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У статті розглянуто теоретичні положення ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Обґрунтова-
но важливість формування ефективної системи ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначе-
но, що досягнення бажаних фінансових результатів неможливо досягти без формування системи (механізму) 
управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими науко-
вими чи практичними завданнями. Кризові 
та швидкозмінні умови зовнішнього серед-
овища формують перед підприємствами нові 
виклики та завдання. Це стосується ефек-
тивності як самого виробничого процесу, так 
і функціонування підприємства в цілому. Кон-
курентоспроможність підприємства на ринку 
напряму залежить від ресурсного забезпе-
чення його діяльності та сформованої сис-
теми управління. Актуалізація проблеми 
ресурсного забезпечення діяльності підпри-
ємства визначається обмеженістю ресурсів і 
їх дороговизною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
на які спирається автор, в яких розгляда-
ють цю проблему і підходи її розв’язання. 
Проблема ресурсного забезпечення діяль-

ності підприємства досліджувало багато нау-
ковців, зокрема Л. Абалкін, Т. Безверхнюк [12], 
Н. Богацька [23], І. Вовк [21], Р. Грант, О. Кре-
мінь [15], К. Кузнєцова [16], А. Мельник [13], 
Л. Мельник, А. Полянська [10], К. Прохалада, 
А.Чорна [14] та ін. Незважаючи на велику кіль-
кість досліджень теоретичні аспекти ресурс-
ного забезпечення діяльності підприємства є 
дискусійними і потребують подальшого дослі-
дження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сут-
ності та структури ресурсного забезпечення 
діяльності підприємства та його вплив на 
досягнення планових фінансових результатів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Забезпечення планових фінансових 
результатів підприємством досягається за 
рахунок наявності відповідного ресурсного 
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забезпечення його діяльності. Підприємства 
мають в повному обсязі використовувати 
власні ресурси та мобілізувати прогресивні 
ресурси, які в кінцевому результаті забезпе-
чать досягнення ефекту економічного, соці-
ального, екологічного, інноваційного. Мати 
достатні ресурси для підприємства означає 
мати у своєму розпорядженні необхідні мож-
ливості і певні умови для свого розвитку й 
нормального функціонування відповідно до 
поставлених цілей [1, с. 77]. 

За етимологічною суттю термін «ресурси» 
(фр. ressourse – допоміжний засіб) трак-
тується як основні елементи виробничого 
потенціалу, які має в розпорядженні сис-
тема і які використовуються для досяг-
нення конкретних цілей економічного 
розвитку [2]. З латині термін ресурси пере-
кладається («добре бути» і розглядається як 
засіб запуску процесу будь-якої діяльності 
[3]. Тлумачать ресурси як кошти, цінності, 
запаси, можливості, джерела коштів, дохо-
дів [4]. З економічної точки зору ресурсами 
є сукупність факторів, які безпосередньо 
чи опосередковано беруть участь у процесі 
виробництва або надання послуг [5, с. 268]. 
У широкому розумінні ресурсами вважають 
матеріальні та інформаційні об’єкти, дже-
рела і передумови отримання необхідних 
людям матеріальних і духовних благ, які 
можна використовувати при існуючих техно-
логіях та соціально-економічних відносинах 
[5, с. 268]. Дерев’янко Ю.М. під категорією 
«ресурс» слід розуміти будь-яку субстанцію, 
що здатна завдяки своєму енергоінформа-
ційному потенціалу задовольняти потреби 
людства (у тому числі будь-яких відкритих 
стаціонарних систем) [6, с. 164]. М.А. Фран-
цузова визначає ресурси як «все то, что 
используют экономические субъекты для 
достижения поставленных целей и задач и 
удовлетворения собственных потребнос-
тей и потребностей внешней среды» [7]. 
Б. Вернерфельт трактує ресурси як матері-
альні і нематеріальні активи, які на відносно 

постійній основі пов’язані з даною компа-
нією [8]. К. Хелфаті і М. Петераф розгляда-
ють ресурси як актив або вхід у виробничий 
процес (матеріальний або нематеріальний), 
якими володіє організація, який вона контр-
олює або має доступ на відносно постійній 
основі [9]. Також, ресурси виступають фак-
тором внутрішніх резервів економічного роз-
витку підприємства при умові їх ефективного 
використання. Це дозволяє забезпечити не 
лише потреби підприємства, але й потреби 
суспільства в цілому (рис. 1). 

