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Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т., Заболотна Д. В. Стратегічні ресурси забезпечення економічного потенціалу  
в контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства

Мета статті полягає у визначенні стратегічних ресурсів забезпечення економічного потенціалу в контексті інтеграційно-диверсифікаційно-
го розвитку підприємства. Доведено актуальність створення сприятливих економічних умов для сталого функціонування та зростання рівня 
технологічного розвитку підприємств, їх забезпеченості необхідними ресурсами, що є невід’ємними елементами здійснення розширеного від-
творення в країні. Зазначено, що для результативного функціонування підприємства необхідна наявність певних видів ресурсів, їх збалансована 
кількісна та якісна взаємодія в реальному виробничому процесі на принципах інтеграції та диверсифікації. У результаті дослідження визначено, 
що економічний потенціал підприємства являє собою сукупність певного виду стратегічних ресурсів, що забезпечують реалізацію всіх видів ді-
яльності підприємства шляхом використання його потенційних можливостей і дозволяють за допомогою їх взаємодії ефективно функціонувати 
та формувати стійкі конкурентні переваги на основі інтеграційно-диверсифікаційного розвитку. Запропоновано системну модель забезпечення 
економічного потенціалу на основі інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства, що в умовах формування постіндустріального сус-
пільства вирішує основне завдання – впровадження інновацій і прогресивних змін на підприємстві. Розглянуто структуру стратегічних ресурсів 
економічного потенціалу підприємства, серед яких особу увагу приділено організаційним ресурсам, які є ресурсами системи управління підпри-
ємством, що здійснюють і координують його взаємодію з об’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища. Перспективами подальших до-
сліджень у даному напрямі є формування фінансового забезпечення стратегії інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства на основі 
реалізації принципів синергетики.
Ключові слова: ресурси, стратегічні ресурси, організаційні ресурси, економічний потенціал, розвиток, підприємство, диверсифікація, інтеграція.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404
Рис.: 1. Бібл.: 14.
Ареф’єва Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту, Національний 
авіаційний університет (просп. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
E-mail: Elena-2009-19@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5157-9970
Researcher ID: http://www.researcherid.com/U-4226-2018
Пілецька Саміра Тимофіївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний 
університет (просп. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
E-mail: 0508486185@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3638-3002
Заболотна Дар’я Віталіївна – магістрантка, Національний авіаційний університет (просп. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
E-mail: zabolotna.darya22@gmail.com

UDC 658.011
JEL: O12; M21
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The article is aimed at defining the strategic resources to ensure economic potential in the context of integration-diversification development of enterprise. The 
relevance of creating favorable economic conditions for sustainable functioning and growth of the level of technological development of enterprises, their provi-
sion with necessary resources, which are the integral elements of expanded reproduction in the country, is proved. It is specified that for the effective functioning 
of enterprise it is necessary to have certain types of resources, their balanced quantitative and qualitative interaction in the real production process on the prin-
ciples of integration and diversification. As a result of the study, it is determined that the economic potential of enterprise is an aggregate of a certain type stra-
tegic resources that ensure the implementation of all activities of the enterprise through the use of its potential capabilities, which provides an aggregate effect 
allowing them to function effectively and form sustainable competitive advantages on the basis of integration and diversification development. A systemic model 
of ensuring economic potential on the basis of the integration-diversification development of enterprise is proposed, which in the conditions of formation of post-
industrial society solves the main task – introduction of innovations and progressive changes at enterprise. The structure of strategic resources of the economic 
potential of enterprise is explored, among which special attention is paid to organizational resources, which are resources of the enterprise management system 
to carry out and coordinate its interaction with objects of both external and internal environment. Prospects for further research in this area are the formation 
of financial support for the strategy of integration-diversification development of enterprise on the basis of the implementation of the principles of synergetics.
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Створення сприятливих економічних умов для 
сталого функціонування та зростання рів-
ня технологічного розвитку підприємства, 

його забезпеченість необхідними ресурсами й інф-
раструктурна оснащеність є невід’ємними елемен-
тами здійснення розширеного відтворення в країні. 
Для результативного функціонування підприємства 
необхідна наявність певних видів ресурсів, їх зба-
лансована кількісна та якісна взаємодія в реальному 
виробничому процесі на принципах інтеграції та ди-
версифікації.

