресурсний потенціал і його ефек-
тивне комплексне використання – запорука успіш-
ного розвитку підприємства. Узагальнено ресурсний 
потенціал можна охарактеризувати як сукупність 
усіх видів ресурсів і можливостей підприємства, 
які використовуються для досягнення поставлених 
цілей. При цьому в умовах підвищеної ринкової кон-
куренції особливого значення набуває оцінка рівня 
ефективності використання ресурсного потенці-
алу, оскільки своєчасна, повна і достовірна оцінка 
ресурсного потенціалу промислового підприємства 
дає змогу оптимізувати і реалізувати стійку основу 
для розвитку підприємства в будь-яких, навіть най-
складніших економічних умовах. 

На нашу думку, доречно погодитися з тим, що 
оцінювати ресурсний потенціал слід на основі комп-
лексного підходу, однак жоден із запропонованих 
вище способів його оцінки не відображає всі склад-
ники. Отже, необхідно розробити інтегральний 
показник, який допоможе систематизувати сукуп-
ність ресурсів для організації ефективного та раціо-
нального управління виробничим процесом промис-
лових підприємств.

При цьому подальші дослідження мають спрямо-
вуватися на розширення та вдосконалення інтеграль-
ного показника оцінки ефективності управління 
ресурсним потенціалом на промислових підприєм-
ствах, зокрема його складових компонентів.
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