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Однією з основних функцій переробних під-
приємств є економічна, завданням процесу 
реалізації якої є ресурсне забезпечення по-

точної та перспективної діяльності підприємства  
і підвищення його ефективності. Саме ця функція 
є базовою для виконання підприємствами й інших 
функцій. Виходячи із мети фінансово-господарської 
діяльності підприємства ресурси є об’єктивною осно-
вою реалізації завдань його соціально-економічного 
розвитку та, разом з тим, з ними здійснюють різнома-
нітні процеси перетворень, враховуючи саме ці, пріо-
ритетні завдання. Тому мета діяльності підприємства 
та ресурси утворюють нерозривну єдність, цілісний 
об’єкт прогнозування соціально-економічного розви-
тку. Більше того, ресурси значною мірою визначають 
здатність суб’єктів господарювання виробляти товари 
чи надавати послуги для задоволення кінцевого попи-
ту. Зазначений процес спонукає до перетворень ресур-
сів підприємства в продукцію, яка, своєю чергою, ви-
користовується на поповнення виробничих ресурсів 
та забезпечення невиробничих потреб суспільства.

Теоретико-прикладні дослідження принципів 
формування та використання механізмів ресурсного 
забезпечення діяльності підприємства в стратегіч-
ному управлінні широко представлені в працях за-
рубіжних і вітчизняних авторів, зокрема: ресурсна 
концепція стратегічного управління – заснована на 
системі поглядів на управління, відповідно до якої 
розробка довгострокової програми дій фірми на 
ринку починається не з вивчення ринку, а з аналі-
зу внутрішнього потенціалу фірми (оцінки ресурсів  
і компетенції фірми), з урахуванням якого вже потім 
підбираються найоптимальніші ринкові можливості 
для фірми [1, с. 270].

Як справедливо зазначає З. Є. Шершньова, од-
нією з головних цілей стратегічного управління на 
підприємстві є забезпечення раціонального розпо-
ділу ресурсів між напрямками діяльності та їх ефек-
тивного використання для якнайкращого досягнення 
поставлених стратегічних цілей [2].

У процесі дослідження з’ясовано, що в даний 
час немає єдиного методичного підходу до визначен-
ня й формування механізму управління сукупними 
ресурсами підприємства, центральним елементом 
якого є процес оптимізації сукупних витрат і підви-
щення ефективності використання наявних ресурсів 
для отримання конкурентних стійких переваг. Тому 
дослідження механізму управління сукупним ресурс-
ним потенціалом має не тільки теоретичне, а й важ-
ливе практичне значення в системі управління під-
приємством.

Для формування та реалізації стратегії суб’єктам 
господарювання (в тому числі й підприємствам пере-
робної промисловості) необхідно бути економічно 
мобільними, що дозволяє протистояти постійним 
змінам невизначеного зовнішнього середовища. Еко-
номічна мобільність створює умови для ефективного 

маневрування в динамічних обставинах, використо-
вуючи приховані можливості зовнішнього середови-
ща. Ми погоджуємося з думкою тих економістів, які 
вважають, що економічна мобільність визначаєть-
ся, перш за все, ресурсами підприємства [3, с. 109].  
У різних сферах економіки вони розрізняються як за 
змістом, так і за обсягами. Саме брак ресурсів не до-
зволяє економічним суб’єктам успішно розробляти 
та реалізовувати корпоративну стратегію, виконува-
ти інституційні функції навіть за найсприятливіших 
зовнішніх умов.

Роль ресурсів у фінансово-господарській діяль-
ності важлива не тільки тому, що без них суб’єкт не 
досягне стратегічної мети. Ресурси – це потенціал під-
приємства. Їх стратегічне значення полягає в такому:

1) джерело формування стратегії підприємства 
(можливість розробляти оптимальну із стратегій);

2) характер використання (принципово можли-
вий вплив на зовнішнє середовище підприємства);

3) напрямки дії (відповідно до стратегічної мети 
суб’єкта).

У більшості публікацій справедливо вказується, 
що формування та реалізація стратегії під-
приємства вимагає великих витрат ресурсів. 

