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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
THE MODERN APPROACH TO RESEARCH
THE RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Статтю присвячено дослідженню сучасного підходу до сутності ресурсного потенціалу підприємства. Розглянуто поняття ресурсного потенціалу як економічної категорії та представлено
авторське бачення його сутності. Висвітлено підходи до дослідження даної категорії. Визначено,
що основними характеристиками потенціалу є: організаційно-управлінський, кадровий, інтелектуальний, фінансовий, технологічний, інформаційний, ринковий, інтерфейсний та науководослідний. Визначення сутності поняття «ресурсний потенціал» базувалося на комплексному та
системному підходах. На основі комплексного підходу ресурсний потенціал – сукупність різноманітних ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємства. А за системним підходом ресурсний потенціал підприємства – наявність явних та неявних ресурсів, їх взаємозв’язок як системи
для досягнення цілей.
Ключові слова: ресурси, ресурсний потенціал, ресурсний потенціал підприємства, фінансові
ресурси, матеріальні ресурси, трудові ресурси, інформаційні ресурси.
Статья посвящена исследованию современного подхода к сущности ресурсного потенциала
предприятия. Рассмотрено понятие ресурсного потенциала как экономической категории и представлено авторское видение его сущности. Освещены подходы к исследованию данной категории.
Определено, что основными характеристиками потенциала являются: организационно-управленческий, кадровый, интеллектуальный, финансовый, технологический, информационный,
рыночный, интерфейсный и научно-исследовательский. Определение сущности понятия «ресурсный потенциал» базировалось на комплексном и системном подходах. На основе комплексного
подхода ресурсный потенциал – совокупность различных ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. А согласно системному подходу, ресурсный потенциал предприятия – наличие
явных и неявных ресурсов, их взаимосвязь в качестве системы для достижения целей.
Ключевые слова: ресурсы, ресурсный потенциал, ресурсный потенциал предприятия, финансовые ресурсы, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, информационные ресурсы.
The article is devoted to the study of the modern approach to the essence of the enterprise resource
potential. The concept of resource potential as an economic category is considered, and the author’s
vision of its essence is presented. The approaches to the study of this category are highlighted. The concept of enterprise potential is important for the practice of management, because the idea of its content
determines an adequate approach to its assessment, measurement of competitiveness and capacity
management. One of the main tasks of management is to determine the potential of the existing enterprise, ie comprehensive evaluation of its components. It is determined that the main characteristics of
the potential are: organizational and managerial, personnel, intellectual, financial, technological, information, market, interface and research. The definition of the essence of the concept of “resource potential” was based on a comprehensive and systematic approach. Based on an integrated approach, the
resource potential is a combination of various resources at the disposal of the enterprise. And according
to a systematic approach, the resource potential of an enterprise is the presence of explicit and implicit
resources, and their relationship as a system for achieving goals. First hour of the form of the resource
insurance: a system of interdependent warehouses; dynamic assimilation; on the basis of the law of
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synergy; warehouses of resource potential will require optimal structure; Warehouses of resource
potential have the potential to be adequate for the characteristics of the products and services, which
can be guaranteed. In our time, there’s not a single approach and a single concept of resource potential.
Key words: resources, resource potential, enterprise resource potential, financial resources, material resources, labor resources, information resources.
Постановка проблеми. Головними завданнями у нашому світі під час управління підприємством є всебічний розвиток підприємства
та оцінка його можливостей, сюди ми можемо
включити збалансування можливостей підприємства з наявним потенціалом зовнішнього
середовища для досягнення стратегічних цілей
та в процесі постійної конкуренції його існування. Ефективне функціонування підприємства нині залежить від самого керівництва
(управління). Таким чином, ресурсний потенціал є тим основним ресурсом, який забезпечує стійкість підприємства та складається з
таких основних елементів: соціального, виробничо-економічного та екологічного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вітчизняні та зарубіжні вчені у своїх дослідженнях та наукових працях упродовж ХХ ст.
вивчали різні вектори економічного, виробничого та ресурсного потенціалу. На нашу
думку, необхідно зосередити увагу на працях
зарубіжних учених: К. Аладефреда, В. Вебера,
Д. МакКлелланда, А. Маршалла, Ф. Тейлора,
А. Файоля.
Вітчизняні науковці Абрамова, С. Бандура,
М. Грачева, А. Колот, В. Саденко, Л. Фролова,
Л. Шаруга, Г. Хаєт у своїх працях вивчали
основні проблеми організації ресурсного
потенціалу.
Аналізуючи економічно-наукову літературу
та різні погляди вітчизняних та зарубіжних
учених-економістів, відзначимо, що, на нашу
думку, мало вивчено більшість концепцій розвитку ресурсного потенціалу та його структури
й якостей.