Мінливі умови розвитку економіки зумовлю-
ють необхідність забезпечення стійкого функціону-
вання підприємств на основі розробки та реалізації 
адекватної стратегії. Для визначення перспектив роз-
витку підприємства необхідно оцінити фактичний 
стан його ресурсного потенціалу, виявити можли-
вості його раціонального використання шляхом ін-
теграції та диверсифікації ресурсів з метою розробки 
та реалізації ефективної стратегії розвитку. У зв’язку 
з цим питання формування стратегічних ресурсів, 
які забезпечують розвиток економічного потенціалу 
підприємства, стають все більш актуальним науково-
практичним завданням.

Дослідженню особливостей формування стра-
тегії підприємства, сутності та видів потенціалу під-
приємства, а також складових його ресурсів, ступеня 
їх залучення та характеру участі у виробничо-фінансо-
вої діяльності присвячено роботи як вітчизняних, так 
і зарубіжних учених. Серед них слід виділити таких 
вчених, як Портер М. [8], Ансофф І. [2], Ареф’єва О.,  
Андрієнко М., Кравченко О. [3], Васьківська К., Ло-
зінська Л., Галімук Ю. [5], Коритько Т., Пілецька С., 
Богутська О. [11], Шкромида Н. [10], Костирко Р.  [7], 
Сабадирьова А. [9], Квилинскій A. [12] та ін. 

Однак, незважаючи на значну кількість дослі-
джень у даній сфері, процеси забезпечення економіч-
ного потенціалу підприємства в контексті інтегра-
ційно-диверсифікаційного його розвитку вимагають 
додаткового дослідження.

Мета статті полягає у визначенні стратегічних 
ресурсів забезпечення економічного потенціалу в 
контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвит-
ку підприємства.

Оптимальне використання стратегічних ресур-
сів у діяльності підприємства з метою підвищення 
ефективності його функціонування, забезпечення 
сталого розвитку та високого рівня конкурентоспро-
можності є метою раціонального використання еко-

номічного потенціалу підприємства. Висока віддача 
наявного економічного потенціалу закладається на 
стадії його формування та досягається в процесі ви-
користання.

Визначено, що економічний потенціал підпри-
ємства являє собою сукупність певного виду стра-
тегічних ресурсів, що забезпечують реалізацію всіх 
видів діяльності підприємства шляхом використання 
його потенційних можливостей і дозволяють за до-
помогою їх взаємодії ефективно функціонувати та 
сформувати стійкі конкурентні переваги на основі 
інтеграційно-диверсифікаційного розвитку.

Варто зазначити, що одні види ресурсів є осно-
вними структурними елементами в ситуаціях 
організаційної взаємодії структурних підрозді-

лів підприємства як усередині підприємства, так і із 
зовнішніми контрагентами; інші види опосередкову-
ють потоки подій, які притаманні напрямку розвитку 
підприємства. Характер і спрямованість їх взаємодії 
визначаються конкретною виробничою ситуацією 
або стратегічним напрямком інтеграційно-диверси-
фікаційного розвитку підприємства. 

При цьому важливе значення для формування 
та використання економічного потенціалу підпри-
ємства мають тенденції його взаємодії із зовнішнім 
і внутрішнім середовищем. Саме ці тенденції визна-
чають відповідні параметри економічного потенціалу 
та структуру його складових, а також сприяють ви-
значенню негативних тенденцій щодо взаємодії під-
приємства із зовнішнім і внутрішнім середовищем  
і використання наявних стратегічних ресурсів. Нега-
тивними тенденціями виступають ситуації взаємодії, 
що утрудняють реалізацію цілей і завдань функціону-
вання підприємства.

