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Розглянуто теоретико-методологічні під-
ходи до трактування категорії «ресурсно-
виробничий потенціал» (РВП) підприємств 
харчової промисловості. Обґрунтовано 
структуру РВП харчового підприємства. 
Визначено основоположні принципи розрахун-
ків величини ресурсно-виробничого потен-
ціалу, систему показників та алгоритм 
здійснення економічної оцінки РВП. Запропо-
новано використання економічної оцінки РВП 
при аналізі виробничо-господарської діяль-
ності у середньостроковому плануванні. 
Ключові слова: ресурсно-виробничий потен-
ціал, харчова промисловість, економічна 
оцінка, система показників, базові та зведені 
показники, ефективність. 

Рассмотрены теоретико-методологи-
ческие подходы к трактовке категории 
«ресурсно-производственный потенциал» 
(РВП) предприятий пищевой промышленно-
сти. Обосновано структуру РВП пищевого 
предприятия. Определены основополагаю-
щие принципы расчетов величины ресурсно-
производственного потенциала, систему 

показателей и алгоритм осуществления 
экономической оценки РВП. Предложено 
использование экономической оценки РВП 
при анализе производственно-хозяйствен-
ной деятельности в среднесрочном плани-
ровании.
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Theoretical and methodological approaches to 
the interpretation of the category of "resource and 
production potential" (RPP) of the food industry. 
Grounded structure RPP food business. Defined 
the fundamental principles of calculation of 
resource and production potential, system param-
eters and algorithm of the economic evaluation 
RPP. The use of economic evaluation RPP in the 
analysis of industrial and economic activity in the 
medium term.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки України важливу роль у роз-
витку ринкової системи господарювання відіграє 
виробничий потенціал підприємства, оскільки зна-
ння його якісних і кількісних характеристик, еконо-
мічно доцільних умов його формування дозволяє 
керівникам підприємств ухвалювати основопо-
ложні стратегічні рішення. Це виводить в число 
найбільш актуальних економічних проблем, що 
виникають в процесі стратегічного розвитку, про-
блему формування виробничого потенціалу під-
приємства, його економічної оцінки, ефективності 
його використання. Наукове і прикладене відпра-
цювання механізмів управління ресурсно-вироб-
ничим потенціалом створює можливості для під-
вищення реальних результатів функціонування 
підприємств, харчової промисловості зокрема, 
підвищення рівня їх конкурентоспроможності та 
задоволення загальносуспільних потреб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковою проблематикою дослідження теоре-
тичних та методичних засад щодо управління 
формуванням виробничого потенціалу промисло-
вого підприємства та його оцінки зробили у своїх 
роботах вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема, 
такі як: Ареф’єва О.В. [6], Гаєвська Л.М. [1], Гера-
симчук З.В. [3], Гончаров В.Н., Должанський І.З., 
Загорна Т.О. [5], Косенко О.П., Краснокутська Н.С. 
[2], Ілляшенко С.М., Іщук C.O. [4], Отенко І.П., Хох-
лов М.П., МакГоуэн К., Марка Д., Нівен П.Р., Пор-
тер М., Райан Б. та ін.

У дослідженнях науковців комплексно відтво-
рюються наукові проблеми щодо категорії вироб-
ничого потенціалу в аспекті ідентифікації сутності 
об’єктивних можливостей підприємства щодо 
перетворення доступних і наявних ресурсів у спо-
живчі блага із відповідною оцінкою рівня якісних 
показників такого перетворення. Однак питання 
формування економічної оцінки виробничого 
потенціалу ще неповністю вирішені або залиша-
ються дискусійними. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні фактично відсутня 
науково обґрунтована методика комплексної еко-
номічної оцінки ресурсно-виробничого потенці-
алу підприємств харчової промисловості з точки 
зору забезпечення функціонування підприємства 
в поточному періоді та створення умов реаліза-
ції стратегії розвитку, мало уваги приділяється 
аналізу виробничого потенціалу в процесі фор-
мування та прийняття управлінських рішень. Осо-
бливої уваги заслуговує проблема формування 
системи показників економічної оцінки. Виробни-
чий потенціал підприємства характеризується як 
багатогранна система ресурсів виробництва, що 
знаходяться у взаємозв'язку і у взаємозалежності. 
Фактично вивчення проблематики оцінки вироб-
ничого потенціалу підприємства здійснюється 
в розрізі окремих його складових (кадри, осно-
вні та оборотні фонди, інноваційна складова, ін.) 
при відсутності комплексної оцінки виробничого 
потенціалу як складної категорії, що функціонує, 
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розвивається та має оцінюватися з урахуванням 
синергетичного ефекту.