З одного боку, це дозволяє більшості економічних 
суб’єктів ставити питання про стратегію лише в те-
оретичному плані, з іншого – саме тому відбувають-
ся великі стратегічні помилки. Адже не всі підпри-
ємства здатні однаково точно обрати стратегічно 
вигідний для себе ринок; помилково оцінивши свої 
потенційні можливості, стабільно діяти протягом 
тривалого часу та опинитися, по суті, в чужій для них 
стратегічній зоні господарювання. Причому в даному 
випадку мова йде не просто про володіння ресурсами 
або можливість їх придбання – величезне значення 
має якість управління ресурсами, здатність еконо-
мічних служб стратегічно й раціонально поєднувати 
ці ресурси з очевидними компетенціями підприєм-
ства. Звідси, на перший план виходить найважливі-
ша характеристика – «стратегічність» суб’єкта, тобто 
можливість знаходити адекватну наявним ресурсам 
ринкову нішу та діяльність у ній.

Розробка стратегії підприємства не обмеж-
ується витратами основного, оборотного капіталу, 
трудових ресурсів, часу. Величезне значення мають 
інформаційні та інтелектуальні ресурси. Розробка 
й реалізація стратегічних рішень потребують вико-
ристання величезного масиву інформації – відбору, 
систематизації та аналізу протягом тривалого часу 
діяльності. Можна констатувати, що без інформації 
немає стратегії, проте інформаційні ресурси тісно 
пов’язані з інтелектуальними – підприємство пови-
нно мати у своєму розпорядженні кадри, які в змозі 
не просто розробити черговий бізнес-план, але й ви-
значити тенденції розвитку зовнішнього середовища, 
перспективи того чи іншого бізнесу, сформувати на-
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прями розвитку підприємства, обґрунтувати необ-
хідність концентрації коштів в стратегічних цілях.

Наявність стратегічних ресурсів дозволяє еко-
номічному суб’єкту принципово визначати характер 
їх використання у взаємодії із зовнішнім середови-
щем підприємства. Вираз «пристосування до нових 
умов», яке часто використовується для характерис-
тики діяльності підприємств, є, на нашу думку, не 
зовсім вдалим, оскільки воно створює враження 
пасивної та спрямованої переважно на внутрішні 
зміни економічної стратегії підприємства. Безпере-
чно, пристосовуваність до змінюваних умов середо-
вища може бути підставою для тривалого й успіш-
ного функціонування підприємства. Однак стратегія 
означає не тільки слідування за змінами середовища 
та здійснення стратегічних змін на підприємстві, а й 
активну взаємодію із зовнішнім середовищем. Стра-
тегічно активне підприємство має цілеспрямовано 
впливати на середовище, змінюючи й пристосовуючи 
його до реалізації стратегії, створюючи умови для до-
сягнення стратегічних цілей.

Дослідження механізмів ресурсного забезпе-
чення діяльності підприємства створює необхідну 
основу для вироблення концепції управління ре-
сурсами. Ми вважаємо, що механізм ресурсного за-
безпечення – це система інституційних елементів, 
необхідна для розподілу й перерозподілу ресурсів 
господарюючими суб’єктами та їх структурними під-
розділами, а також трансформації ресурсів з однієї 
форми в іншу.

Напрямки ресурсного забезпечення діяльнос-
ті підприємства, з одного боку, визначаються тими 
фінансовими, кадровими, матеріальними та іншими 
ресурсами, якими воно розпоряджається на даний 
момент часу, а з іншого – інтелектуальними ресурса-
ми й інноваціями, які воно передбачає впровадити в 
майбутньому, а також можливостями щодо залучен-
ня джерел інвестування.

Ми вважаємо, що ресурсне забезпечення ді-
яльності підприємства (у т. ч. і переробних 
підприємств) – це комплексний процес мо-

білізації, накопичення, розподілу ресурсів, а також 
здійснення планування, контролю, моніторингу та 
інших процедур, спрямованих на ефективне та раці-
ональне використання ресурсів і зниження ризиків у 
діяльності підприємства. 

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо мо-
дель ресурсного забезпечення діяльності підприєм-
ства (рис. 1).

