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Михайлюк М. О. Функціональна сутність ресурсів розвитку підприємства
Метою статті є дослідження функціональної сутності ресурсів розвитку підприємства. Проаналізовано сутність категорії «ресурси» з точки 
зору різних авторів, запропоновано власне визначення. Окреслено основні види ресурсів: інтелектуальні, фінансові, матеріальні, інформаційні 
та природні. На основі аналізу наукової літератури адаптовано модель оцінювання ефективності компанії в процесі розвитку. Запропоновано 
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Трансформаційні процеси в економіці України ви-
магають всебічного аналізу господарського меха-
нізму управління, зокрема управління ефектив-

ністю використання ресурсів. Актуальність вивчення 
проблеми управління ресурсами пов’язана з динамічною 
економічною ситуацією та значним зростанням конку-
ренції між компаніями за ринки ресурсів і збуту готової 
продукції [1]. Отримання високих кінцевих результатів, 
економічне зростання та ефективність розвитку підпри-
ємства значною мірою визначається результативністю 
використання наявних ресурсів. Управління ресурсами 
як чинниками виробництва – одне з найважливіших за-
вдань управління діяльністю будь-якої організації [4].

У сучасному динамічному світі комп’ютерних тех-
нологій лише ті компанії досягають успіху, які створю-
ють унікальність, базуючись на загальновідомих фактах. 
Володіння підприємством інтелектуальними, фінансо-
вими, матеріальними ресурсами в кращому випадку за-
безпечить суб’єкту господарювання функціонування на 
ринку, а не лідерську позицію.

Для завоювання або підтримання конкурентної 
переваги підприємство постає перед питанням пошуку 
«ресурсів розвитку».

Вагомий внесок у розробку теоретичних і приклад-
них досліджень щодо ресурсів зробили такі науковці:  
А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Дж. С. Міль, Ж.-Б. Сей, 
К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Б. Кларк. У сучасній літера-
турі сутність категорії «ресурси» надано у словниках: 
«Економіка: Тлумачний словник. Англо-російський» Дж. 
Блека, «Логістика: Термінологічний словник» А. Н. Род - 
нікова, «Економічний енциклопедичний словник»  
С. В. Мочерного, «Тлумачний словник економіста»  
С. М. Гончарова тощо. У працях «Аналіз і прогнозування 
фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: 
методологія і практика» Н. Г. Слободяна [5] і «Ресурсно-
процесний підхід до оцінювання продуктивності під-
приємства» О. В. Криворучкіної, Є. В. Васильцова [6] 
розглянуто підходи до оцінювання ефективності ре-
сурсів. Також різні аспекти дослідження проблематики 
менеджменту ресурсів запропонував Є. В. Смірнов у до-
слідженні «Особливості оцінювання інтелектуальних 
ресурсів підприємства» [9]. 

У науковій літературі поняття ресурсів розвитку 
компанії висвітлено фрагментарно, в основному через 
призму категорій «ресурси» та «розвиток», тому метою 
статті є дослідження функціональної сутності ресурсів 
розвитку підприємства.

У науковій літературі представлено різні визна-
чення категорії «ресурси» (табл. 1). 

З огляду на вищесказане ми трактуємо «ресурси» 
як сукупність елементів, створених природними умова-
ми або штучно людиною, що можуть бути використані 
з метою виробництва товарів, надання послуг або вико-
нання робіт, необхідних для отримання економічної ви-
годи суб’єктом господарювання та задоволення потреб 
суспільства з максимально можливим раціональним та 
ощадливим використанням зазначених елементів і міні-
мально можливими екологічними наслідками для дер-
жави та населення.