Розглядаючи основні складові економічного по-
тенціалу підприємства, слід зазначити, що їх дієвість 
багато в чому визначається організаційним характе-
ром, оскільки дані ресурси мобілізуються та страте-
гічно використовуються при організації певного виду 
діяльності та є керуючою системою, за допомогою 
якої відбувається стратегічне використання еконо-
мічних ресурсів для досягнення інтеграційно-дивер-
сифікаційного розвитку. Орієнтація підприємства на 
визначений вид діяльності обумовлює необхідність 
диференціації структури економічного потенціалу 
залежно від можливості реалізації поточних завдань 
і стратегічних напрямків розвитку та інтеграції в зо-
внішнє середовище з метою досягнення визначеної 
ефективності його функціонування.
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Отже, результат процесу використання струк-
турних складових економічного потенціалу 
висловлює ступінь стратегічної орієнтації 

підприємства та фіксує необхідний рівень результа-
тивності його діяльності.

Особливого значення набуває визначення  
основних видів стратегічних ресурсів забезпечення 
економічного потенціалу, використання якого є осно-
вою формування та реалізації стратегії інтеграційно-
диверсифікаційного розвитку підприємства.

В умовах формування постіндустріального су-
спільства основне завдання, яке повинна вирішувати 
стратегія, полягає у впровадженні інновацій, про-
гресивних змін на підприємстві та його інтеграції. 

Формування стратегії повинно базуватися на на-
явних стратегічних ресурсах, які є основою забез-
печення інтеграційно-диверсифікаційного розвит - 
ку підприємства (рис. 1).

Стратегічні ресурси являють собою сукупність 
потенційних можливостей підприємства, які дозво-
ляють йому досягти більш високого рівня конкурен-
тоспроможності на основі формування та викорис-
тання стійких конкурентних переваг за допомогою 
реалізації розробленої стратегії інтеграційно-дивер-
сифікаційного розвитку підприємства.

Шульц В. С. (Schulze W. S.) зазначає, що «стій-
кі конкурентні переваги можуть бути результатом 
взаємодії складної структури ресурсів. У процесі 
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Рис. 1. Системна модель забезпечення економічного потенціалу на основі інтеграційно-диверсифікаційного 
розвитку підприємства

Джерело: авторська розробка.
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взаємодії ресурси купуються, розвиваються та вико-
ристовуються. Ця складна структура є наслідком вза-
ємодії мережі ресурсів, за допомогою чого специфіч-
ні ресурси набувають перевагу від їх використання в 
забезпеченні діяльності підприємства» [13].

Розглядаючи структуру стратегічних ресурсів 
економічного потенціалу підприємства, слід 
виділити організаційні ресурси, які є ресурсами 

системи управління підприємством, що здійснюють і 
координують ситуації його взаємодії з об’єктами зо-
внішнього та внутрішнього середовища. Це техноло-
гії, системи управління, технічне та програмне забез-
печення, оргструктура, патенти, бренди, корпоратив-
на культура підприємства, відносини з клієнтами. 

У цілому, організаційні ресурси – це організа-
ційні можливості підприємства відповісти на вимоги 
ринкового середовища та забезпечити адекватну ре-
акцію на зміни умов господарювання. Організаційні 
ресурси є важливим елементом процесу розробки та 
реалізації стратегії розвитку підприємства. Динаміч-
но мінливе зовнішнє оточення обумовлює необхід-
ність постійної координації цілей і завдань з етапами 
реалізації стратегії, і саме система управління під-
приємством є основним гарантом отримання наміче-
них результатів.

Особливим елементом організаційних ресурсів 
є інформаційні ресурси, які є ресурсами зовнішнього 
оточення, що безпосередньо взаємодіють з підпри-
ємством і з’явилися в умовах глобалізації та розвитку 
нових інформаційних технологій. Для оцінки інфор-
маційних ресурсів доцільно використовувати такі по-
казники, як рівень комунікаційної активності підпри-
ємства, число конкретних контактних аудиторій, їх чи-
сельність, тип зв’язку, її стійкість і оперативність та ін.

