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"Стратегічний аналіз використання ресурсного потенціалу
інтегрованих підприємств"
Узагальнено основні підходи до аналізу використання ресурсного
потенціалу підприємства, сформульовано основні етапи цього процесу в
умовах інтегрованого виробництва. Визначено зміст та значення
ресурсно-орієнтованого підходу до аналізу діяльності підприємства та
наголошено, що в нинішніх умовах саме ресурсний потенціал визначає
конкурентоспроможність підприємств.
Розроблено методику аналізу ресурсного потенціалу інтегрованих
підприємств, яка базується на систематизації характеристик та показників
комплексної оцінки ресурсів.
Запропоновано основні етапи проведення стратегічного аналізу
використання ресурсного потенціалу. На першому етапі запропоновано
провести аналіз динаміки вартості стратегічних ресурсів підприємства та
його конкурентів. Другий етап передбачає аналіз питомих показників
рівня ресурсного забезпечення підприємства в цілому та його підрозділів
у розрахунку на одного працівника. При цьому запропоновано використати
метод відстаней, що дає можливість встановити відмінності в
ресурсному забезпеченні підприємства та його конкурентів або окремих
підрозділів окремого підприємства. На третьому етапі запропоновано
провести аналіз ефективності використання ресурсів підприємства на
основі традиційних показників доходу, прибутку.
Проведено апробацію запропонованої методики аналізу на прикладі
показників вітчизняних та зарубіжних підприємств, визначено рівень
ресурсного забезпечення досліджуваних підприємств з позицій можливості
реалізації стратегічного підходу. Наведено графічну інтерпретацію
отриманих результатів аналізу, що дає можливість визначити стратегічні
позиції підприємств за ознакою ресурсного забезпечення.
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