Метою дослідження є аналіз сучасного підходу до дослідження ресурсного потенціалу
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Нині велика кількість підприємств прагне розвивати ресурсний потенціал самостійно, а це,
своєю чергою, сприяє зміцненню якостей і
визначенню подальших можливостей розвитку. Під час управління потенціалом підприємства необхідно забезпечити його ефективність
і стабільність.
Сьогодні одним з головних етапів економічної стратегії є процес формування ресурсного
потенціалу підприємства, що передбачає створення й організацію ресурсів для досягнення
основних цілей діяльності підприємства.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Потреба проаналізувати сучасні підходи до
дослідження ресурсного потенціалу підприємства виникла на основі аналізу науково-економічної літератури та під час виявлення недостатньо обґрунтованого поняття «ресурсний
потенціал підприємства».
У системі ефективної роботи підприємства
велике значення має ресурсний потенціал, що
є засобом для збільшення прибутку та рівня
його конкурентоспроможності.
У загальному визначенні поняття «потенціал» – певна можливість реалізації будь-чого,
йому властиві накопичення, принцип вимірювання його величини та реалізації [3].
Основною характеристикою потенціалу є
можливість до відтворення. Створення потенціалу підприємства реалізується в процесі проведення відповідних дій щодо забезпечення ринкових можливостей підприємства через зміну
його характеристик і властивостей із метою
досягнення поставлених цілей.
Слід відзначити, що сам термін «потенціал»
пов’язує ще два поняття – «можливості» та
«здібності». У словнику представлено поняття
«можливість», як прийнятна умова, обставина,
ситуація, за якою можливо щось зробити, а
термін «здібність» розглядається як природна
обдарованість, уміння, можливість виконувати
певні дії [8].
Але необхідно зазначити, що вчені погоджуються з тим, що можливості і здібності у
визначенні поняття «потенціал підприємства»
поєднані.
Сучасними вченими трактування дефініції
«потенціал підприємства» означає можливість,
здатність, силу, яка існує в прихованій формі за
певних умов [5; 7; 8].
Окрім того, на нашу думку, поняття «потенціал» пов’язане з термінами «сила», «міцність».
Даний термін використовують із метою оцінки
засобів, запасів і джерел, які в подальшому
можуть застосовуватися для досягнення мети [1].
Потенціал підприємства з економічного
погляду характеризується як сукупність можливостей. З одного боку, потенціал підприємства – сукупність чинників, які визначають силу,
джерела спроможності, запаси, кошти, ресурси
та інші резерви, які можуть використовуватися в
економічній діяльності, а з іншого – потенціал підприємства характеризується якістю та кількістю
ресурсів, якими володіє підприємство, кваліфі-
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кацією найманого персоналу, інноваційними,
інформаційними й фінансовими можливостями.
Таким чином, потенціал – це сукупність
ресурсів та можливостей, які використовуються підприємством для досягнення відповідних цілей. Дослідження ресурсного потенціалу
є основним чинником та передумовою розвитку стратегії підприємства.
Основною метою підприємств в Україні є
одержання максимальних прибутків, але, на
жаль, більшість підприємств перебуває в кризовому становищі.
Загальна категорія «ресурси» за своїм значенням виступає як запас, джерело та знаходиться в основі категорії «ресурсний потенціал
підприємства». Таким чином, проводячи аналіз, ми дослідили, що майно та грошові кошти,
запаси та джерела сировини, матеріалів, праця
є головними ресурсами підприємства [2]. Аналізуючи економічну літературу, ресурси можна
визначити як сукупність матеріальних та нематеріальних елементів, які саме й «запускають»
виробничий процес.
Важливою ознакою терміна «ресурси» є те,
що вони можуть відтворюватися у двох формах: споживчої вартості й власне вартості. Але

необхідно акцентувати увагу на тому, що процес існування підприємств потребує постійного
включення нових різновидів ресурсів.
Для детального та всебічного дослідження
ресурсного потенціалу підприємства необхідно зупинитися на сучасних підходах до його
визначення.
Аналізуючи економічну літературу, у
табл. 1 ми зобразили комплексний та системний підходи до визначення сутності поняття
«ресурсний потенціал».
Таким чином, на основі комплексного підходу ресурсний потенціал – сукупність різноманітних ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємства. А за системним підходом
ресурсний потенціал підприємства – наявність
явних та неявних ресурсів, їх взаємозв’язок як
системи для досягнення цілей.
Проаналізувавши різні підходи до аналізу
сутності ресурсного потенціалу підприємства,
ми можемо зробити висновок, що його сутність – це коли взаємодіють усі його складові
елементи.
Крім того, як ми бачимо, ресурсний потенціал пов’язаний із характеристикою джерел
ресурсів.