Ефективне функціонування будь-якого суб’єкта гос-
подарювання неможливе без застосування комбі-
нації ресурсів. Обґрунтуємо пріоритетність фор-

мування та ефективного використання ресурсів як пере-
думови для розвитку компанії у вигляді моделі (рис. 1). 
Розподілимо діяльність підприємств на три складові: 
процесна (основні, допоміжні та обслуговуючі процеси), 
функціональна (операційна, фінансова, інвестиційна ді-
яльності) та ресурсна (інтелектуальні, фінансові, мате-
ріальні ресурси). Базою даної моделі пропонуємо роз-
глядати піраміду пріоритетності ресурсів. Основою пе-
ревернутої піраміди є інтелектуальні ресурси, адже пра-
вильно підібрана команда персоналу компанії є запору-
кою успіху її подальшого функціонування. Невід’ємною 
частиною діяльності підприємства є фінансові ресурси. 
У науковій літературі вчені багато дискутують щодо прі-
оритетності інтелектуальних чи фінансових ресурсів. 
Ми вважаємо основою для функціонування компаній є 
персонал, тому що:
 люди генерують ідеї для створення підприєм-

ства та оптимізації його витрат у подальшій ді-
яльності;

 інтелектуальні ресурси створюють додаткові 
фінансові ресурси;

таблиця 1

Сутність категорії «ресурси»

Автор / Джерело Сутність

Дж. Блек [2]
Ресурси – це все, що сприяє економічній діяльності: природні ресурси (наземні, копалини, підводні); 
людські ресурси, включаючи здібності та кваліфікацію; товари виробничого призначення або вироблені 
людиною засоби виробництва

А. Н. Родніков [3]

Ресурси – елементи економічної системи, що використовуються в процесі виробничого споживання, або 
фактори виробництва: праця (робітників, інженерів, організаторів виробництва), земля (запаси корисних 
копалин, лісу), капіталу (будівлі та споруди, технологічне обладнання, транспортні засоби). Також ресурси 
– це продукція та послуги невиробничого характеру, призначені для особистого споживання»

С. В. Мочерний [4] Ресурси – основні елементи виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система і які використо-
вуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку

С. М. Гончарова [4] Ресурси – це природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінності, які можуть бути використані 
в разі потреби для створення продукції, надання послуг, одержання додаткової вартості
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 незадоволеність та невмотивованість персо-
налу призводить до зниження ефективності 
діяльності, і, як наслідок, навіть при достатній 
наявності фінансових ресурсів, у довгостроко-
вій перспективі організація може зазнати бан-
крутства.

Важливим видом ресурсу є матеріальний, адже 
без сировини, матеріалів, обладнання, устаткування ро-
бота підприємства є неможливою. Матеріальні ресурси 
займають верхівку перевернутої піраміди, адже їх заку-
півля та використання відбувається при комбінації інте-
лектуальних та фінансових ресурсів.

У процесі розвитку діяльності компанії необхідно 
ефективно застосовувати наявні ресурси, передумовою 
чого є їх правильний розподіл між основними, допо-
міжними та обслуговуючими процесами. У сучасному 
ринковому середовищі важливу роль потрібно надати 
інформаційним ресурсам та комунікації, адже більшість 
підприємств уже не може існувати без комп’ютерних тех-
нологій. Також у процесі свого функціонування суб’єкт 
господарювання здійснює операційну, фінансову та ін-
вестиційну діяльність. Компанія може вести один з видів 
діяльності, залежно від специфіки роботи підприємства. 

Розглянемо детальніше кожен із запропонованих у 
піраміді ресурс. До матеріальних ресурсів підпри-
ємства відносять власні (обладнання та інші матері-

альні ресурси, внесені як статутний капітал чи придбанні 
за власні кошти підприємства) та залучені (обладнання, 
встановлене на підприємстві, як інвестиції у виробни-
цтво підприємства). Обладнання, орендоване тимчасово, 
придбане в лізинг чи куплене коштом цільового кредиту, 
є позиковими матеріальними ресурсами [5].

Фінансові ресурси характеризують здатність під-
приємства генерувати фінансовий потік у результаті 
ведення господарської діяльності та залучати кошти із 
зовнішніх джерел [7]. Важливим аспектом, що впливає 
на ефективність діяльності компанії, є джерела та спо-
соби залучення ресурсів виробництва [8]. Підприємство 
може використовувати власні, залученні або позикові 
ресурси. Власні ресурси існують у вигляді переважно 
статутного капіталу та нерозподіленого прибутку під-
приємства. Залучені ресурси – у вигляді коштів від реа-
лізованих на первинному чи вторинному ринку акцій та 
інших цінних паперів підприємства. Позикові ресурси 
підприємства – переважно у вигляді кредитів банків-
ських та інших фінансово-кредитних установ.