Метою статті є дослідження теоретико-мето-
дологічних засад формування категорії «ресурсно-
виробничий потенціал» (РВП) підприємств хар-
чової промисловості та обґрунтування ключових 
принципів, системи показників та алгоритму здій-
снення економічної оцінки РВП, через визначення 
його структури з метою використання економічної 
оцінки РВП при аналізі виробничо-господарської 
діяльності у різностроковому плануванні.

Виклад основних результатів досліджень. 
Ключовою проблемою функціонування підпри-
ємств харчової промисловості є забезпечення 
раціонального виробництва продуктів харчування 
за рахунок максимального використання факто-
рів виробництва. Тісний взаємозв'язок «фактори 
виробництва – обсяги виробництва» обумовлю-
ють високу науково-практичну значимість катего-
рії ресурсно-виробничий потенціал (РВП) як сукуп-
ності можливостей по виробництву продукції при 
раціональній експлуатації виробничого потенціалу 
й визначає роль економічної оцінки РВП як ефек-
тивного інструмента аналізу виробничо-господар-
ської діяльності харчових підприємств [6].

У сучасному трактуванні під ресурсно-виробни-
чим потенціалом (РВП) підприємств харчової про-
мисловості розуміється сукупність можливостей 
по виробництву харчової продукції при раціональ-
нім використанні виробничих можливостей, яка 
забезпечує, на базі впровадження інноваційних 
технологій і використання інструментів мотива-
ції персоналу, максимальні коефіцієнти викорис-
тання сировини, ефективне використання фонду 
обладнання за часом і продуктивністю, енергое-
фективність, дотримання промислової й еколо-
гічної безпеки, виконання норм охорони праці [7]. 
Структура РВП харчового підприємства включає:

- сировинний потенціал – основний – як сукуп-
ність можливостей по виробництву продукції;

- виробничий потенціал – як сукупність можли-
востей по здійсненню виробничої діяльності, що 
включає: техніко-технологічний, інноваційний, тру-
довий, організаційний і інформаційний потенціали 
(рис. 1).

При методологічному формуванні складу 
показників, що розкривають зміст кожного виду 
потенціалу, ми використовуємо методологію сис-
теми збалансованих показників [8], що дозволяє 
провести принциповий відбір і розподіл показників 
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Рис. 1. Ресурсно-виробничий потенціал підприємств харчової промисловості
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для розрахунків величини виробничого потенці-
алу та виділити наступні принципи, завдяки яким 
показники повинні відповідати наступним вимо-
гам, зокрема:

1) знаходитися в причинно-наслідковому 
взаємозв'язку;

2) не дублювати один одного в окремих бло-
ках;

3) бути змінюваними й інформативними;
4) бути ув'язаними зі специфікою галузі, у якій 

функціонує підприємство;
5) виступати індикаторами ефективності вико-

ристовуваних інструментів управління;
6) виявляти якісні зміни стану підприємства 

або його окремих підсистем;
7) дозволяти вимірювання сильних або слаб-

ких сторін підприємства;
8) бути ув'язані зі стратегічними цілями розви-

тку;
9) система показників є відкритою й може бути 

відкоректована в процесі стратегічного розвитку 
тощо.

