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V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і 

студентів   «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України» (27 квітня 2019 

р.). м. Луцьк 

Волонтир Л.О., ВНАУ 

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сучасних 

трансформаційних процесів потребує якісної оцінки, і передусім на рівні 

регіонів, що має прямий вплив на соціальноекономічний розвиток країни у 

цілому. Загальна статистична 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 аграрного підприємства.  

Ресурсний потенціал аграрного – це сукупність ресурсів 

господарюючого суб'єкта, що знаходяться в його розпорядженні і які 

характеризують можливість даної соціально-економічної системи з реалізації 

цілеспрямованої діяльності з урахуванням впливу факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища. Пропонується така класифікація елементів 

ресурсного потенціалу підприємства: матеріальний, фінансовий, майновий, 

технологічний та кадровий, потенціали [1].  

Комплексна оцінка використовується для зіставлення результатів 

господарської діяльності підприємства в часі. В результаті визначається деяка 

узагальнена інтегральна оцінка, за допомогою якої вдається дати кількісну і 

якісну характеристику динаміки розвитку об'єкта в часі.  

На основі обраних показників проводиться оцінка складових 

фактичного рівня ресурсного потенціалу підприємства, яка представлена 

наступною формулою:  



РП = КП + ФП + МП + МП + ТП      (1)  

де РП – рівень ресурсного потенціалу підприємства;  

– рівень кадрового потенціалу підприємства; ФП – рівень фінансового 

потенціалу підприємства;  

МП – рівень майнового потенціалу підприємства;  

МП – рівень матеріального потенціалу підприємства;  

ТП – рівень технологічного потенціалу підприємства.  

Показники, що використовуються для оцінки, мають різну природу і 

мають непорівнювані один з одним значення.  

Тому слід провести нормування цих показників шляхом заміни 

фактичного значення показників ресурсного потенціалу на нормовані 

показники:  

РПн = (РПф – РПс)/σ ,       (2) де 

 РПн – нормоване значення показника;  

РПф – фактичне значення показника;  

РПс – середнє значення показника; 

 σ – середньоквадратичне відхилення.  

Середнє квадратичне відхилення знаходимо за формулою:    

N  РПф  РПс  2  , (3)  

де N – кількість значень показника.  

Проведення процедури нормування усуває вплив абсолютних величин і 

варіації значень самих показників. Нормований рівень розраховується за 

формулою :  

РПн=КПн+ФПн+МПн+МТПн+ТПн     (4),  



де нормовані рівні:  

РПн –ресурсного потенціалу;  

КПн –кадрового потенціалу;  

ФПн –фінансового потенціалу;  

МПн –майнового потенціалу;  

МТПн –матеріального потенціалу;  

ТПн –технологічного потенціалу.  

Наступним етапом аналізу є формування "умовної еталонної моделі". 

Для цього по кожному рядку вибираються найбільші або найменші значення 

відповідних показників, у залежності від того, яка його задана оптимальна 

величина.  

Еталонний рівень ресурсного потенціалу розраховується за формулою:  

РПе= КПе+ФПе+МПе+МТПе+ТПе, (5)  

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України  де 

еталонні рівні: РПе –ресурсного потенціалу підприємства; КПе – кадрового 

потенціалу; ФПе –фінансового потенціалу; МПе –майнового потенціалу; 

МТПе –матеріального потенціалу; ТПе –технологічного потенціалу 

підприємства. Інтегральна оцінка кожного елемента ресурсного потенціалу 

обчислюється за формулою [2]:     2 I РПе РПф (6), де І – інтегральна 

оцінка; РПе – еталонне значення показника; РПф – фактичне значення 

показника. Критерієм інтегральної оцінки буде мінімальне видалення 

значення від еталонного показника. Можливі варіанти поєднання ресурсів 

мають свої оптимальні пропорції, тому можна передбачити, можливе 

виникнення деяких надлишків ресурсів, що не задіяні у процесі виробництва і 

які володіють низькою здатністю трансформації у ресурси іншого виду. В 

цьому випадку виробничий потенціал підприємства буде визначатися як 

сукупний потенціал задіяних у процесі виробництва ресурсів. Важливим 



способом збільшення виробничого потенціалу може бути подолання дефіциту 

лімітованих обсягів виробництва ресурсів. Зазначений дефіцит можливо 

ліквідувати як за рахунок власних коштів, так і за рахунок зовнішнього 

фінансування.  

Отже, при виборі методики оцінки економічного потенціалу 

сільськогосподарського підприємства слід виходити з цілей зазначеної оцінки.  

Переважно зазначена оцінка внутрішніх можливостей підприємства 

цікавить 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 елементи ресурсного потенціалу 

мають різний ступінь трансформації, внаслідок чого можуть виділятися 

ресурси різного ступеня ліквідності. Оцінка використання ресурсного 

потенціалу підприємства дозволяє виявити резерви в його виробничо-

господарської діяльності.  

В основу такої оцінки покладено відтворювальний підхід до 

використання потенціалу підприємства, який передбачає аналіз його 

ресурсного, витратного і результатного станів. Все це дозволяє отримати 

інформацію про підсумки господарської діяльності підприємства, виявити 

резерви, оцінити шляхи можливого підвищення ефективності функціонування 

підприємницької структури.  

Представлена інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу 

підприємства є допоміжним інструментом розробки напрямків 

організаційного розвитку підприємства, а процес формування ресурсного 

потенціалу створює необхідні передумови для успішної реалізації стратегії 

підприємства, спрямованої на забезпечення її конкурентоспроможності. 