Як уже було зазначено вище, найбільш цінним 
з-поміж ресурсів є інтелектуальні, адже без наявності 
такого виду ресурсів не може функціонувати жодне під-
приємство, навіть максимально автоматизоване. Ресур-
си даного виду становлять базу знань і досвіду, тому в 
сучасних умовах саме вони створюють передумови для 
зростання ефективності всіх інших видів ресурсів [9].

Підсумовуючи вищезазначене, виділимо такі тен-
денції, притаманні ресурсам сучасних підприємств:

1) фокус уваги підприємств зміщується з матері-
альних ресурсів на інтелектуальні, настає ера інформа-
ційних технологій, загальної комп’ютеризації та штуч-
ного інтелекту;

2) ресурси стають усе більш обмеженими, тому 
виникає необхідність пошуку альтернативних джерел, 
причому важливим фактором є вплив на навколишнє 
середовища та життя людини;

3) однаковість та загальновідомість ресурсів 
обмежує конкурентні можливості існуючих компаній 
на ринку, а для суб’єктів господарської діяльності, що 
лише розпочинають своє функціонування, зайняття лі-
дерських позицій є практично неможливим через уста-
лені фірми-гіганти, тому виникає необхідність пошуку 
нових, унікальних ресурсів, що могли б забезпечити ви-
робництво невідтворюваного або складно відтворюва-
ного продукту.

Огляд вищезазначеного дав можливість зробити 
висновок, що ресурси підприємства – це можливості 
його розвитку.

У науковій літературі не існує єдиного визначення 
ресурсів розвитку підприємства, на основі різних 
підходів до сутності понять «ресурси» та «розви-

ток» ми трактуємо поняття «ресурси розвитку підприєм-
ства» як сукупність елементів, зумовлених природними 
умовами або штучно створених людиною, здатних бути 
унікально поєднаними та раціонально використаними 
для ефективного виробництва товарів і послуг з попе-
редньо наданим їм невідтворюваним або складно від-
творюваним функціональним арсеналом, необхідних для 
максимального задоволення потреб суспільства з міні-
мально можливою шкодою для нього та навколишнього 
середовища. Іншим визначенням «ресурсів розвитку під-
приємства» є трактування їх як комбінації всіх наявних 
у підприємства ресурсів – інтелектуальних, фінансових, 
матеріальних, інформаційних та природних, як уже залу-
чених у процеси суспільного виробництва та соціального 
розвитку, так і тих ресурсів, які можуть бути реалізовані 
та використані в перспективі з метою створення конку-
рентного нового або покращення наявного продукту для 
процвітання економіки країни в цілому, підвищення рів-
ня якості життя населення, формування нових техноло-
гій та результативної роботи підприємства.

Віднайти новий ресурс достатньо складно та 
практично неможливо. У світі існує п’ять видів ресурсів: 
інтелектуальні, фінансові, матеріальні, інформаційні та 
природні. Виходячи з цього, підприємство може скорі-
ше комбінувати наявні ресурси для створення іннова-
ційного продукту, ніж шукати нові. 

Ми вважаємо «ресурси розвитку підприємства» –  
це джерело створення нового, унікального товару або 
послуги. Продукт ресурсів розвитку компанії – це ви-
користані наявні ресурси, підготовлені та раціонально 
поєднані інтелектуальними професіоналами з урахуван-
ням динамічного зовнішнього середовища, а головне – 
попиту споживачів. Продукт ресурсів розвитку органі-
зації не є масовою копією інших компаній, або швидко 
копійованим конкурентами, він підкреслює індивіду-
альність кожного споживача.

