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мість категорії амортизації зумовлена динамічністю 
науково-технічного прогресу, постійними змінами 
умов виробництва, розвитком суспільних потреб. 
Проведення обґрунтованої амортизаційної політики 
сприяє зміцненню фінансової бази сільськогосподар-
ських підприємств, їхньої інвестиційній орієнтації.
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Постановка проблеми. Мінливі умови зовніш-
нього середовища функціонування підприємств 
переробної сфери України актуалізують проблему 
підвищення ефективності діяльності підприємств. 
Здійснення ефективної діяльності неможливе без 
налагодженої системи обробки інформації про вну-
трішнє та зовнішнє середовище діяльності підпри-
ємств, важливим елементом якої є відповідна сис-
тема оцінки.

Головною складовою будь-якого підприємства є 
наявний ресурсний потенціал, а систематична оцінка 
ефективності його використання є невід’ємною час-
тиною процесу управління ним.

Постановка завдання. Необхідність опрацювання 
окремих аспектів методології оцінки ресурсного 

потенціалу переробних підприємств із метою при-
йняття ефективних управлінських рішень у довго-
строковій перспективі зумовило актуальність теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль-
тати огляду останніх досліджень учених-економістів, 
зокрема О.В. Березіна, Н.О. Власової, А.С. Даніло-
вої, Н.С. Краснокутської, засвідчили, що головний 
акцент під час вирішення завдання оцінки ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу перероб-
них підприємств робиться на ресурсному (витрат-
ному) підході.

При цьому поза увагою дослідників залишаються 
інші підходи до оцінки ефективності використання 
елементів ресурсного потенціалу підприємств. У наш 
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час нові несподівані виклики зовнішнього середо-
вища вимагають використання у процесі управління 
різних підходів відповідно до нових завдань.

У цьому аспекті обґрунтування доцільності вико-
ристання різних підходів та відповідних їм показ-
ників елементи ресурсного потенціалу переробного 
підприємства, обґрунтовано систему оцінки ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу, система-
тизовано методичні підходи до оцінки ефективності 
використання елементів ресурсного потенціалу пере-
робного підприємства та запропоновано відповідні їм 
показники оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати дослідження підходів до виділення еле-
ментів ресурсного потенціалу переробного підприєм-
ства засвідчили існування двох точок зору.

Перша за своєю сутністю відображає ототожнення 
ресурсів із потенціалом. Так, О.М. Мезенцева [1] серед 
елементів ресурсного потенціалу переробного підпри-
ємства виділяє: товарні запаси, основні засоби, персо-
нал та фінансові ресурси. Доповнює цей перелік еле-
ментів ресурсного потенціалу Т.В. Шталь [2], яка до 
основних елементів ресурсного потенціалу підприємств 
відносить, окрім основних фондів, товарних, трудових 
та фінансових ресурсів, безумовно, такий важливий 
елемент у діяльності переробного підприємства, як міс-
цезнаходження підприємства, який за своєю суттю є 
частиною просторового потенціалу переробного підпри-
ємства. О.В. Березін та Ю.В. Кар-
пенко [3] у своєму дослідженні як 
елементи ресурсного потенціалу 
підприємства виділяють: товарні 
запаси, основні засоби, персонал, 
інформаційні ресурси та нематері-
альні активи, а також техніко-тех-
нологічний потенціал.

Друга точка зору щодо виді-
лення елементів ресурсного 
потенціалу переробного підпри-
ємства безпосередньо розглядає 
можливості сукупностей ресурсів 
щодо реалізації ними свого функ-
ціонального призначення. Так, 
Н.О. Власова, О.В. Носова [4] до 
основних елементів ресурсного 
потенціалу переробного підпри-
ємства відносять потенціал пер-
соналу, техніко-технологічний 
потенціал, потенціал матеріаль-
них ресурсів та фінансовий потен-
ціал. Найбільш комплексно до 
виділення елементів ресурсного 
потенціалу підходить Н.С. Крас-
нокутська [5], яка пропонує роз-
різняти матеріальний, зокрема 
товарний, технічний, просторо-
вий; кадровий, фінансовий, нема-
теріальний, зокрема репутацій-
ний та інформаційний потенціал.