Економічна оцінка РВП підприємств харчової 
промисловості трактується як процес визначення 
величини комплексного показника, що характе-
ризує сукупність можливостей по виробництву 
продукції, на основі експертної оцінки кількісних і 
якісних параметрів ресурсів і результатів їх інте-
грованого використання [4].

Методика економічної оцінки РВП підприємств 
харчової промисловості ґрунтується на ієрархічній 
системі показників, що характеризують елементи 
потенціалу: сировинні ресурси, основні засоби, 
виробничий персонал, ефективність управління; і 
результати їх інтегрованого використання – обсяги 
виробництва харчової продукції, вихід готової про-
дукції із сировини.

До запропонованої, нами, системи показників 
економічної оцінки РВП входять:

- базові показники – стандартні й запропоно-
вані в результаті дослідження сучасної практики 
аналізу виробничо-господарської діяльності під-
приємств харчової промисловості з урахуванням 
їх значимості для характеристики РВП. Базові 
показники виміряються в натуральному або вар-
тісному вираженні, можуть бути коефіцієнтами 
або оцінюватися експертно відповідно до розро-
блених критеріїв.

- зведені показники – показники, отримані під-
сумовуванням бальних оцінок базових показників, 
що входять до їх складу.

Алгоритм економічної оцінки РВП підприємств 
харчової галузі охоплює наступі етапи:

1. Розрахунок базового показника (прово-
дяться розрахунки значення базового показника 
на основі стандартних методик).

2. Визначення рівня показника з вико-
ристанням шкал значень. Значення базового 

показника оцінюється за 5-ма рівнями: високий 
(В), вище середнього (ВС), середній (С), нижче 
середнього (НС) й низький (Н), у відповідності зі 
шкалами значень, які розробляються індивіду-
ально для кожного базового показника на основі 
середньогалузевих даних і експертних оцінок.

3. Присвоєння бальної оцінки відповідно до 
впливу показника на РВП. Визначеним експерт-
ним методом базовим показникам присвоюється 
бальна оцінка. Бальна оцінка залежить від ступеня 
впливу на ресурсно-виробничий потенціал кількіс-
них і якісних характеристик ресурсів або обсягів 
виробництва продукції. Значення балів може бути 
позитивним, негативним, або нейтральним.

Застосування методичного підходу економічної 
оцінки ресурсно-виробничого потенціалу харчо-
вого підприємства дозволяє кількісно визначати 
величину підсумкового комплексного показника 
економічної оцінки РВП і його рівень щодо серед-
ньогалузевих значень. 

З огляду на вище зазначене, можлива наступна 
послідовність проведення аналізу результатів еко-
номічної оцінки РВП:

1. Кількісний аналіз РВП із використанням кате-
горії «вид потенціалу», який відображає перспек-
тивність діяльності підприємства харчової промис-
ловості з урахуванням першорядної значимості 
сировинних ресурсів і готової харчової продукції. 
Вид потенціалу слід визначати матричним мето-
дом на основі співвідношення рівнів сировинного 
й виробничого рейтингів. Можна виділити вісім 
видів РВП (у порядку убування): максимальний, 
високий, середній, перспективний, ефективний, 
неефективний, низький, мінімальний;

2. Структурний аналіз РВП на основі:
- використання класифікації показників оцінки: 

по впливу факторів; по достатності й керованості 
показників; стосовно властивості потенціалу – 
накопиченню для розрахунків величини накопиче-
ного потенціалу (наявні в розпорядженні ресурси 
й результати їх використання) і величини створю-
ваного потенціалу (зростання обсягів ресурсів, 
поліпшення їх якості й/або збільшення ефектив-
ності використання);

- порівняння з оптимальною структурою, під 
якою розуміється співвідношення між елементами, 
що забезпечує максимальні бальні оцінки для від-
повідного типу продукції. Оптимальна структура 
РВП розглядається в розрізі зведених показників 
економічної оцінки РВП, впливу факторів, створю-
ваного й накопиченого потенціалів;

3. Динамічний аналіз РВП, заснований на вияв-
ленні тенденцій у зміні потенціалу у відповідності 
зі стадіям життєвого циклу продукції.

