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СТРУКТУРИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто сучасні підходи до визначення поняття “ресурсний потенціал”. Наведено модель

структури ресурсного потенціалу підприємства. Узагальнено показники використання трудових
ресурсів, розглянуто основні види нематеріальних активів.
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І. Вступ
У сучасних умовах господарювання підпри-

ємств машинобудівної галузі України спрямову-
ється на підвищення рівня їх ресурсного забез-
печення, створення умов щодо підвищення кон-
курентоспроможності та поліпшення соціальних
стандартів життя. Незважаючи на це, значна ча-
стина підприємств працюють на межі банкрутс-
тва, що викликано відсутністю коштів для фі-
нансування діяльності, недостатньою держав-
ною підтримкою тощо. У більшості підприємств
основним джерелом коштів для формування
ресурсного потенціалу є прибуток та позики фі-
нансово-кредитних установ і частково субсидії.
У кінцевому результаті підприємства не мають
можливості щодо здійснення навіть простого
відтворення наявного ресурсного потенціалу.1

Проблема формування в кожному підпри-
ємстві раціонального за своїм розміром та
складом ресурсного потенціалу та ефективного
його використання належить до числа найакту-
альніших, яку досліджують такі науковці, як:
В. Г. Андрійчук, В. А. Анічін, О. В. Березін,
О. А. Бугуцький, Ю. В. Василенко, О. Ю. Єрма-
ков, М. І. Кісіль, І. І. Лукінов, П. М. Макаренко,
Л. Ю. Мельник, П. О. Мосіюк, О. М. Онищенко,
Б. Й. Пасхавер, В. В. Россоха, П. Т. Саблук,
В. М. Яценко та ін. Проте необхідно визнати,
що, незважаючи на значну кількість наукових
досліджень, низка питань потребує подальшо-
го опрацювання.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – визначити поняття та розгля-

нути модель структури ресурсного потенціалу
підприємства.

ІІІ. Результати
Потенціал підприємства – поняття багатогран-

не, наявність якого визначається як зовнішнім, так
і внутрішнім середовищем. У загальному розумін-
ні, “потенціал підприємства” – це сукупність засо-
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бів і можливостей підприємств у реалізації своєї
місії в певних умовах господарювання [1].

Ресурсний потенціал підприємства – це ба-
гатокомпонентна сукупність взаємопов’язаних
ресурсів (земельних, матеріальних, трудових,
нематеріальних та фінансових), які використо-
вують для виробництва продукції, а також
спроможність працівників використовувати їх з
метою виробництва та реалізації продукції для
отримання максимального прибутку.

У розвитку сучасних уявлень про потенціал
можна виділити такі напрями:
1. Потенціал – це узагальнена характеристика
ресурсів, що прив’язана до місця й часу. Тобто
це всі необхідні для функціонування ресурси
підприємства, які наявні в певному потрібному
місці на певний проміжок часу.
2. Потенціал – це поєднання матеріальних і
трудових факторів (засобів праці, предметів
праці та робочої сили).
3. Потенціал – це здатність сукупності ресурсів
економічної системи виконувати поставлені
перед нею завдання і вирішувати проблеми,
що виникли. Це поєднання структури й функції
об’єкта та їх взаємозв’язок [2].

Ресурсний потенціал підприємства є основою
функціонування підприємства. Він являє собою
сукупність матеріальних, природних, фінансових,
технологічних, інформаційних ресурсів, працівни-
ків, що здатні здійснювати ефективну діяльність
на підприємстві, поєднуючи при цьому всі вище-
перераховані засоби, вдосконалювати свої нави-
ки, а, разом з тим, покращувати якість продукції
[3]. Ресурси й результат перебувають у тісному
взаємозв’язку. Аналізуючи наявні ресурси під-
приємства та отримані результати у ході їх вико-
ристання, можна зробити висновок про розмір
потенціалу, його рівень та ефективність викорис-
тання. У результаті інтеграції перелічених ресур-
сів та їх взаємодії активізуються певні види дія-
льності, необхідні для нормального функціону-
вання підприємства (виробнича, маркетингова,
фінансова, науково-дослідницька). Рівень опера-
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ційного потенціалу залежить від рівня ефектив-
ності використання наявних виробничих можли-
востей. Інформація про величину виробничого
потенціалу та окремих його складових дає мож-
ливість певною мірою управляти характеристи-

ками потенціалу підприємства, у результаті чого
відкривається можливість впливу на віддачу ви-
робничих ресурсів [2].

Модель структури ресурсного потенціалу
підприємства подано на рис. 1.

