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ВИЗНАЧЕННЯПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ

КООПЕРАЦІЇ

Зважаючи на важливе соціально-економічне значення, яке відіграє торгівля
споживчої кооперації в економіці України в сучасних умовах, пріоритети її розвитку
залежать від забезпечення ефективності функціонування. Ефективна діяльність
підприємств забезпечується в першу чергу за рахунок якості використання ресурсного
потенціалу, як складової економічного потенціалу.
В ході дослідження економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої

кооперації визначено доцільність проведення його діагностики, як комплексного
дослідження, яке встановлює стан досліджуваного об’єкта та створює інформаційне
забезпечення для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності
підприємства.
Діагностику економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації

пропонується проводити на основі збалансованої системи показників. Ідея розробки
збалансованої системи показників, в якій відображаються не лише фінансова оцінка
стану підприємства, а й управлінські аспекти, належить Роберту Каплану і Девіду
Нортону. Суть збалансування полягає у відображенні досліджуваного явища в рівній
мірі за допомогою фінансових і нефінансових показників (останнім приділяється
особлива увага) [1]. При цьому, ідея діагностики за збалансованою системою
показників полягає у визначення мінімальної кількості (3-5) найбільш інформативних
показників для встановлення ефективності досліджуваної складової. Інформативність,
на нашу думку, в даному випадку буде якість та зрозумілість інформації, яку дає
визначений показник. При цьому, на нашу думку, найбільш інформативними для
постановки діагнозу про ефективність використання ресурсної складової та її елементів
є відносні показники. Саме відносні показники дозволяють оцінити результативність
використаних ресурсів, доцільність їх використання.

В процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства торгівлі
використовують такі види ресурсів ( які становлять ресурсну складову їх потенціалу):
трудові; фінансові; матеріальні, що складаються з основних фондів (засобів) і
оборотних активів; нематеріальні; інформаційні.

В найбільш загальному вигляді, «трудові ресурси чи персонал підприємства - це
сукупність фізичних осіб, які перебувають з підприємством як з юридичною особою у
відносинах, що регулюються актами законодавства про трудову діяльність, і
утворюють трудовий колектив працівників з визначеною структурою відповідно до
структури виробництва, форми власності її організаційного устрою конкретного
підприємства»[2].

Ефективність використання трудового потенціалу доцільно визначати за такими
показниками, як продуктивність праці, а також шляхом встановлення співвідношення
темпів зростання фонду оплати праці та товарообороту, і фонду оплати праці та
прибутку підприємства.

Фінансові ресурси - це кошти, які формуються в разі утворення підприємства і
поповнюються в результаті господарської діяльності за рахунок продажу продукції,
виконання робіт і надання послуг, а також шляхом залучення зовнішніх джерел
фінансування. Для детальної характеристики ефективності використання фінансових
ресурсів торговельного підприємства необхідно визначити достатність засобів для
покриття зобов’язань, ступінь залежності від кредиторів, швидкість обороту капіталу,



ефективність його використання і ступінь податкового навантаження результатів
діяльності. З цією метою доцільно використати коефіцієнти, які характеризують
фінансовий стан торговельного підприємства, які найбільшою мірою відповідають меті
діагностики: коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт
оборотності капіталу.

Матеріальні ресурси складаються з основних фондів і оборотних активів
підприємства. Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у
виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість
переноситься через конкретну працю на вартість виготовлюваної продукції частинами
в міру спрацьовування. Оборотні активи - це частина майна підприємства, яка включає
в себе матеріальні і грошові засоби, що одноразово беруть участь у виробничому
процесі і повністю переносять свою вартість на готову продукцію (роботи, послуги).
Вони забезпечують безперервність і всіх процесів, які відбуваються на підприємствах:
постачання, виробництво, збут, фінансування.

Провести діагностику ефективності використання матеріальних ресурсів
підприємств торгівлі споживчої кооперації доцільно за такими показниками, як
фондовіддача, оборотність товарних запасів, загальний коефіцієнт рентабельності.

Нематеріальні ресурси - це частина потенціалу підприємства, яка дає економічну
вигоду протягом тривалого періоду та має нематеріальну основу отримання доходів, до
яких належать об'єкти промислової та інтелектуальної власності, а також інші ресурси
нематеріального походження. Оцінити нематеріальні активи на торговельних
підприємствах споживчої кооперації доцільно за показниками: рентабельності і
фондовіддачі нематеріальних активів, ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику
вкладення капіталу в нематеріальні активи.

Як економiчна категорiя iнформацiйнi ресурси являють собою вiдокремленi
знання людини про процеси або явища, представленi у формалiзованому виглядi та
вiдображенi на твердому носiї, застосування яких сприяє утворенню вартостi продуктiв
та послуг.

Складність діагностики ефективності використання інформаційних ресурсів
торговельного підприємства полягає, насамперед, у проблемах визначення вартості
таких ресурсів та результатів від їх отримання. Проте, дослідження дискусій в науці з
цього приводу відображає, що ефективне використання інформаційних ресурсів на
засаді сучасних інформаційних технологій забезпечує посилення конкурентних переваг
підприємств шляхом: швидкого реагування на зміни ринку, у споживчих перевагах,
конкурентному середовищі тощо; поширення торгівлі на інтернет - бізнес-простір, що
дає можливість як збільшити збут на внутрішньому ринку, так і вийти за його межі;
переведення відносин з партнерами з бізнесу [3]. Отже, дослідження ефективності
використання інформаційних ресурсів доцільно проводити саме в цьому напрямку.

Таким чином, охарактеризовано основні напрями діагностики ресурсного
потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації, як складової загальної
діагностики їх економічного потенціалу.

1. Kaplan R.S., Norton D.P. Die strategiefokusierte Organisation: Fuhren mit der
Balanced Scorecard / R. S. Kaplan, D. P. Norton //- Stuttgart, 2001. – 325 s.

2. Довгаль, Н. С. Методичні основи оцінки ефективності використання
ресурсного потенціалу підприємства / Н. С. Довгаль // Науково-технічна інформація. -
2008. - № 4. - С. 55-57.

3. Родіонов А.В. Визначення інформаційних ресурсів як економічної
категорії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/rodionov-av-
viznachennya-informatsiynih-resursiv-yak-ekonomichnoyi-kategoriyi/


