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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Академічною основою сучасної ресурсної

теорії є ідеї і теоретичні концепції видатних
представників економічної науки — А. Смі�
та, Д. Рікардо, Т.Р. Мальтуса, Дж.С. Міля,
Ж.�Б. Сея, К. Маркса, А. Маршалла, Дж.С.
Кларка та ін. У наш час проблеми формування
і використання окремих видів ресурсів еконо�
мічних систем та розвитку їх ресурсного потен�
ціалу в цілому не втратили своєї актуальності і
потребують розгляду в нових ринкових умовах.
Динамічність змін зовнішнього середовища —
загострення конкуренції, появи нових можли�
востей бізнесу, нові запити споживачів — при�
зводять до підвищеної уваги та значення стра�
тегічного управління ресурсним потенціалом
підприємства.
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вані чинники, на яких базується механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства.
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that underlying the mechanism of strategic management resource potential of the enterprise are formulated.
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В умовах, коли мова заходить не про забез�
печення максимального прибутку, а про вижи�
вання того чи іншого підприємства, керівники
нарешті звертаються до передумов та витоків
менеджменту, і перш за все до стратегічного
управління. Тенденції сучасного розвитку аг�
ропромислового виробництва в Україні пов'я�
зані з недосконалістю економічного механізму
природокористування, техніки, технологій. Це
призводить до деградації природних ресурсів,
зменшує можливість забезпечення виробниц�
тва сировиною, ускладнює технологічні цикли,
погіршує загальний стан біогеоценозів. Побу�
дова ефективних, діючих у відповідності до
конкретних умов механізмів управління під�
приємством, вимагає підвищеної уваги щодо
дослідження стратегічного управління ресур�
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сним потенціалом підприємства, принципів
його формування, характеристики чинників та
складових, що впливають на його результа�
тивність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми формування та використання

ресурсного потенціалу досліджували вітчиз�
няні та зарубіжні вчені Л. Абалкін, В. Авдєєнко,
Р. Тамбовцев, С. Глаз'єв, Г. Клейнер, Д. Львов,
К. Фляйшер, В. Андрійчук, О. Ареф'єва, Р. Бі�
лоусов, Г. Бабков, П. Борщевський, І. Бузько,
Ю. Василенко, С. Волощук, Е. Горбунов, В. Гон�
чаров, А. Задоя, А. Ігнатовський, Р. Колосова,
В. Котлов, Н. Краснокутська, О. Олексюк, І. Сту�
пницький, В. Ткаченко, І. Фаріон, Д. Черніков,
В. Шиян, С. Шкарабан та інші.

Проте більшість теоретичних концепцій
розвитку ресурсного потенціалу, його струк�
тури, властивостей та управління, що лежать у
площині його використання, є недостатньо об�
грунтованими або суперечливими. В еко�
номічній літературі недостатньо уваги приділе�
но стратегічному управлінню ресурсним потен�
ціалом. Це негативно вплинуло на формування
його методології та методики практичного ви�
користання сільськогосподарськими підприє�
мствами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є: пошук нових підходів, умов

та чинників до стратегічного управління ресур�
сним потенціалом підприємств, що потребує
з'ясування низки питань щодо уточнення прин�
ципів, властивостей, структури ресурсного по�
тенціалу, а також стратегії його використан�
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Результуючим чинником у стратегічному

управлінні є розроблення ефективної стра�
тегії, що забезпечує реалізацію місії підприє�
мства. Для підприємств сільського господар�
ства розроблення стратегічних напрямів ре�
сурсного забезпечення шляхом втілення су�
часних інноваційних технологій у виробницт�
во продукції, перероблення сировини, відтво�
рення ресурсного потенціалу є пріоритетни�
ми завданнями.

Світовий досвід переконує, що сучасний
розвиток аграрної економіки, незалежно від
соціально�економічної орієнтації країн та спо�
собу виробництва, стає все більш екологічно
орієнтованим, потребує збереження та відтво�
рення природного ресурсного потенціалу АПК
[2].

Ефективне управління ресурсами сільсько�
господарських підприємств забезпечить стійке
становище на ринку в разі втілення інновацій�
них інструментів стратегічного управління, а
саме вдалого поєднання знань, досвіду, техно�
логій (ключових компетенцій) за таких умов:

1) підприємство, володіючи різноманітними
ресурсами, повинне комбінувати їх в своїй ви�
робничій діяльності. Таке комбінування взає�
мопідсилює та взаємодоповнює ресурси, роб�
лячи їх унікальними та недоступними для кон�
курентів;

2) ринковий успіх підприємству гарантова�
ний, якщо підприємство здійснює вибір та ком�
бінацію ресурсів інтенсивніше, ніж конкурен�
ти;