У середньостроковому періоді слід прово-
дити повний кількісний, структурний і динамічний 
аналізи ресурсно-виробничого потенціалу під-
приємств харчової промисловості на основі роз-
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рахунків комплексного показника економічної 
оцінки РВП для кожного досліджуваного року, а в 
довгостроковому періоді доцільно застосування 
укрупненого аналізу динамічних змін величини 
ресурсно-виробничого потенціалу і його виду.

З ціллю інтеграції економічної оцінки РВП у 
процес прийняття управлінських рішень з вироб-
ництва харчової продукції можуть бути запропоно-
вані наступні варіанти її використання.

1 варіант. Використання економічної 
оцінки РВП у стратегічному плануванні. Може 
бути рекомендований для ранжирування стратегій 

виробництва з позиції максимальної віддачі фак-
торів виробництва й додаткового обґрунтування 
привабливості інвестиційних проектів. 

2 варіант. Використання економічної 
оцінки РВП у довгостроковому плануванні. 
Пропонований харчовим підприємствам для дета-
лізації визначеної проектом стратегії виробничої 
діяльності з урахуванням можливих змін техноло-
гічних параметрів і економічних умов.

3 Варіант. Використання економічної 
оцінки РВП при аналізі діяльності й середньо-
строковім плануванні (рис. 2).
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Рис. 2. Використання економічної оцінки РВП  
при аналізі виробничо-господарської діяльності (ВГД) і середньостроковому плануванні
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У цьому варіанті використання економіч-
ної оцінки РВП програми заходів щодо окремих 
напрямків діяльності оцінюються з позиції впливу 
на РВП, а ефективність функціонування харчового 
підприємства визначається досягнутим рівнем 
комплексного показника економічної оцінки РВП, 
значення якого є прогнозним.

4 варіант. Використання економічної 
оцінки РВП при аналізі виробничо-господар-
ської діяльності та середньостроковому 
плануванні запропонований також для планового 
комплексного показника економічної оцінки РВП, 
що відрізняється від попереднього варіанта роз-
робкою єдиної програми заходів щодо збільшення 
РВП, яка включає заходи щодо підвищення ефек-
тивності використання ресурсів. У цьому варіанті 
встановлюються контрольні показники економіч-
ної оцінки РВП на 3 роки, проводиться їх план-
факт аналіз, по істотних відхиленнях застосову-
ються заходи дисциплінарного впливу відносно 
відповідальних осіб. 

Проведений аналіз економічної оцінки РВП 
підприємств харчової промисловості на прикладі 
ТОВ «Вікторія» (м. Новий Буг, Миколаївської обл.) 
дозволив обґрунтувати наступні висновки. Так, 
кількісний, структурний і динамічний аналізи комп-
лексного показника економічної оцінки РВП пока-
зують, що успішними можуть бути визнані: 2010 рік 
за рахунок введення додаткових потужностей, які 
дозволили стабілізувати обсяг виробництва, і 2014 
рік – за рахунок оптимізації роботи обладнання на 
основі застосування інноваційних технологій, а 
також активного використання інструментів моти-
вації персоналу. Деяке зниження комплексного 
показника економічної оцінки РВП у 2015 році в 

порівнянні з 2014 роком обумовлене зовнішніми 
факторами.

Динаміка РВП за 2009-2015 рр. виявила ста-
більно «нижче середні» оцінки виробничих показ-
ників, що характеризують стан і відтворення осно-
вних засобів і коливання між «середніми» і «нижче 
середніми» оцінками виробничого персоналу.

До позитивного результату може бути відне-
сено істотний приріст за досліджувальний період 
показників ефективності управління виробничими 
процесами до рівня «вище середнього» по галузі.

Отриманні результати, доводять, що вид РВП 
із перспективного в 2009 році знизився до неефек-
тивного в 2011-2013 рр. за рахунок: зменшення 
показників виробництва, зменшення продуктив-
ності праці, незадовільного стану й відтворення 
основних виробничих засобів, що свідчить про 
поступове зниження сукупних можливостей по 
виробництву продукції тощо.