Значення ресурсного забезпечення полягає 
у своєчасному задоволенні потреб виробни-
цтва та забезпеченні його ритмічності протя-
гом всього операційного циклу. А. Полянська 
наголошує на тому, що «значення та вплив 
ресурсів на ефективність роботи підприєм-
ства визначається роллю, яку відіграє ресурс 
для досягнення цілей підприємства, мож-
ливостями його заміни, рівнем впливу ціни 
на окремі ресурси та оцінюється системою 
показників, що характеризують ефектив-
ність використання ресурсів підприємства та 
визначають їх вплив на кінцеві результати 
діяльності» [10].

Термін «забезпечення» словник з укра-
їнської мови визначає як постачання чогось 
у достатній кількості, задоволення певних 
потреб, створення умов для здійснення чого-
небудь, гарантування чогось, захист, охо-
рона кого-небудь, чого-небудь від небезпеки 
[11, с. 19]. В літературі існує безліч підходів 
до розуміння ресурсного забезпечення. Роз-
глянемо окремі з них.

Здійснення ресурсного забезпечення має 
ґрунтуватися на наступних принципах:

1. Автономність – можливість повністю забез-
печити виробництво ресурсами або звести 
залежність від постачальників до мінімуму.

2. Безперервність – забезпечення ритміч-
ності виробництва та зменшення простоїв.

3. Відповідність – наявні ресурси мають 
забезпечити виконання поставлених цілей і 
мети.
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сировинні, енергетичні, 
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Рис. 1. Процес перетворення ресурсів у процесі господарської діяльності
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4. Адаптивність (гнучкість) – реагування на 
зміни і вплив факторів зовнішнього і внутріш-
нього середовища.

5. Плановість – має здійснюватися з ураху-
ванням певної складеної програми розвитку 
на підприємстві.

6. Цілеспрямованість – ресурси мають 
залучатися тільки на досягнення поставле-
них завдань і виконання поставлених цілей і 
задач функціонування.

7. Ресурсозбереження – ощадливе вико-
ристання ресурсів, які не підлягають відтво-
ренню, використання енергозберігаючих тех-
нологій.

Важливим при розгляді питання ресурс-
ного забезпечення є дослідження структури 
ресурсного забезпечення підприємства. За 
визначенням А.Чорної це сукупність видів 
ресурсів, що є специфічними способами їх 
взаємозв’язку і взаємодії, направленими на 
досягнення поставлених цілей підприємства 
[14, с. 93 ]. 

Існує багато класифікацій видів ресурсів. 
Узагальнивши наявні підходи [19–21], виді-
лимо наступні види ресурсів:

– матеріальні ресурси – включає основні 
фонди і обігові активи підприємства;

– технологічні ресурси – використовувані 
технології та особливості організації вироб-
ничого процесу, динамічність технологічних 
змін, інновацій, наявність конкурентоспро-
можних ідей та наукових розробок;

– трудові ресурси – люди, здатні до 
праці, становлять основний елемент про-
дуктивних сил суспільства, оскільки саме 
вони сполучають засоби і предмети праці, 
і в результаті трудових зусиль створюється 
готова продукція;

– фінансові ресурси – це грошові кошти, 
що знаходяться в розпорядженні підприєм-
ства;

– інвестиційні ресурси – сукупність матері-
альних і нематеріальних ресурсів, які викорис-
товуються інвестором у процесі їх вкладання 

Таблиця 1
Трактування поняття «ресурсне забезпечення» окремими авторами

Автор/джерело Пропоноване визначення

М. Французова [7] система інституційних елементів, необхідних для розподілу й 
перерозподілу ресурсів господарюючими суб’єктами.

Т. Безверхнюк [12]
система державних заходів, спрямованих на створення мате-
ріальних, правових, інституційних умов перетворення еле-
ментів ресурсного простору в засоби досягнення цілей

А. Мельник, О. Оболенський, 
А. Васіна, Л. Гордієнко [13]

сукупність ресурсів,що використовуються чи можуть викорис-
товуватися організацією для здійснення своєї діяльності.