3) в результаті ефективного та вдалого по�
єднання ресурси набувають форму ключових
компетенцій, які є недоступними та незмінни�
ми для конкурентів;

4) в ході конкурентної боротьби підприєм�
ства повинні передбачити можливість відтво�
рення конкурентами найліпшої комбінації ре�
сурсів, внаслідок чого вони знецінюються;

5) джерелом формування ключової компе�
тенції є інновації, технічні та технологічні мож�
ливості підприємства;

6) поштовхом для розробки ключових ком�
петенцій є готовність споживача отримати ви�
году від них та оплачувати нову продукцію,
створену в результаті їх втілення;

7) ключові компетенції формують матері�
альні та нематеріальні активи (унікальні знан�
ня, інформаційні технології, технологічні та
організаційні ноу�хау, гудвіл), які з плином часу
лише підсилюються, якість та ефективність ви�
користання їх зростає;

8) будь�яке сільськогосподарське підприє�
мство може набувати ключових компетенцій за
рахунок формування унікальних баз даних,
створення відповідного робочого клімату в ко�
лективі, творчого використання інноваційних
ідей.

Успіх стратегічного розвитку підприємства,
ефективна реалізація його стратегічних планів
залежить від ряду суб'єктивних та об'єктивних
факторів, наприклад, від готовності керівниц�
тва здійснювати масштабні проекти, від знань,
навичок і кваліфікації менеджерів або від на�
явності ресурсного потенціалу. Іншими слова�
ми кажучи, менеджери підприємства мають
орієнтуватися на успішне функціонування під�
приємства завдяки формуванню стратегічно
орієнтованого ресурсного потенціалу підприє�
мства. Вимоги, які ставить перед підприємством
зовнішнє середовище, визначають головні на�
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прями перетворення ресурсного потенціалу
підприємства, його стратегічну лінію поведін�
ки.

Сучасні умови розвитку економіки супро�
воджуються високим рівнем невизначеності
макросередовища, загостренням конкуренції,
що впливають на ефективність функціонуван�
ня підприємства, досягнення стійкого розвит�
ку та спонукають до максимального викорис�
тання наявних ресурсів та їх сукупності в якості
ресурсного потенціалу підприємства. Досить
часто категорії "ресурси" та "ресурсний потен�
ціал" ототожнюють, хоча, на нашу думку, між
ними існують розбіжності в тлумаченні та
змістовому наповненні.

Як зазначають К. Макконелл та С. Брю, до
ресурсів слід віднести землю, капітал, працю
та підприємницьку здібність [6]. А.Г. Заго�
родній та Г.Л. Вознюк під економічними ре�
сурсами розуміють сукупність ресурсів, які
використовують для виробництва товарів:
земля, праця, капітал, підприємницькі здіб�
ності, технологія, інформація тощо [3, с. 783].
На думку Л.Г. Окорокової, у загальному виг�
ляді ресурси складаються із наявної сукуп�
ності запасів, джерел, засобів та предметів

праці, які можуть бути мобілізованими та
приведеними в дію, а також використаними
для досягнення цілей підприємства. Як заз�
начає цей автор, всі ресурси, залежно від їх
альтернативної цінності, в межах підприєм�
ства поділяють на такі види: загальні ресур�
си (альтернативна цінність ресурсу однакова
як в межах підприємства, так і за його межа�
ми),  специфічні ресурси (альтернативна
цінність ресурсу важливіша для підприєм�
ства, ніж за його межами) та інтерспецифічні
ресурси (не мають альтернативної цінності за
межами підприємства) [7]. У відповідності до
ресурсної теорії фірм Е. Пенроуз відмічає, що
"фірма — це фонд ресурсів, які є унікальни�
ми для даної фірми, вони не можуть бути точ�
но та швидко відтворені іншими фірмами.
Відповідно цей набір ресурсів визначає кон�
курентні переваги фірми" [1, с. 119].

Головна відмінність категорії "ресурсний
потенціал" від категорії "ресурси" полягає в
тому, що в якості ресурсного потенціалу,
крім матеріальних та нематеріальних засобів,
використовується здатність персоналу та
підприємства в цілому використовувати на�
явні засоби та ресурси. Характеризуючи ре�

Джерело: авторська розробка.
Рис. 1. Складові ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства
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сурсний потенціал, слід враховувати, що до
його складу входять не тільки ресурси, при�
значені для споживання в конкретному пері�
оді, але й їх страхові та інші запаси. Тому ре�
сурсний потенціал відображає і потенціаль�
ну, а не лише реальну, можливість його спо�
живання в процесі суспільного виробництва.
Формування ресурсного потенціалу є склад�
ним та трудомістким процесом, що передба�
чає дослідження всіх складових системи у їх
взаємозв'язку та динаміці. Як економічна ка�
тегорія ресурсний потенціал відображає
відносини між людьми з приводу акумуляції
та використання наявних можливостей. Його
сутність проявляється через взаємодію всіх
його складових елементів.