Основними ознаками, що притаманними продук-
ту ресурсів розвитку компанії, є такі:
 широке коло невідтворюваної або важко копі-

йованої функціональності;
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 динамічність стосовно вимог зовнішнього се-
редовища та гнучкість стосовно потреб спожи-
вачів;

 автоматизованість стандартних процесів при 
використанні ресурсів, не потребуючих або мі-
німально потребуючих втручання людини;

 заміна одного багатофункціонального продук-
ту декількома іншими;

 безперечна репутація компанії з використан-
ня ресурсів під час виробництва продукції або 
надання послуг, утилізація відходів, відсутність 
негативного впливу на здоров’я кожного спо-
живача окремо та суспільства в цілому;

 використання ресурсів не лише для виробни-
цтва унікального продукту, а і неповторюваних 
доповнюючих продуктів компанії.

Виходячи з вищесказаного основною характерис-
тикою ресурсу розвитку підприємства є його ін-
дивідуальність. Під час виробництва товарів і по-

слуг неможливо сприймати ресурси розвитку суб’єкта 
господарювання як стандартний машинний механізм, 
спрямований на отримання доходу. Основною метою 
застосування даних видів ресурсів є не тільки прибуток 
у довгостроковій перспективі, отримання конкурентних 
позицій на ринку, а й завоювання прихильності спожи-
вачів до компанії та формування своєрідної «моди» на 
продукцію підприємства.

Як уже було зазначено вище, за основними видами 
ресурси розвитку залишаються незмінними, але вони 
набувають нових функцій та значень у компанії, що на-
ведено на рис. 2.

Деталізуємо рис. 2 за кожним ресурсом.
1.1.  Перш за все, інтелектуальними ресурсами 

розвитку є «ідеальна команда професіоналів». Персо-
нал підприємства є не просто висококваліфікованим у 
теоретичних знаннях, а й креативним у своїй діяльності, 
багатофункціональним (поєднуючи в одній людині, на-
приклад, економічні, юридичні та лінгвістичні знання) та 
водночас індивідуальним з інноваційним розумовим по-
тенціалом, що дозоляє постійно створювати щось нове 
або вдосконалювати існуюче. Наявність такої «ідеальної 
команди спеціалістів» спонукає залучити співробітника-
професіонала від конкурента до своєї компанії, але всі 
працівники достатньо високо мотивовані матеріальною 
та нематеріальною оплатою праці та задоволені своєю 
роботою, що є випереджувальною дією для звільнення з 
підприємства.

1.2.  На чолі організації «ідеальної команди спеці-
алістів» стоїть не звичайний керівник відділу, що лише 
контролює діє персоналу, а лідер-інноватор, який не 
тільки підштовхує робітників до розвитку нових ідей 
стосовно оптимального співвідношення людських про-
фесійних можливостей та виробництва нової або по-
кращення наявної продукції чи послуг, а й сам створює 
такі ідеї.

1.3.  Діяльність відділу управління інтелектуаль-
ними ресурсами розвитку підприємства спрямована не 
лише на документальне ведення працівників, а й на роз-
виток персоналу шляхом виявлення осередку незадово-

лення працівників та пошуку напрямів його усунення; 
організація курсів, форумів, круглих столів тощо для на-
буття робітниками нових знань та досвіду. 

1.4.  Формування керівними інтелектуальними ре-
сурсами розвитку оплати праці у вигляді гідної заробіт-
ної плати, а також нематеріальної її частини – у вигляді 
організації дозвілля робітників. Додаткове матеріальне 
стимулювання за нові ідеї, прибуткові проекти тощо.

1.5.  Одним із важливих інтелектуальних ресур-
сів розвитку суб’єкта господарювання є менеджер-
професіонал, що займається пошуком і підбором «по-
трібних», кваліфікованих кадрів на ринку праці. При 
цьому відсутні родинні зв’язки між спеціалістами, або 
вони достатньо рідкісні при умові відповідності всім 
майбутнім обов’язкам спеціаліста.

2.1. Метою функціонування будь-якої комерційної 
організації є отримання прибутку, але в реальності не 
кожне підприємство його отримує. Фінансові ресурси 
розвитку компанії сприймаються як засіб для створен-
ня додаткових фінансових ресурсів після вилучення всіх 
витрат. Цьому передує детальний процес планування та 
прогнозування, під час якого визначається прибутковий 
сенс подальшої діяльності. Прибутковий сенс є фактич-
но деталізацією майбутнього та визначення подальшої 
стратегії функціонування підприємства.