Ресурсний потенціал підприємства

Природний

Трудовий

Фінансовий

Матеріально-
технічний

Земельні і водні ресурси

Персонал підприємства, у тому числі
управлінські кадри

Грошові ресурси (власні, позичкові і
державні), різноманітні фінансові вкладення)

Основні та матеріальні оборотні засоби (у
тому числі енергетичні)

Нематеріальні
активи

Державні акти на володіння і користування
землею та майном, патенти, товарні знаки,

контракти, ліцензії

Інформаційний Маркетингова, правова, організаційна,
виробнича та інша інформація

Рис. 1. Модель структури ресурсного потенціалу підприємства

У сучасних умовах механізм управління ре-
сурсним потенціалом підприємств не відпові-
дає завданням підвищення ефективності їх
функціонування. Основною причиною цього є
саме обмеженість ресурсів та інвестицій у їх фо-
рмування, що потребує постійного пошуку захо-
дів, спрямованих на їх повніше використання.

Розглянемо більш детально модель струк-
тури ресурсного потенціалу підприємства.
Природний потенціал підприємства включає в

себе такі показники, як  земельні й водні ресур-
си та можливість їх використання підприємст-
вом відповідно до галузевої належності.

Однією із найважливіших складових ресурс-
ного потенціалу є трудові ресурси підприємст-
ва. Показники використання поділяють на дві
групи: показники задіяності працівників у тру-
довому процесі та показники ефективності ви-
користання. Показники використання трудових
ресурсів на підприємстві розглянуто на рис. 2.

Показники використання трудового потенціалу підприємства

Показники задіяності
працівників у трудовому
процесі

Показники ефективності
використання

1. Рівень безробіття та зайнятості.
2. Коефіцієнт плинності кадрів.
3. Ступень використання річного та місячного
фонду робочого часу

1. Продуктивність праці (вихід валової, товарної і
чистої продукції на 1 працівника, 1 люд.-день, 1 люд.-
год.; витрати праці на одиницю продукції і 100 грн її
вартості).
2. Середній заробіток 1 працівника за рік, місяць,
день; співвідношення фактичного заробітку з
прожитковим мінімумом

Рис. 2. Показники використання трудових ресурсів на підприємстві

Аналіз літературних джерел показав, що фі-
нансовий потенціал трактується по-різному:
одна група вчених ототожнює фінансовий по-
тенціал з фінансовими ресурсами, а друга – з
фінансовим капіталом. Проте між ними є сут-

тєва відмінність, яка проявляється через еле-
ментний склад, структуру, джерела формуван-
ня та фактори впливу на них. А. Г. Кайгородов
розглядає фінансовий потенціал як максима-
льно можливу вартість усіх ресурсів підприємс-
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тва за умови їх функціонування в межах певної
організаційної структури. У роботі Ю. В. Сер-
дюк-Копчекчі фінансовий потенціал визначено
як “сукупність фінансових ресурсів, які беруть
участь у промислово-господарській діяльності
та характеризуються можливістю їх залучення
для фінансування як майбутньої діяльності
промислових підприємств, так і їх стратегічних
напрямків розвитку” [4]. Різні підходи до визна-
чення категорії “фінансовий потенціал” зумов-
люють проблеми його кількісного виміру в умо-
вах діяльності конкретних суб’єктів господарю-
вання та обмеженість використання цього по-
казника в процесі обґрунтування інвестиційної
привабливості промислових підприємств.

Матеріально-технічний потенціал відіграє
велику роль у забезпеченні прибутку підприємс-
тва. Для отримання рентабельних фінансових
результатів господарської діяльності необхідна
ефективна організація управління матеріально-
технічним потенціалом. У сучасному менеджме-
нті існує велика кількість варіантів управління

матеріальними ресурсами підприємства. Найбі-
льшу долю матеріальних ресурсів підприємства
становлять основні фонди. Основні фонди – це
матерiальнi активи, якi підприємство утримує з
метою використання в процесі виробництва,
постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду або здійснення адмiнiстративних i соціа-
льно-культурних функцій, очікуваний строк ко-
рисного використання (експлуатації) яких стано-
вить більше одного року (або операційного цик-
лу, якщо витриваліший за рiк) [5].

Нематеріальні активи мають велике значення
у формуванні ресурсного потенціалу, бо саме за
допомогою використання інтелектуальної власно-
сті, різноманітних комп’ютерних програм, ліцензій
сільськогосподарські підприємства підвищують
свою можливість більш ефективно використову-
вати усі ресурси, підвищувати свій потенціал, ін-
вестиційну привабливість, вартість підприємств,
фінансові показники своєї діяльності [6]. Основні
види нематеріальних активів подано на рис. 3.