Потенціал системи управління можна визначи-
ти як комплекс можливостей, що надаються органі-
заційною структурою, науково-технічним, кадровим 
потенціалом та інформаційним забезпеченням для 
прийняття адекватних рішень, відповідних зовніш-
нім умовам, в яких функціонує підприємство, а також 
сформованим цілям і стратегії розвитку. При аналізі 
організаційних ресурсів необхідна комплексна оцін-
ка швидкості та обґрунтованості прийняття рішень, 
рівня делегування повноважень, горизонту плану-
вання, якості контролю, прохідності інформації, сис-
теми мотивації [4].

Провідну роль у формуванні стійких конку-
рентних переваг підприємств грають не стільки ма-
теріальні активи, скільки інтелектуальні ресурси, 
або знання. Стратегічний характер знань, як систе-
моутворюючий елемент економічного потенціалу 
підприємства, особливо очевидний у період станов-
лення постіндустріальної економіки. Основною його 
ознакою є зниження ролі матеріальних факторів ви-
робництва та підвищення значущості інформації та 
знань як основних виробничих ресурсів. У цілому, 

постіндустріальна економіка характеризується таки-
ми особливостями:
 інтелектуалізація використання технологій, 

що забезпечує різке підвищення продуктив-
ності праці;

 зростання наукоємності товарів;
 істотне підвищення значення діяльності, яка 

пов’язана зі зберіганням, передачею та вироб-
ництвом знань;

 глобалізація світової економіки та жорстка 
конкуренція приводять до скорочення життє-
вого циклу продукції та необхідності постій-
ного впровадження інновацій.

У постіндустріальному суспільстві інтелекту-
альні ресурси є найважливішим фактором виробни-
цтва, оскільки втілюються в організаційно-управлін-
ську діяльність і мислення та перетворюють робочу 
силу в працю, землю і надра – в умови виробництва, 
заощадження – в інвестиції.

Інтелектуальні ресурси являють собою сукуп-
ність матеріальних і нематеріальних об’єктів у вигля-
ді спеціального обладнання, кваліфікації та базової 
освіти персоналу, системи організації та стимулюван-
ня інноваційної діяльності тощо [1].

Унікальність інтелектуальних ресурсів обумов-
люється рядом їх особливостей, головною з 
яких є здатність до самозростання або капіта-

лізації. Це означає, що при збільшенні обсягів вироб-
ництва продукції з використанням інтелектуальних 
ресурсів їх вартість збільшується, а не амортизується.

Однак необхідно враховувати, що ефективність 
і цінність інтелектуальних ресурсів є не загальними 
універсальними категоріями, вони мають особливе 
значення в контексті стратегії інтеграційно-дивер-
сифікаційного розвитку підприємства, і при іншій 
стратегії наявні інтелектуальні ресурси можуть ви-
явитися малопридатними. Найбільш продуктивним 
є використання інтелектуальних ресурсів у процесі 
реалізації цілеспрямованої діяльності зі створення 
нових видів продукції, освоєнні нових товарних рин-
ків. При цьому кінцевий результат буде тим більше, 
чим вище рівень організації досліджень і розробок, 
концентрації необхідних інтелектуальних та інших 
видів ресурсів.

Слід відзначити, що необхідно забезпечити дов-
готривалість і системність розвитку та нарощувати 
інтелектуальні ресурси, які перетворюються в зна-
ння, та ефективно управляти ними.

Віїг K. M. (Wiig K. M.) [14] ідентифікував дві 
мети управління знаннями: здійснювати організацій-
ні дії максимально розумно, щоб забезпечувати жит-
тєздатність і успішність підприємства; іншим чином 
реалізовувати (застосовувати) кращі цінності знань.

Таким чином, знання, як стратегічний ресурс 
сучасного підприємства, є основою забезпечення 
економічного потенціалу та служать базою для ство-
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рення стійких конкурентних переваг. Саме знання, 
інтелектуальні ресурси підприємства є засобом ін-
новаційного забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств та основою при розробці стратегії інте-
граційно-диверсифікаційного розвитку.