Ресурсний потенціал характеризує не весь
запас конкретного ресурсу, який є в наяв�
ності у суспільства чи природи, а лише ту його
частину, яку можливо отримати з урахуван�
ням досягнутого рівня технологічного роз�
витку суспільства та економічної доцільності
залучення до суспільного виробництва. Тому
до ресурсного потенціалу включають лише ті
джерела ресурсів, отримання яких можливе
та ефективне на даному етапі суспільного
розвитку. Сьогодні, як ніколи, є актуальним
включати до ресурсного потенціалу не лише
усталену систему ресурсів, але й альтерна�
тивні ресурси та джерела їх відтворення. Це
нові або відтворені ресурси, які носять стра�
тегічну спрямованість, використання яких є
науково обгрунтованим та перспективним. Як
бачимо з наведених класифікаційних харак�
теристик, що описують сутність ресурсного
потенціалу, видно його дискусійний харак�
тер.

У результаті дослідження та систематизації
різних наукових поглядів ми дійшли висновку,
що під ресурсним потенціалом підприємства
розуміють сукупність наявних видів ресурсів,
що взаємодіють між собою в процесі виробниц�
тва, обсяг та структура яких можуть бути
змінені шляхом прийняття та реалізації стра�
тегічних рішень. До складових елементів ресур�
сного потенціалу, на нашу думку, слід віднести
такі (рис. 1).

Слід погодитися з Н.С. Краснокутською [5,
с. 32—34], яка відмічає, що формування ресур�
сного потенціалу підприємства є складним і ди�
намічним процесом, орієнтованим на макси�
мальну взаємодію з зовнішнім середовищем.
Серед чинників, що впливають на збалансо�
ваність та ефективність його використання, ав�
тор виокремлює:

— зовнішні чинники: економічні, соціальні,

політичні, юридичні умови, ринкові умови на
вході і виході;

— внутрішні чинники: стратегія підприєм�
ства, для реалізації якої формується потенці�
ал; досвід і навички менеджерів; цінності; куль�
тура, принципи організації ведення бізнесу.

Разом з тим ресурсний потенціал характе�
ризується і особливими властивостями, на ос�
нові яких він формується. Сукупність систем�
них, структурних та якісних характеристик
визначають принципи стратегічного управлін�
ня ресурсним потенціалом підприємства:

— ресурсний потенціал підприємства є
емерджентною системою зі складними ієрар�
хічними зв'язками між його елементами;

— при формуванні ресурсного потенціалу
підприємства неможливо ізолювати внутрішні
процеси від процесів зовнішнього середовища
з метою їх відособленого спостереження та
дослідження;

— ресурсний потенціал підприємства має
здатність до відтворення;

— ресурсний потенціал підприємства як
економічна систем постійно змінює свої пара�
метри;

— основою формування ресурсного потен�
ціалу підприємства є його структуризація;

— узгодженість у функціонуванні елементів
ресурсного потенціалу підприємства дозволяє
досягати стратегічних цілей підприємства;

— елементи ресурсного потенціалу підприє�
мства взаємодіють між собою із синергічним
мультиплікативним ефектом;

— параметри ресурсного потенціалу мають
здатність адаптуватися до постійних, динаміч�
них змін зовнішнього та внутрішнього середо�
вища господарювання;

— здатність ресурсного потенціалу під�
приємства до активних не передбачуваних дій
залежно від способів та методів управління,
рівня розвитку самої системи тощо.

Крім базових загальноприйнятих прин�
ципів, формуванню ресурсного потенціалу
підприємства притаманні специфічні, а саме:

— стратегічна спрямованість (формування
ресурсного потенціалу здійснюється у напрямі
реалізації обраної стратегії розвитку підприє�
мства);

— орієнтація на потреби ринку (ефект від
використання ресурсного потенціалу повинен
бути спрямований як безпосередньо, так і опо�
середковано на ринок, інакше кажучи, на цільо�
ву аудиторію споживачів, що є передумовою
прибутковості та розвитку підприємства);

— планомірність (координація роботи всьо�
го підприємства в результаті використання ре�
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сурсного потенціалу у виробничому процесі,
ефективного впровадження прогресивних ре�
сурсів та технологій);

— інформаційна забезпеченість (полягає у
формуванні ресурсного потенціалу з урахуван�
ням сучасних досягнень НТП та тенденцій роз�
витку ринку);

— взаємозалежність (полягає у тому, що
недостатній рівень розвитку однієї складової
потенціалу може компенсуватися до певної
міри розміром його інших складових, від�
сутність же окремої складової ресурсного по�
тенціалу призводить до нівелювання значи�
мості інших).