Більш згруповано елементи 
ресурсного потенціалу подає 
А.С. Данілова [6], яка вирізняє 
такі складові ресурсного потен-
ціалу, як фінансово-майновий, 
кадровий, інформаційно-комуні-
кативний, організаційно-підпри-
ємницький, причому останні два 
мають нематеріальний характер.

Отже, відмінність у поглядах 
учених на виокремлення елемен-

тів ресурсного потенціалу полягає у ступені змістов-
ної деталізації ресурсів підприємства, що може пояс-
нюватися різними цілями дослідження ресурсного 
потенціалу підприємства.

Таким чином, із метою формування системи 
показників оцінки ефективності використання еле-
ментів ресурсного потенціалу переробного підпри-
ємства нами запропоновано розрізняти товарну, 
технічну, просторову, кадрову, фінансову та немате-
ріальну складові ресурсного потенціалу переробного 
підприємства. Система оцінки ресурсного потенці-
алу переробного підприємства є складним комплек-
сним процесом, що передбачає наявність сукупності 
таких взаємопов’язаних i взаємодоповнюючих еле-
ментів, як: суб’єкт; об’єкт; мета; принципи, критерії; 
показники; одиниці (шкали) вимірювання; методи; 
рішення з оцінки; результати. Схематично процес 
оцінки ефективності використання ресурсного потен-
ціалу переробного підприємства подано на рисунку 1.

Оцінка ефективності використання ресурсного 
потенціалу переробного підприємства проводиться 
для забезпечення загальних інформаційних потреб 
вищого керівництва підприємства та керівників різ-
них структурних підрозділів, що управляють від-
повідним елементом ресурсного потенціалу підпри-
ємства, та використовують її як основне джерело 
інформації пiд час прийняття рішень щодо розвитку 
потенціалу підприємства. Цi користувачі виступа-

 
Рис. 1. Система оцінки  

ресурсного потенціалу переробного підприємства
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ють у ролі суб’єктів оцінювання, кожен з них має 
визначені цілі. Як об’єкти оцінювання, відповідно, 
виступають ресурсний потенціал переробного під-
приємства у цілому та окремі його складові еле-
менти, зокрема товарний, технічний, просторовий; 
кадровий, фінансовий та нематеріальний. Керівни-
цтво підприємства оцінює ресурсний потенціал із 
метою визначення ефективності його використання 
в цілому, а керівники структурних підрозділів – із 
метою визначення ефективності використання відпо-
відного елемента ресурсного потенціалу переробного 
підприємства.

Оцінювання ефективності використання ресурс-
ного потенціалу підприємства передбачає наявність 
достовірної інформації про його стан та перспективи 
розвитку, від повноти й обґрунтованості якої зале-
жить об’єктивність результатів. Як основні дже-
рела такої інформації можуть використовуватися 
внутрішня інформація (дані оперативного, управ-
лінського та бухгалтерського обліку) та зовнішня 
інформація (відомості, що публікуються різними під-
приємствами та відносно доступні до ознайомлення, 
результати аналітичних оглядів і досліджень, вико-
наних спеціалізованими організаціями тощо), що є 
додатковим критерієм оцінки ефективності викорис-
тання елементів ресурсного потенціалу.

Об’єктивність процесу оцінки забезпечується єди-
ним набором оцінних принципів. Щодо ресурсного 
потенціалу, ці принципи можна розглядати як осно-
вні правила його оцінювання. Найбільш значущими 
принципами оцінки ефективності використання 
ресурсного потенціалу переробного підприємства є 
об’єктивність, системність, комплексність, узгодже-
ність, інформативна єдність. 