Як зображено на рис. 1, підприємство як від-
крита операційна система взаємодіє із зовнішнім се-
редовищем, представленим ринками ресурсів, з ме - 
тою формування своїх первинних ресурсів. Джерела-
ми фінансування ресурсів можуть виступати власні 
кошти (прибуток, накопичення, амортизаційні від-
рахування, суми, що виплачуються страховими ор-

ганізаціями у вигляді відшкодування збитків і т. ін.); 
залучені кошти (кошти від продажу акцій, кошти, 
що виділяються на безоплатній основі); асигнування  
з бюджетів на поворотній і безповоротній основі; іно-
земні інвестиції, надані у формі фінансової допомоги 
чи іншої участі в статутному капіталі спільних під-
приємств; позикові кошти (кредити, що надаються 
державою, кредити банків, кредити іноземних інвес-
торів, облігаційні позики та ін.).

Наступним етапом процесу ресурсного забез-
печення діяльності підприємства є накопичення, роз-
поділ і перерозподіл її ресурсів, тобто формування 
ресурсного потенціалу.

Центральне місце в наведеній моделі виділено 
ресурсному потенціалу підприємства. Існу-
ють різні думки щодо сутності поняття «ре-

сурсний потенціал». Як зазначає Н. С. Краснокутська, 
ресурсний потенціал – це можливості системи ресур-
сів підприємства та його компетенція отримувати ре-
зультат за допомогою реалізації бізнес-процесів [5]. 
На думку Н. В. Коваль, зазначена категорія уособлює 
можливий прояв дії або функції ресурсів, які поки що 
невикористані [4]. Тобто зазначені автори акценту-
ють увагу на принципах дії ресурсів або їх функціях.

Окрім цього, існують й інші точки зору щодо 
досліджуваної категорії. Зокрема, М. В. Мельник та  
Е. Б. Герасимова вважають, що це сукупність ресурсів 
організації (трудових і виробничих), що забезпечу-
ють безперервність і ефективність її діяльності [6].  
Г. М. Підлісецький зазначає, що ресурсний потенціал –  
сукупність взаємозв’язаних ресурсів, які поділяє на 
земельні, матеріально-технічні, трудові, фінансові 
[7]. В. І. Талах і Т. А Талах переконані, що це – наяв-
ність на конкретну дату в суспільному виробництві 
відповідних засобів виробництва (предметів праці 
та засобів праці), трудових ресурсів і відповідної їм 
системи управління (потенціал управління) [8]. Тоб-
то зазначені автори роблять наголос на різновидах 
ресурсів, які й формують змістовне навантаження 
досліджуваної категорії.

Вивчення значного обсягу спеціальної літерату-
ри дозволяє сформувати власне розуміння досліджу-
ваної категорії. Зокрема, ми вважаємо, що ресурсний 
потенціал є категорією, що виражає єдність ресурсів 
підприємства і представляє можливість управлін-
ня ними на певних етапах їх кругообігу. Правомірно 
припустити, що однакові за кількістю і якістю ресурси 
можуть мати різний потенціал залежно від ступеня їх 
використання. Таким чином, ресурсний потенціал ха-
рактеризує не тільки різні види ресурсів, але й ступінь 
їх використання, здатність створювати позитивний 
ефект. Тобто визначальною характеристикою цього 
поняття є не лише функціональність та багатоваріант-
ність у використанні, а й його результативність.

При побудові пропонованої структури ресурс-
ного потенціалу підприємства в спрощеному вигляді 
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Рис. 1. Модель ресурсного забезпечення діяльності підприємства

необхідно ґрунтуватися на взаємодії трьох складо-
вих, які найбільш повно характеризують внутрішній 
стан підприємства. Це блок системи управління (пла-
нування, організація, стимулювання, контроль), блок 
ресурсів (основний і оборотний капітал, трудові та 
інформаційні ресурси) і блок, який виокремлює види 
діяльності (аналітична, виробнича, комунікаційна, 
соціальна). Таким чином, охоплюються всі основні 
стратегічні компоненти підприємства, що дозволя-
ють досягати поставлених цілей.

Запропонована модель є відкритою системою, 
оскільки передбачає наявність комунікаційного бло-
ку, який забезпечує рух інформаційних потоків за 
двома основними напрямками: «підприємство – зо-
внішнє середовище», «зовнішнє середовище – під-
приємство».

Таким чином, визначення структури ресурсного 
потенціалу підприємства є необхідним етапом стра-
тегічного аналізу й управління. Адже наведена струк-
тура ресурсного потенціалу підприємства базується 

на взаємодії його основних стратегічних компонент 
та охоплює всі внутрішні процеси, які відбуваються 
в різних функціональних підрозділах внутрішнього 
середовища. У результаті забезпечується системне 
уявлення підприємства в цілому, формується безпо-
середньо за кожним елементом структура ресурсного 
потенціалу, що є найважливішою передумовою про-
цесу його оцінки та представляє собою базу для по-
дальшого стратегічного планування.