А. Чорна [14]

процес пошуку, залучення та використання різних видів 
ресурсів; складна система, яка включає в себе сукупність 
послідовних, взаємопов’язаних етапів, систематизованих до 
цих завдань методик,методів, моделей, які дають можливість 
обґрунтувати, вибрати спосіб ресурсного забезпечення та 
оцінити ефективність обраного способу

О. М. Кремінь [15].

сукупність певних видів ресурсів (матеріальних, технологіч-
них, трудових, фінансових, інформаційних, інтелектуальних) 
і джерел їх формування, що беруть безпосередню участь 
у процесах розвитку підприємства або можуть бути мобілі-
зовані з метою забезпечення широкомасштабного викорис-
тання його потенційних можливостей та переходу до якісно 
нового стану. 

К. Кузнєцова [16]
це можливість підприємства забезпечити свою діяльність 
необхідною кількістю та набором ресурсів для досягнення 
позитивного економічного ефекту в певний момент часу 

В. Алькема, Т. Пазєєва [17]
комплекс заходів забезпечення підприємства ресурсами 
відповідного виду та складу, що включає механізми пошуку, 
отримання, зберігання, накопичення, планування, обліку, 
використання та витрат. 

І. Сокових [18]
сукупність ресурсів доступних господарському суб’єкту, які 
можуть бути включені в процес виробництва в різних комбі-
націях, що визначаються технологіями з врахуванням про-
гнозних змін умов господарювання 
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в об’єкти інвестування з метою отримання 
прибутку або досягнення соціального ефекту 
[22, с. 75].

– 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 інте-
лектуальної власності, а також інші ресурси 
нематеріального походження;

– просторові ресурси – виробничі примі-
щення й території підприємства,наявність і 
стан комунікацій, можливість їх розширення, 
місцезнаходження і розташування підприєм-
ства, відстань від постачальників та спожива-
чів, наближеність до транспортних шляхів;

– інформаційні ресурси – інформація, 
доступ до неї, можливість розширення інфор-
мації і підвищення її ймовірності та інше;

– час – є специфічним і, на відміну від 
інших, не відновлюваним ресурсом, який не 
можна купити, відновити, повернути. Від вико-
ристання часу як ресурсу залежить ефектив-
ність використання потенціалу;

– природні ресурси – компоненти при-
роди, які використовуються або можуть бути 
використані як предмети споживання і як 
засоби праці.

– правові ресурси – законодавчі акти, 
прийняті державними органами влади, роз-
роблені нормативно-правові і науково-мето-
дичні документи (положення, правила, норми, 
інструкції, рекомендації, характеристики 
тощо);

– ресурси організаційної структури управ-
ління – характер та гнучкість керівної системи, 
способи підпорядкування, обсяги повнова-
жень та відповідальності, швидкість прохо-
дження керівних впливів.

Структура ресурсного забезпечення для 
кожної організації є індивідуальною, виходячи 
зі специфіки галузі, в якій вона функціонує, 
рівня економічного розвитку, стану потенціалу 
розвитку, вибраної стратегії подальшого роз-
витку [23].

З метою формування ефективної системи 
ресурсного забезпечення на підприємстві в 
межах загальної системи менеджменту має 
бути створена дієва підсистема управління 
ресурсним забезпеченням діяльності підпри-
ємства, яка в кінцевому результаті забезпе-
чить ефективність господарської діяльності 
суб’єкта господарювання.

Висновки із цього дослідження і дальші 
перспективи в цьому напрямку. 

Розглянувши теоретичні основи ресурс-
ного забезпечення діяльності підприємства 
пропонуємо розглядати ресурсне забезпе-
чення діяльності підприємства як сукупність 
(комбінацію) ресурсів необхідних підприєм-
ству для здійснення господарської діяльності 
із задіянням (формуванням) управлінського 
механізму, що забезпечить ефективне вико-
ристання ресурсів і задоволення суспільних і 
особистих потреб. Перспективами подальших 
досліджень може стати формування (вдоско-
налення) механізму управління ресурсним 
забезпеченням діяльності підприємства. 
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