В умовах, коли традиційні ресурси та джерела 
близькі до вичерпання, економічне зростання під-
приємства все більшою мірою забезпечується за 
рахунок використання інноваційних ресурсів, голо-
вним носієм яких, поряд із речовими факторами, 
стає і людина, що володіє високим рівнем освітньої, 
наукової та спеціальної підготовки.

Загалом, інноваційні ресурси будь-якого підпри-
ємства включають такі елементи, як інтелекту-
альні можливості трудових ресурсів (знання, 

досвід, кваліфікація персоналу), матеріально-технічні 
та фінансові можливості підприємства, а також ін-
формаційне забезпечення функціонування підпри-
ємства.

Якісний і кількісний склад інноваційних ресур-
сів підприємства, ступінь їх взаємодії та можливості 
комплексного використання визначають рівень інно-
ваційного потенціалу підприємства, що забезпечує 
розробку, сприйняття, впровадження та реалізацію 
нововведень. Інноваційний потенціал визначає мож-
ливості використання виробничою системою влас-
них, позикових та інноваційних ресурсів, а також ор-
ганізаційних форм взаємодії учасників інноваційної 
діяльності [6].

Використання інноваційного потенціалу як 
об’єкта управління дозволяє формувати плани, ор-
ганізаційні форми та проєкти застосування різних 
інноваційних ресурсів з включенням їх в програми 
інтеграційно-диверсифікаційного розвитку, підтри-
мувати оптимальний баланс системи інноваційних 
ресурсів, збільшувати можливості використання фі-
нансових ресурсів у розробці інновацій і знизити ри-
зик від впровадження нововведень.

У цілому, можна виділити такі складові іннова-
ційного потенціалу підприємства:
 науково-технічні напрацювання, що включає 

власні та придбані розробки і винаходи під-
приємства, його можливості та здібності при-
дбати права на використання необхідних роз-
робок, а також замовити необхідні НДДКР;

 інфраструктурні можливості підприємства  
з точки зору забезпечення проходження но-
вовведенням усіх етапів інноваційного циклу;

 зовнішні та внутрішні чинники, що відобра-
жають взаємодію інноваційного потенціалу  
з іншими структурними елементами еконо-
мічного потенціалу підприємства і впливають 
на успішність реалізації мети функціонування 
підприємства;

 рівень інноваційної культури, що характе-
ризує ступінь сприйнятливості нововведень 

персоналом підприємства, його готовності та 
здатності до реалізації нововведень у вигляді 
інновацій.

Між складовими організаційного потенціалу іс-
нує тісні зв’язки, але інноваційний потенціал визна-
чає завершальну частину виробничого циклу, і його 
реальні можливості істотно позначаються на кінце-
вому результаті та впливають на результативність 
стратегії.

На особливу увагу заслуговує такий структур-
ний елемент стратегічних ресурсів забезпе-
чення економічного потенціалу підприєм-

ства, як інформаційні ресурси. В умовах стрімкого 
розвитку промислових та інформаційно-комуніка-
ційних технологій та їх впровадження у виробничі 
процеси, а також зростаючого рівня інформатизації 
економіки, інформаційні ресурси набувають характе-
ру стратегічних потенційних ресурсів підприємства, 
оскільки, поряд з традиційними видами ресурсів,  
є невід’ємною частиною будь-якого виробничо-гос-
подарського процесу.

Інформаційні ресурси представляють собою ін-
формацію, яка використовується підприємствами в 
процесі своєї господарської діяльності. Вона сприяє 
зниженню ризику або підвищення ефективності да-
ної діяльності або виступає як фактор виробництва. 
Створення та поширення різних видів інформацій-
них ресурсів відбувається у взаємодії із зовнішніми та 
внутрішніми комунікаційними системами і включає в 
себе збір, переробку, зберігання, пошук і видачу на-
укової та комерційної інформації в систему управлін-
ня підприємством для здійснення відповідних реак-
цій на зміни в зовнішньому середовищі та внутрішніх 
умовах його функціонування. Інформаційні ресурси 
на підприємстві досить великі, від ефективності їх 
організації значною мірою залежать ефективність 
функціонування підприємства, а також можливості 
аналітичного обґрунтування управлінських рішень.