Слід зазначити, що поняття «ресурсний потен-
ціал підприємства» об’єднує не тільки ресур-
си, які взаємодіють із системою управління на 

різних етапах свого розвитку, а й методи, застосуван-
ня яких дозволяє найбільш ефективно реалізувати 
ринкові можливості. Адже в результаті взаємодії бло-
ків системи управління, ресурсів і блоку діяльності 
утворюються функціональні ділянки, що дозволяють 
провести аналогію з організаційною структурою і лі-
нією взаємозв’язку з функціями різних організацій-
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них підрозділів. Таким чином, дана структура дозво-
ляє визначити повний набір функцій того чи іншого 
структурного підрозділу підприємства. При цьому іс-
нує можливість охоплення всіх сфер та напрямків ді-
яльності, починаючи від досліджень і закінчуючи за-
стосуванням маркетингових інструментів взаємодії  
з ринком і соціальною діяльністю, яка є, зокрема для 
переробних підприємств, однією із основних. Завдя-
ки зазначеному забезпечується комплексний погляд 
на підприємство, з’являється можливість об’єктивно 
розставляти пріоритети в розвитку тієї чи іншої стра-
тегічної складової відповідно до мети підприємства 
на перспективу.

Пропонована модель є відкритою системою, 
оскільки передбачає наявність комунікаційного бло-
ку, який забезпечує рух інформаційних потоків за 
двома основними напрямками: «підприємство – зо-
внішнє середовище», «зовнішнє середовище – під-
приємство».

Таким чином, визначення структури ресурс-
ного потенціалу підприємства є необхідним 
етапом стратегічного аналізу та управління. 

Представлена у вигляді моделі, структура ресурсно-
го потенціалу підприємства базується на взаємодії 
його основних стратегічних компонент, охоплює всі 
внутрішньофірмові процеси, які відбуваються в різ-
них функціональних частинах його внутрішнього 
середовища. У результаті забезпечується системний 
погляд на підприємство в цілому, формується струк-
тура ресурсного потенціалу (в розрізі елементів), що 
є найважливішою передумовою процесу його оцінки 
та представляє собою базу для подальшого стратегіч-
ного планування.

У процесі фінансово-господарської діяльності 
ресурси підприємства взаємодіють, трансформую-
чись у результат діяльності у вигляді: прибутку, до-
ходів, виготовленої продукції, наданих послуг, вико-
наних робіт. Отримані результати є реальною осно-
вою для розвитку процесу формування ресурсів на 
новому якісному рівні, а також для економічного 
зростання підприємства в цілому. Процес утворення 
та використання ресурсів підприємства з точки зору 
формування сукупних витрат і отримання результа-
тів можна розділити на три етапи (рис. 2).

Як зображено на рис. 1, на першому етапі утво-
рюються сукупні витрати, пов’язані з формуванням 
джерел ресурсів, зокрема: витрати, пов’язані з об-
слуговуванням заборгованості, відкриттям підпри-
ємства, витрати на придбання сировини, матеріалів 
тощо. На другому етапі відбувається трансформа-
ція ресурсів в товари та послуги. На третьому ета-
пі утворюються сукупні витрати, пов’язані з від-
новленням ресурсів на розширеній основі (тобто  
з отриманням прибутку). Це пов’язано з реалізацією 
товарів споживачам.

ВИСНОВКИ
Управління ресурсами є необхідною умовою 

підвищення якості управління фінансовими пото-
ками підприємства, оскільки будь-який елемент ре-
сурсної бази, так чи інакше, впливає на формування, 
швидкість і узгодженість цих потоків. З цих позицій, 
ресурсне управління – діяльність, здійснювана під-
приємством з метою оптимального використання 
наявних ресурсів. 

Принципи формування та використання меха-
нізмів ресурсного забезпечення діяльності для кож-
ного переробного підприємства є індивідуальними, 
що залежить від специфіки галузі функціонування, 
рівня та потенціалу розвитку, а також стратегії роз-
витку підприємства.                   
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Рис. 2. Взаємозв’язок сукупних ресурсів і сукупних витрат підприємства
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