Види нематеріальних активів

Відносно компанії

Відносно людського
фактору

Відносно функціональних
областей менеджменту

Відносно джерела активу

Зовнішні структурні
 Внутрішні структурні

 Індивідуальні компетенції

Структурні
Людські

Організаційні
Риночні/Клієнтські

Винаходи
Організаційна діяльність

Людські ресурси

За складовими об’єктів
Нематеріальні активи
(контрактні, авторські,
людського капіталу

)
Рис. 3. Класифікація нематеріальних активів

До інформаційного потенціалу підприємства
включають інформаційні, інтелектуальні та інші
нематеріальні активи, які вміщують:
– знання та досвід працівників (робітників, інже-

нерно-технічних працівників (ІТП), керівників);
– технічна документація (конструкторська, тех-

нологічна, ремонтно-експлуатаційна та ін.);
– економічна інформація (маркетингова, відо-

мості про економічних контрагентів підпри-
ємства, техніко-економічні характеристики
обладнання, технологій тощо);

– права власності на продукцію інтелектуаль-
ної праці (ноу-хау, патенти, зареєстровані
торговельні марки, “розкручені” бренди, про-
мислові зразки тощо);

– програмне, інформаційне та інше забезпечен-
ня комп’ютерних інформаційних систем (ІС);

– наукоємні вироби та послуги, технології їх
виробництва;

– засвідчена сертифікатами відповідність під-
приємства і його продукції міжнародним стан-
дартам, наприклад, ІСО 9000, ІСО 14000;

– засоби комунікації та зв’язку, інформаційні
системи та технології управління (переваж-
но комп’ютерні);

– корпоративна культура і соціально-психоло-
гічний клімат на підприємстві та у його під-
розділах;

– налагоджені зв’язки з економічними контраген-
тами (споживачами, постачальниками, посе-
редниками тощо), а також представниками ко-
нтактних аудиторій (засобами масової інфор-
мації, кредитно-фінансовими установами, полі-
тичними рухами, органами влади тощо), нала-
годжена й перевірена часом збутова мережа;

– імідж та ділова репутація [6].
Отже, ресурсний потенціал підприємства скла-

дається із сукупності ресурсів, необхідних йому
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для забезпечення ефективної діяльності (землі,
матеріально-технічних засобів, трудових, фінан-
сових і різноманітних нематеріальних ресурсів).

ІV. Висновки
У сучасних умовах важливою проблемою є

вивчення забезпечення промислових підпри-
ємств основними видами ресурсів, таких як
природних, фінансових, інформаційних, трудо-
вих, нематеріальних. З економічної точки зору,
потенціал підприємства являє собою сукуп-
ність його спроможностей, які можуть бути ви-
користані підприємством для досягнення по-
ставлених цілей. Багатоаспектні підходи до
розуміння сутності ресурсного потенціалу дали
змогу вважати його поняттям системи взаємо-
пов’язаних видів ресурсів, якими володіє під-
приємство та використовує їх у своїй господар-
ської діяльності для досягнення максимального
економічного ефекту та підвищення його кон-
курентоспроможності на ринку.
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Бутенко А. Д. Современные подходы к определению структуры ресурсного потенциала
предприятия

Рассмотрены современные подходы к определению понятия “ресурсный потенциал”. Представ-
лена модель структуры ресурсного потенциала предприятия. Обобщены показатели использова-
ния трудовых ресурсов, приведены основные виды нематериальных активов.

Ключевые слова: потенциал, ресурсы, предприятие, финансы, информация, конкурентоспосо-
бность, среда.

Butenko A. Modern Going Near Determination of Structure of Resource Potential of Enterprise
The article deals weath the modern approaches to the definition of the resource potential. The model of

the structure of the resource potential of the enterprise. Generalized indicators of labor resources, are the
main types of intangible assets. The potential of the enterprise - is the ability aggregate economic system
resources to perform its task and solve the problems encountered. Resource potential of the enterprise is the
main part of operation of the business. It is a combination of physical, natural, financial, technological and
information resources, workers are able to carry out effective operations of the company, thus combining all
above-mentioned means to improve their skills and at the same time, improve product quality.

Resource potential of enterprise is basis of functioning of enterprise. He shows a soba totality of material,
natural, financial, technological, informative resources, workers that is able to carry out effective activity on
an enterprise, combining all above-stated facilities here, to perfect the skills, and, at the same time, to
improve quality of products.

Between resources and results there is close intercommunication. Analysing the present resources of
enterprise and got results during their use, it is possible to draw conclusion about the size of potential, his
level and efficiency of the use. The certain types of activity, necessary for the normal functioning enterprises
(productive, marketing, financial, scientifically-research), activate as a result of integration of the enumerated
resources and their co-operation. The level of operating potential depends on the level of efficiency of the
use of present productive possibilities. Information about the size of productive potential and his separate
constituents gives an opportunity up to a point to manage descriptions of potential of enterprise, as a result
possibility of influence is opened on the return of productive resources.

Key words: potential, resources, enterprise, finance, information, competitiveness, environment.