Таблиця 1
Сучасні наукові підходи до визначення змісту поняття «ресурсний потенціал підприємства»
Автори
Зміст поняття ресурсного потенціалу
Комплексний підхід
Н. Багацька,
Ресурсний потенціал – сукупність ресурсів, які характеризують
В. Хачатрян [2]
підприємство, а також здатність співробітників для збільшення прибутку
застосовувати ресурси.
В. Бугай, А.
Ресурсний потенціал – сукупність ресурсних можливостей, управлінських
Горбунова [3]
здібностей і вмотивованості підприємця; крім того, працівники мають
впливати на зовнішні зміни з метою поліпшення діяльності підприємства
в умовах конкуренції.
Д. Солоха,
Ресурсний потенціал – сукупність ресурсів та можливість його працівників
В. Морева
використовувати їх для створення нових послуг чи товарів із метою
О. Балакай [8]
підвищення прибутку.
Л. Маршук [9]
Ресурсний потенціал – можливості підприємства щодо використання
власних ресурсів, які в подальшому можуть використовуватися для
задоволення потреб споживачів.
Н. Невроцький [11] Ресурсний потенціал – сукупність ресурсів, що забезпечують результативну
діяльність господарюючого суб’єкта.
А. Томпсон,
Американські вчені у своїх працях розглядають ресурсний потенціал із
А.Дж. Стрікленд [12] погляду стратегічного управління.
Системний підхід
С. Алексєєв [1]
Система функціонування у сукупності різноманітних видів ресурсів, які
можуть бути використані в господарській діяльності для збільшення його
конкурентоспроможності та задоволення основних потреб.
Ресурсний потенціал – система власних ресурсів підприємства, які здатні
мобілізувати за потреби для проведення результативної діяльності.
М. Гончар [4]
Ресурсний потенціал – це складна і динамічна система.
Т. Дем’яненко [7] Ресурсний потенціал – деякий запас міцності, стабільності, раціонально
використовувані ресурси підприємства.

Джерело: складено автором
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Найбільше використовується визначення
поняття ресурсного потенціалу підприємства –
зображення його через сукупність природних
умов та ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, які призначені для досягнення певних
цілей. Різноманіття підходів вивчення ресурсного потенціалу дає змогу вважати його багатоаспектним поняттям, а сама структура ресурсного забезпечення для кожної організації є
індивідуальною, але при цьому необхідно враховувати специфіку галузі, рівень економічного
розвитку, стану потенціалу розвитку, вибраної
стратегії подальшого розвитку [10, с. 447].
Основними видами потенціалу є: інтелектуальний, фінансовий, інтерфейсний, організаційно-управлінський, кадровий, технологічний,
інформаційний, ринковий та науково-дослідний. Усі вони дають можливість застосувати їх
для інноваційного розвитку [12].
Більшість учених-економістів у процесі
дослідження інноваційного потенціалу підприємства спирається на ресурсний підхід. Але нині
більшість підприємств діє в умовах обмежених
ресурсів, які можуть становити як його конкурентні переваги, так і, навпаки, загрози. З такої
позиції одним із джерел конкурентних переваг
підприємства є ресурсне забезпечення.
Під час формування ресурсного потенціалу
слід урахувати, що ресурсний потенціал є:
– системою взаємозалежних складників;
– динамічним утворенням;
окрім того:
– формування ресурсного потенціалу здійснюється на основі закону синергії;
– складники ресурсного потенціалу потребують
оптимальної
структури,
оскільки
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вони мають бути в повній гармоній і бути
взаємопов’язаними;
– складники ресурсного потенціалу мають
бути адекватними характеристикам продукції
чи послуг, що виробляються підприємством.
Проаналізувавши погляди науковців, економістів, пропонуємо розглядати ресурсний
потенціал як систему взаємопов’язаних різних
видів ресурсів, якими володіє підприємство.
Якщо ми акцентуємо увагу на відмінностях
понять «ресурси» і «потенціал», то побачимо,
що ресурси існують незалежно від підприємств,
а потенціал окремого підприємства невіддільний від суб’єктів діяльності.
Це означає, що поняття «потенціал», окрім
матеріальних і нематеріальних засобів, передбачає й наявність компетенцій у працівника,
колективу, підприємства, суспільства у цілому
для ефективного використання наявних засобів і ресурсів.
Отже, ресурсний потенціал – це сукупність
ресурсів, що властиві підприємству, а також
здатність працівників використовувати ресурси
для підвищення прибутку та здійснення різних
видів послуг.
Висновки з проведеного дослідження.
Ресурсний потенціал являє собою складну,
відкриту, динамічну, ієрархічну систему. Слід
пам'ятати, що сьогодні не існує єдиного підходу
й єдиної концепції щодо сутності ресурсного
потенціалу. Кожна позиція, що розглядається
сьогодні в науково-економічній літературі,
має раціональну основу і кожне визначення
має право на існування. Під час проведення
дослідження ресурсного потенціалу необхідно
застосовувати системний підхід.
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