Слід враховувати, що процес формування, ви-
користання й управління інформаційними ресур-
сами підприємства визначає характер і рівень його 
інформаційної взаємодії із зовнішнім і внутрішнім 
середовищем, а також спрямованість інформаційних 
потоків. Інформаційні потоки є засобом перенесення 
різноманітної інформації від її джерел до споживачів, 
вони відповідають основним матеріально-вартісним 
і людським потокам або керують ними. Разом із роз-
поділом капітальних ресурсів інформаційні ресурси 
мають визначальне значення для рівня ресурсного 
потенціалу підприємства та ефективності його функ-
ціонування в цілому.

ВИСНОВКИ
Ключовим фактором формування ресурсів за-

безпечення економічного потенціалу підприємства 
та їх використання в процесі формування та реалі-
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зації стратегії інтеграційно-диверсифікаційного роз-
витку є забезпечення взаємозв’язку та взаємодії су-
купності стратегічних ресурсів підприємства. При 
цьому основною властивістю даної сукупності є за-
безпечення можливості досягнення стратегічних ці-
лей підприємства, ефективної реалізації стратегії на 
основі наявного економічного потенціалу.

Базова передумова формування й управління 
стратегічними ресурсами полягає в необхідності за-
безпечення єдності економічного потенціалу підпри-
ємства та стратегічної гнучкості, на основі реалізації 
синергетичного принципу в процесі здійснення по-
точних і стратегічних планів інтеграційно-диверси-
фікаційного розвитку підприємства.

Перспективами подальших досліджень у дано-
му напрямі є формування фінансового забезпечення 
стратегії інтеграційно-диверсифікаційного розвитку 
підприємства на основі реалізації принципів синер-
гетики.                      
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Залуцька Х. Я. Каузально-детермінований механізм управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком 
підприємств в умовах неотехнологічного відтворення: інтегрована основа побудови

Трансформаційні процеси, які відбуваються в кожній сфері соціально-економічної системи, призводять до певних змін у структурі та стані окре-
мих її складових, які характеризуються відповідним рівнем інноваційності, технологічності, креативності тощо порівняно із базовим станом 
системи. Послідовність таких взаємозумовлюючих змін приводить до циклічності трансформаційних процесів, здійснення яких на різних рівнях 
економічної системи забезпечує на порядок вищі результати за техніко-технологічною, інноваційною, інтелектуальною тощо характеристика-
ми, що є основою неотехнологічного відтворення. В умовах неотехнологічного відтворення ефективність функціонування підприємств забезпе-
чується результативністю їх диверсифікаційно-інтеграційного розвитку, який забезпечує оптимальне виконання бізнес-процесів підприємства 
через раціоналізацію необхідних ресурсів і можливостей їх нарощення та здійснення власними і/або сторонніми силами привабливих стейкхол-
дерів. Оскільки ефективність будь-якого процесу залежить від раціонального механізму управління ним (що забезпечить оптимально-резуль-
тативне його виконання, спрямоване на максимальне досягнення поставлених цілей), то, відповідно, метою статті є формування каузаль-
но-детермінованого механізму управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства в умовах неотехнологічного відтворення. 
Обґрунтовано необхідність формування каузально-детермінованого механізму управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підпри-
ємства в умовах неотехнологічного відтворення. Окреслено складові цього механізму, сукупне взаємопов’язане виконання яких у межах виділених 
конкретних функцій управління забезпечує ефективність прийняття управлінських рішень, ураховуючи умови неотехнологічного відтворення. 
Детальніше розглянуто особливості мотиваційного механізму як загального в структурі інтегрованого механізму управління диверсифікацій-
но-інтеграційним розвитком підприємства в умовах неотехнологічного відтворення. Доведено, що застосування каузально-детермінованого 
механізму забезпечить формування оптимально-результативної конфігурації основних підсистем функціонування підприємства та процесів 
створення додаткового ефекту, що приведе до утворення відповідних конкурентних переваг підприємства, необхідних для стійкості його ді-
яльності в умовах неотехнологічного відтворення.
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