2.2. Часто компанії витрачають свої вільні фінанси 
на потреби, що не є першочерговими. Фінансові ресур-
си розвитку підприємства передбачають ранжування 
витрат на потреби та економне використання фінансів. 
Пріоритетність у використанні вільних коштів нада-
ється розвитку продукції та персоналу, адже зростання 
продажу товарів і послуг дозволить накопичити більше 
фінансів у перспективі.

2.3. Безпосередньо після отримання доходу суб’єкт 
господарювання розподіляє кошти на витрати за заро-
бітною платою, розрахунками по комунальних плате-
жах, кредитах, податків тощо. Зазвичай чистий прибу-
ток, що залишається, йде на виробництво продукції для 
наступного періоду. Фінансові ресурси розвитку компа-
нії передбачають не машинне виробництво продукції,  
а вкладення коштів у її розвиток. Тобто на досліджен-
ня ринку попиту, пошуку та залучення нових клієнтів, 
просування товарів і послуг, а також їх удосконалення 
залежно від потреб споживачів тощо.

2.5. У світі існує три загальновідомі джерела фінан-
сових ресурсів: власні, залучені, кредитні. При виборі 
фінансових ресурсів розвитку підприємства керуються 
принципом «економічності та найменших втрат». Даний 
принцип передбачає залучення таких джерел коштів, 
що забезпечують найменші витрати при їх поверненні 
власнику коштів. Особливо цей принцип стосується 
кредитних ресурсів. Для фінансових ресурсів розвитку 
компанії під час отримання кредиту є характерним роз-
порошування ризиків, тобто краще отримати декілька 
кредитів у різних установах з різностроковими періода-
ми витрат і повернень, з урахуванням розміру відсотків 
за кредити та штрафів за невчасне їх повернення тощо.

3.1. Суб’єкт господарювання використовує матері-
альні ресурси для виробництва товарів і надання послуг. 
Матеріальні ресурси розвитку компанії використову-
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1. Інтелектуальні 2. Фінансові 3. Матеріальні

Звичайні ресурси Ресурси  
розвитку Звичайні ресурси Ресурси  

розвитку Звичайні ресурси Ресурси  
розвитку

1.1. Виконуючий 
обов’язки персо-

нал компанії

1.1. Ідеальна 
команда 

професіоналів

2.1. Кошти для 
виробництва 

продукції

2.1. Кошти для 
створення коштів

3.1. Ресурси для 
виробництва 

продукції

3.1. Ресурси для 
виробництва но-

вого або покраще-
ного продукту

1.2. Керівник 
відділу/керівник 

компанії

1.2. Лідер-
інноватор

2.2. Використання 
фінансів на потре-

би компанії

2.2. Раціональне 
використання 

фінансів

3.2. Стандартне 
машинне облад-
нання та устатку-

вання

3.2. Ера 
комп’ютеризації 
та технологізації

1.3. Докумен-
тальне ведення 
працівників та 
оплата праці

1.3. Розвиток  
персоналу

2.3. Дохід на роз-
рахунок по витра-
тах та виробницт-

во продукції

2.3. Дохід на роз-
рахунок по витра-
тах та виробницт-

во продукції та 
розвиток компанії

3.3. Знос основних 
фондів і заміна 

тих, що знаходять-
ся в критичному 

стані

3.3. Вчасна 
модернізація 

або заміна при 
необхідності

1.4. Заробітна 
плата

1.4. Матеріальна 
та нематеріальна 
складові оплати 

праці

2.4. Паперові 
фінанси

2.4. Нематеріальні 
фінанси

3.4. Незмінні 
матеріальні  

ресурси

3.4. Матеріальні 
аналоги

1.5. Родинні 
зв’язки при 

оформленні ново-
го співробітника

1.5. Пошук та 
підбір персоналу

2.5. Використання 
власних або  

залучених дже-
рел фінансових 

ресурсів

2.5. Пошук 
найопти маль-
ніших джерел 

ресурсів та роз-
порошування 

ризиків

3.5. Мінімальна 
ціна – низька 

якість, максималь-
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Рис. 2. порівняльна матриця функціональності «звичайних ресурсів» і «ресурсів розвитку підприємства»
Джерело: авторська розробка.

