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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. В статті розглядається поняття «ресурси» та наявні підходи до механізму їх 

ефективного формування, дослідження особливостей ефективності використання ресурсів 
підприємства, можливості підвищення їх резервів. У літературі зараз немає єдиного 
тлумачення категорій «ресурси» та їх складу. В економічній енциклопедії визначена категорія 
«ресурси», як «основні елементи виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система і які 
використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку». 
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RECOMMENDATIONS FOR THE DESIGN OF DIAGRID STRUCTURES 
 

Abstract. The article considers the concept of "resources" and existing approaches to the 
mechanism of their effective formation, the study of the features of the efficiency of using enterprise 
resources, the possibility of increasing their reserves. Currently, there is no single interpretation of 
the categories of "resources" and their composition in the literature. The economic encyclopedia 
defines the category of "resources " as "the main elements of productive potential that the system 
has and that are used to achieve specific goals of economic development". 

Keywords: resources, efficiency, enterprise, components, indicators. 
 

Вступ. Будь-яке підприємство має за мету підвищити ефективності своєї виробничої та 
господарської діяльності, оскільки це напряму вливає на збільшення прибутку. Таке 
підвищення потребує покращити наявні ресурси підприємства (трудові, фінансові, 
матеріальні, нематеріальні, інформаційні та інші) задля досягнення більшого об’єму 
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виготовлення продукції, робіт, послуг. Але серед цих економічних ресурсів, звичайно, є ті що 
впливають на підприємство в більшій (наприклад: трудові, фінансові) та меншій мірі. 

Основна частина. Більш інтенсивне використання ресурсів на підприємстві вимагає 
більших витрат, пов'язаних з їх експлуатацією. У цьому випадку слід визначити 
закономірність встановлення раціонального співвідношення між темпом підвищення 
продуктивності, ефективності використання ресурсів підприємства та зростанням витрат на 
їх обслуговування. Це співвідношення одне з найважливіших складових у процесі управління 
витратами підприємства. Враховуючи важливість та значимість правильного використання 
ресурсів для оцінки ефективності розроблений набір складових систематичного ресурсного 
забезпечення, вони формуються на чотирьох основних складових (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Основні складові для формування ресурсів підприємства 

 
Найчастіше, економічні ресурси це головна складова, що безпосередньо підтримує 

виробничий процес. Економічна складова формується за рахунок матеріальних та нематеріа-
льних ресурсів, вони беруть участь у виробництві, фінансах, торгівлі, інформації, тощо (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Основні показники забезпечення  

та ефективності використання економічних ресурсів 
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У свою чергу, складова природних ресурсів залежить від наявних земельних і водних 
ресурсів та сприятливих виробничо-кліматичних умов, детальна характеристика зображена 
на рисунку 3. 

Соціальний компонент  це сукупність трудових ресурсів, управління підприємством, 
здатність персоналу та службовців ефективно використовувати наявні ресурси (рис. 4) [1]. 

Підвищення результативності безпосередньо залежить від рівня кваліфікації та 
ефективного використання трудових ресурсів, що повинні постійно доповнюватися 
висококваліфікованими спеціалістами, знаннями і т.д.. 

Структура матеріально-технічних ресурсів складається з будівель, споруд, 
транспортних засобів, обладнання, паливо-енергетичних тощо (рис. 5) [1]. 

 

 
Рисунок 3. Основні показники забезпечення та ефективності 

використання природних ресурсів 
 

 
Рисунок 4. Основні показники забезпечення та ефективності  

використання соціальних ресурсів 
 

Важливість ресурсів не є постійною, а змінюється зі створенням нових елементів, таких 
як інноваційність, знання, інформація та інші ресурси. Слід пам’ятати, ресурси вичерпні, 
саме тому слід піклуватися про їх збереження та продуктивне функціонування та резерви, 
напрями підвищення ефективності. 
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Рисунок 5. Основні показники забезпечення та ефективності використання 

матеріально-технічних ресурсів 
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