Важливим елементом системи оцінки ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу є обра-
ний підхід до оцінки. Існують такі основні підходи: 
ресурсний, функціональний (структурний), цільо-
вий, синергічний, бенчмаркінговий. Ресурсний під-
хід передбачає порівняння одержаних результа-
тів від використання певного елемента ресурсного 
потенціалу до витрат відповідного елемента. Функці-

ональний (структурний) підхід являє собою систему 
методів і методичних прийомів, орієнтованих на 
визначення раціональної структури ресурсного потен-
ціалу підприємства за обраними функціональними 
підсистемами. Цільовий підхід до оцінки спрямова-
ний на визначення відповідності результатів вико-
ристання елементів ресурсного потенціалу поставле-
ним цілям діяльності підприємства. Синергетичний 
підхід дозволяє розглядати ресурсний потенціал не 
як просту суму ресурсів, а як відображення можли-
вості їх сукупного використання. Бенчмаркінговий 
підхід дає можливість порівняти власні результати 
використання ресурсного потенціалу з кращим досві-
дом інших підприємств галузі. Враховуючи різну 
природу елементів ресурсного потенціалу, наповне-
ння запропонованої системи практичним змістом 
доцільно обґрунтувати відповідно до підходів оцінки 
ефективності використання елементів ресурсного 
потенціалу систему показників оцінки.

За ресурсного підходу до оцінки ефективності 
необхідно порівнювати отриманий від викорис-
тання ресурсного потенціалу результат із витратами 
на досягнення цього результату. З огляду на те, 
що наразі домінує ціннісно-орієнтований підхід до 
управління потенціалом підприємства, пропонується 
врахувати це й під час побудови системи показників. 

У таблиці запропоновано побудову системи показ-
ників оцінки ефективності використання елементів 
ресурсного потенціалу переробного підприємства на 
основі ресурсного підходу з виокремленням відповід-
ного внеску кожного елемента ресурсного потенціалу 
та відповідного результату, на який він впливає та 
якого досягає. Оцінка ефективності має виходити з 
того, що дані показники повинні збільшуватися у 
динаміці.

За функціонального підходу необхідно дотриму-
ватися оптимальних пропорцій елементів ресурсного 
потенціалу щодо сукупної вартості ресурсного потен-
ціалу, оскільки для переробної діяльності існують 
свої властивості структури ресурсного потенціалу.

Існування надлишкових, невластивих для діяль-
ності ресурсів буде знижувати ефективність їхнього 

Таблиця
Система показників оцінки ефективності використання  

елементів ресурсного потенціалу переробного підприємства

Елемент структури 
ресурсного потенціалу Внесок Результат Показник ефективності використання

Потенціал ресурсів 
переробки

Вартість 
потенціалу 
переробних 
ресурсів

Обсяг товарообороту; 
розмір прибутку

1) товарооборот у розрахунку на 1 грн вартості 
потенціалу переробних ресурсів;
2) рентабельність використання потенціалу 
переробних ресурсів

Технічний потенціал
Вартість 
технічного 
потенціалу

Обсяг товарообороту; 
розмір прибутку

1) товарооборот у розрахунку на 1 грн вартості 
технічного потенціалу;
2) рентабельність використання вартості 
технічного потенціалу

Просторовий потенціал
Вартість 
просторового 
потенціалу

Обсяг товарообороту; 
розмір прибутку

1) товарооборот у розрахунку на 1 грн вартості 
просторового потенціалу;
2) рентабельність використання просторового 
потенціалу

Кадровий потенціал Вартість кадрового 
потенціалу

Обсяг товарообороту; 
розмір прибутку

1) товарооборот у розрахунку на 1 грн вартості 
кадрового потенціалу;
2) рентабельність використання кадрового 
потенціалу;