Найбільш привабливою з позиції максималь-
ної віддачі факторів виробництва є стратегія, що 
поєднує підтримку рівня використання сировини й 
нарощування виробничого потенціалу. Мінімаль-
ний комплексний показник економічної оцінки РВП 
фіксується при спільному використанні потенціалу 
виробництва й потенціалу сировини. У цей час 
виробництво проводиться відповідно до комбіна-
ції стратегій підтримки потенціалу виробництва й 
підтримки сировинного потенціалу, динаміка комп-
лексного показника економічної оцінки РВП для 
якого має тенденцію до поступового зниження.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Розвиток підприємницької діяльності обу-
мовлений наявністю у підприємств харчової про-
мисловості відповідного потенціалу. Можливості 

Таблиця 1 
Показники економічної оцінки РВП ТОВ «Вікторія» за період 2009-2015 рр. 

Показники Вимірювання 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Сировинний рейтинг
бали 205 200 200 200 200 200 200

рівень● ВС С С С С С С

2. Виробничий рейтинг
бали 81,0 91,5 86,5 88,0 84,5 95,0 92,5

рівень● НС С НС НС НС С С
2.1. Зведений виробничий 
показник основних засобів

бали 15,5 19,5 14,0 17,0 17,0 17,0 17,0
рівень● НС С НС НС НС НС НС

2.2. Зведений виробничий 
показник обсягів 
виробництва

бали 35,5 39,5 43 40,5 39,5 42,5 40

рівень● Н Н НС НС Н НС НС

2.3. Зведений виробничий 
показник ефективності 
управління

бали 10,5 13 11 12 10,5 14 16

рівень● С ВС С ВС С ВС ВС

2.4. Зведений виробничий 
показник виробничого 
персоналу

бали 19,5 19,5 18,5 18,5 17,5 21,5 19,5

рівень● С С НС НС НС С С

3. Комплексний показник 
економічної оцінки РВП

бали 286,0 291,5 286,5 288,0 284,5 295,0 292,5
рівень● С С С С С С С

вид
Пер-

спектив-
ний

Серед-
ній

Неефек-
тивний

Неефек-
тивний

Неефек-
тивний

Серед-
ній

Серед-
ній

Примітка: рівень● - високий (В), вище середнього (ВС), середній (С), нижче середнього (НС) й низький (Н)
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будь-якого економічного суб’єкта (підприємства), 
іншими словами його потенціал, в ринкових умо-
вах господарювання визначаються різними фак-
торами. Діяльність підприємства буде результа-
тивною в разі правильного формування складу і 
структури його потенціалу, котрий, у свою чергу, є 
предметом оцінки вартості підприємства та вели-
кою мірою залежить не тільки від обсягу залуче-
них ресурсів, а й, у першу чергу, від ефективності 
використання цих ресурсів та їх взаємодії.

З огляду на проведені дослідження економіч-
ної оцінки РВП ТОВ «Вікторія» та з метою забез-
печення його раціонального виробництва, на нашу 
думку, необхідно:

- підтримувати ефективність управління вироб-
ничими процесами, яка вимірюється показникам 
економічної оцінки РВП, на рівні «вище серед-
нього» по галузі;

- забезпечити фінансування відтворення осно-
вних засобів, оцінених на рівні «нижче серед-
нього» по галузі на основі розрахунків показників 
економічної оцінки;

- активізувати впровадження нових видів тех-
ніки й технологій, що дозволить ефективно вико-
ристовувати сировинні ресурси, а також підви-
щити продуктивність праці ;

- застосовувати інструменти мотивації персо-
налу з метою зниження плинності високопрофе-
сійних кадрів, поліпшення якості управлінських 
рішень і більш активного впровадження інновацій-
них технологій, що комплексно позитивно відобра-
зиться на діяльності підприємства тощо.
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