ються для створення нового або покращення наявного 
продукту. Продукт, який користується попитом у спо-
живачів, є результатом ефективного поєднання сирови-
ни, матеріалів на обладнання й устаткування.

3.2. Багато підприємств (особливо державних) ко-
ристуються усталеним обладнанням та устаткуванням, 
але в сучасному світі постійно створюються та оновлю-
ються засоби та предмети праці, що значно полегшують 
виробничі процеси в компанії. Матеріальні ресурси роз-
витку організації передбачають використання сучасних 
комп’ютерних технологій, скорочення тривалості ви-
робництва продукції шляхом використання нового об-
ладнання, а також автоматизації процесів.

3.3. Традиційно оновлення або модернізація осно-
вних фондів на українських підприємствах відбувається 
лише у випадку критичного стану. Матеріальні ресурси 
розвитку підприємства передбачають принцип «береж-
ливого ставлення», сутність якого полягає в періодич-
ному огляді основних фондів, визначенні рівня їх зно-
шення, вчасній модернізації або заміні на більш нові за 
необхідності.

3.4. Часто суб’єкти господарювання працюють по 
заздалегідь визначеній схемі та не планують її змінюва-
ти. Організації виготовляють товари або надають по-
слуги і не планують розширюватися, страхуючи себе від 
можливих ризиків. Компанії, що застосовують матері-
альні ресурси розвитку, окрім звичайного виробництва 
продукції, діють двома шляхами: 
 виробляють додаткові товари та комплектуючі 

з наявних ресурсів;

 замінюють наявні матеріальні ресурси, що не 
поступаються якістю (а можливо, навіть кращі) 
на більш дешевші, що дозволяє зменшити собі-
вартість продукту.

3.5. Серед споживачів існує усталене твердження 
«мінімальна ціна – низька якість, максимальна ціна – ви-
сока якість». При купівлі матеріальних ресурсів компанія 
виступає в ролі клієнта. Від якості матеріальних ресур-
сів буде залежати майбутня якість товарів і послуг. При 
виборі матеріальних ресурсів розвитку підприємство 
повинно керуватися принципом «максимум якості за 
мінімум ціни», при цьому організація обирає надійного 
постачальника з найменшими фінансовими витратами.

Виходячи з вищезазначеного для ресурсів розвит-
ку підприємства характерні такі принципи:
 індивідуальності;
 раціональності;
 економічності;
 якості;
 бережливості;
 екологічності. 

ВИСНОВКИ
Для завоювання або підтримання конкурентної 

переваги підприємство постає перед питанням пошуку 
«ресурсів розвитку». Отримання високих кінцевих ре-
зультатів, економічне зростання та ефективність розвит-
ку підприємства значною мірою визначається результа-
тивністю використання наявних ресурсів. Ресурси – це 
сукупність елементів, створених природними умовами 
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або штучно людиною, що можуть бути використані з 
метою виробництва товарів, надання послуг або вико-
нання робіт, необхідних для отримання економічної ви-
годи суб’єктом господарювання та задоволення потреб 
суспільства з максимально можливим раціональним та 
ощадливим використанням зазначених елементів і міні-
мально можливими екологічними наслідками для дер-
жави та населення. 

Ресурси розвитку підприємства – сукупність еле-
ментів, зумовлених природними умовами або штучно 
створених людиною, здатних бути унікально поєдна-
ними та раціонально використаними для ефективного 
виробництва товарів і послуг з попередньо наданим їм 
невідтворюваним або складно відтворюваним функціо-
нальним арсеналом, необхідних для максимального за-
доволення потреб суспільства з мінімально можливою 
шкодою для нього та навколишнього середовища. «Ре-
сурси розвитку підприємства» є відмінними від «зви-
чайних» ресурсів у компанії, для порівняння їх функціо-
нальності запропоновано порівняльну матрицю.          
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