Фінансовий потенціал
Вартість 
фінансового 
потенціал

Обсяг товарообороту; 
розмір прибутку; 
зростання 
інвестиційного капіталу

1) товарооборот у розрахунку на 1 грн вартості 
фінансового потенціалу;
2) рентабельність використання вартості 
фінансового потенціалу

Нематеріальний 
потенціал

Вартість 
нематеріального 
потенціалу

Обсяг товарообороту; 
розмір прибутку

1) товарооборот у розрахунку на 1 грн вартості 
нематеріального потенціалу;
2) рентабельність використання 
нематеріального потенціалу 
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використання. Варто зауважити, що існує відмін-
ність формування, реалізації та розвитку ресурсного 
потенціалу залежно від виду та розміру переробного 
підприємства. Тому для визначення точних значень 
структурних пропорцій елементів ресурсного потен-
ціалу необхідно проводити додаткові дослідження. 
Для оцінки ефективності використання елементів 
ресурсного потенціалу доцільно розраховувати кое-
фіцієнт відповідності структури елементів ресурс-
ного потенціалу.

За цільового підходу варто контролювати рівень 
досягнення цільових значень відповідних показни-
ків ефективності використання елементів ресурсного 
потенціалу переробного підприємства:

𝐸𝐸РП𝑗𝑗 =
ПРП𝑗𝑗
ЦПРП𝑗𝑗
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П
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,                       (1)

де ЕРПj – індекс результативності використання j-го 
елемента ресурсного потенціалу переробного підприєм-
ства; ПРПj – відповідний показник ефективності вико-
ристання j-го елемента ресурсного потенціалу пере-
робного підприємства; ЦПРПj – відповідний цільовий 
показник ефективності використання j-го елемента 
ресурсного потенціалу переробного підприємства.

Якщо ЕРПj ≥ 1, то варто визнати ефективне вико-
ристання відповідного елемента ресурсного потенці-
алу переробного підприємства, оскільки було досяг-
нуто цільового значення.

За синергетичного підходу оцінка ефективності 
використання ресурсного потенціалу переробного 
підприємства має виходити з того, що загальна вар-
тість ресурсного потенціалу повинна бути більшою, 
ніж проста сума вартостей його складових елементів, 
тобто:

𝐸𝐸РП𝑗𝑗 =
ПРП𝑗𝑗
ЦПРП𝑗𝑗
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де ВСРП – сукупна вартість ресурсного потенціалу 
переробного підприємства; ВТП – вартість технічного 
потенціалу; ВПТР – вартість потенціалу товарних 
ресурсів; ВПП – вартість просторового потенціалу; 
ВКП – вартість кадрового потенціалу; ВФП – вартість 
фінансового потенціалу; ВНП – вартість нематеріаль-
ного потенціалу.

Таким чином, підвищення ефективності викорис-
тання кожного елемента ресурсного потенціалу має 

сприяти підвищенню його вартості, що в сукупності 
повинно підвищити загальну вартість ресурсного 
потенціалу переробного підприємства.

За бенчмаркінгового підходу показники ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу перероб-
ного підприємства мають бути на рівні аналогічних 
показників найкращих підприємств галузі: 

𝐸𝐸РП𝑗𝑗 =
ПРП𝑗𝑗
ЦПРП𝑗𝑗
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де ПРПkj – відповідний показник ефективності 
використання j-го елемента ресурсного потенціалу 
переробного підприємства.

Якщо ЕРПj ≥ 1, то варто визнати ефективне вико-
ристання відповідного елемента ресурсного потенці-
алу переробного підприємства, оскільки було досяг-
нуто рівень ефективності, що властивий найбільш 
ефективним підприємствам галузі.

Висновки. Запропонована система оцінки ефек-
тивності використання ресурсного потенціалу пере-
робного підприємства відповідає сучасним підходам 
до управління підприємствами та може бути вико-
ристана під час вирішення завдань пошуку резер-
вів підвищення ефективності реалізації ресурсного 
потенціалу переробних підприємств.
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