Реалізація стратегічного управління ре�
сурсним потенціалом здійснюється за допомо�

гою обраної підприємством стратегії, оскіль�
ки саме вона, за умов успішного втілення, за�
безпечує досягнення поставленої мети. Роз�
роблення стратегічних пріоритетів неможли�
ве без формування елементів стратегічного
управління ресурсним потенціалом підприєм�
ства (рис. 2).

У літературі зі стратегічного менеджменту
використовується термін "стратегічний потен�
ціал підприємства", під яким розуміють су�
купність наявних ресурсів та можливостей для
розробки та здійснення стратегії підприємства.
У даному випадку акцент робиться на ресурсах
підприємства, що використовуються для роз�
робки та реалізації стратегії. Проте стратегіч�
ний потенціал формують не тільки наявні ре�

Рис. 2. Елементи стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства

Джерело: авторська розробка.

      
. 

-   ; 
-      

   (  ); 
-     -

    (  
, ,     

 ); 
-    ,  

     
; 

-      
    ; 

-      
 ,     

. 

- ; 
- ; 
-  ; 
- ; 
- ; 

-   ; 
-      

 ; 
-  ; 
-    ; 
-  ; 
-     . 

-      
; 

-  ; 
- ; 
-   ; 
-     , 

   ; 
-     

. 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

 
 

- ; 
- ; 
- ; 
- . 



8
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2013

сурси, а й ресурси, які підприємство може
придбавати, змінюючи їх характеристики в
процесі втілення стратегічних рішень. Тому до
складу ресурсів, що формують потенціал
підприємства, необхідно додавати як наявні,
так і потенційні ресурси [4, с. 126].

На нашу думку, стратегічно орієнтований
ресурсний потенціал сільськогосподарського
підприємства — це відповідність та достатність
ресурсів і компетенцій підприємства для роз�
роблення та реалізації стратегії з метою отри�
мання стійких конкурентних позицій на ринку.
Така позиція повністю відповідає ресурсній
теорії та передбачає, що стратегічний розвиток
підприємства визначається наявними якісними
ресурсами, що відповідають конкретному
сільськогосподарському підприємству, його
стратегічним цілям.

Наявність та якість ресурсів і компетенцій
визначає власну конфігурацію можливих на�
прямів стратегічного розвитку підприємства.
Як справедливо відмічають відомі амери�
канські дослідники в галузі менеджменту Д.
Пірс та Р. Робінсон, "ресурний погляд на
стратегію базується на передумові, що фун�
даментальна відмінність між фірмами поля�
гає в унікальності їх ресурсів та унікальних
можливостях їх використання, які назива�
ються компетенціями". Однак не всі ресурси
та компетенції можуть мати однакову стра�
тегічну цінність. Цінність їх визначається
важливістю при реалізації стратегічного пла�
ну та можливістю доступу до них для всіх
учасників ринку [9, с. 164].

Неможливо однозначно встановити клю�
чові правила ефективного стратегічного уп�
равління ресурсним потенціалом, процедури
його оптимізації, адже сучасний ринок та його
підприємницькі суб'єкти досить різноманітні
та багатогранні. Стратегічне управління ре�
сурсним потенціалом підприємства базується
на системному підході, який враховує такі чин�
ники:

— підприємства є відкритими системами, на
які впливає велика кількість чинників зовніш�
нього середовища;

— стратегії є унікальними для кожного під�
приємства і тому універсального рішення, при�
датного для використання, не існує;

— підприємства характеризуються такими
особливостями: наявністю конкретних ресурсів
та їх перетворенням у матеріальні блага; по�
рівнянням затрат на виробництво з результа�
тами діяльності; багатокритеріальністю зав�
дань управління; неможливістю формалізації
завдань управління підприємства.

ВИСНОВОК
Необхідність стратегічного управління ре�

сурсним потенціалом обумовлюється тим, що
в сучасних умовах неефективне використання
ресурсів зменшує конкурентоспроможність
підприємства та робить їх діяльність нераціо�
нальною. Розроблення методології формуван�
ня ресурсної стратегії дає можливість підприє�
мству забезпечити результативність процесу
забезпечення ресурсами підприємства. Існую�
ча ситуація, коли ресурсна стратегія або зовсім
не розробляється, або є частиною виробничої
стратегії призводить до того, що ресурси розг�
лядаються як засоби, що забезпечують процес
виробництва, а не як джерела конкурентних
переваг, що дають можливість подальшого роз�
витку. Наведені чинники та умови стратегічно�
го управління ресурсним потенціалом підприє�
мства сприяють подальшому розвиткові при�
кладних аспектів використання теорії ресурс�
ного потенціалу підприємствами аграрної сфе�
ри.
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