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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розкрито теоретичні аспекти формування системи стратегічного 
управління ресурсним забезпеченням розвитку підприємства;  обґрунтова-
но послідовність та встановлено зміст етапів формування ресурсної страте-
гії підприємства як сукупності управлінських рішень, реалізація яких 
спрямовується на забезпечення досягнення стратегічних цілей підприємст-

ва у різних сферах здійснення виробничо-господарських операцій. 

Ключові слова: стратегічне управління, ресурсна стратегія, підприємство, 
управління, виробничо-господарські операції. 
 

В статье раскрыты теоретические аспекты формирования системы страте-
гического управления ресурсным обеспечением развития предприятия; 

обоснованна последовательность и установлено содержание этапов форми-

рования ресурсной стратегии предприятия как совокупности управленчес-
ких решений, реализация которых направлена на обеспечение достижения 

стратегических целей предприятия в различных сферах осуществления 

производственно-хозяйственных операций. 

Ключевые слова: стратегическое управление, ресурсная стратегия, предп-

риятие, управление, производственно-хозяйственные операции.  

 
In article theoretical aspects of formation of system of strategic management are 

opened by resource ensuring development of the enterprise; reasonably sequence 

of stages of formation of resource strategy of the enterprise as sets of the 

administrative decisions which realization is directed on ensuring achievement of 

strategic objectives of the enterprise in various spheres of implementation of 

production and economic operations. 
Keywords: strategic management, resource strategy, enterprise management, 

production and business operations.  

 
Вступ. Процеси виготовлення корисних благ, що забезпечують життєві нага-

льні запити споживачів, складають фундаментальну основу функціонування су-

часної економічної системи. Стрижневим елементом складної низки соціально-

економічних явищ і процесів, що становлять зміст корисної виробничої діяльно-

сті, є господарська діяльність підприємств, успішне здійснення якої стає запору-

кою для сталого розвитку суспільства. Виробнича підприємницька діяльність яв-

ляє собою складний процес цілеспрямованої трансформації факторів виробницт-
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ва на корисні блага (товари або послуги). Найважливішим фактором виробницт-

ва на підприємстві є ресурси (економічні ресурси), тобто складний комплекс ма-

теріальних та нематеріальних факторів, які використовуються для виготовлення 

певних економічних благ (товарів і послуг). 
Сучасний динамічний характер змін усього різноманітного складу чинників 

формування ланцюжку створення нової вартості визначає нагальну необхідність 

у генерації своєчасного і належного цілеспрямованого управлінського регулю-

вання сфери ресурсного забезпечення діяльності підприємства [3, С. 441]. За від-

сутності такого, свідомого й зосередженого на необхідності досягнення встанов-

лених цілей, регулювання, поширення негативних тенденцій щодо безсистемно-

сті й непогодженості зусиль при здійсненні закупівель, зберіганні, встановленні 
цін, формуванні запасів, розрахунку тривалості виробничого циклу, організації 
збуту, неминуче призведуть до безладдя та порушень у виробничо-господарській 

діяльності. Вирішення усіх зазначених питань насамперед вимагає виокремлення 

спеціальної управлінської функціональної області – управління ресурсним забез-
печенням діяльності підприємства, активізація зусиль у якій має ґрунтуватися на 

дотриманні усіх загальних та специфічних концептуальних засад, характерних 

для цього управлінського процесу. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідження теоретич-

них та практичних аспектів формування системи стратегічного управління ресу-

рсним забезпеченням розвитку підприємства здійснювалося у наукових трудах  

Ансоффа І., Акоффа Р., Віханського О., Градова О., Мільнера Б., Мінцбер- га Г., 

Новикової О., Шершньової З. та ін. 

Проте багато важливих питань стратегічного планування ресурсного забезпе-

чення діяльності підприємства, зокрема – методичні засади визначення стратегі-
чних потреб у ресурсному забезпеченні господарської діяльності, формування 

ресурсної стратегії, відбір джерел постачання ресурсів та обґрунтування вибору 

форм ефективної взаємодії підприємства з постачальниками, оптимізація розпо-

ділу ресурсів та ін. вимагають уточнення.  

Постановка завдання. Дослідити зміст процесів стратегічного планування 

розвитку підприємства, а також розкрити методичні підходи з формування його 

ресурсної стратегії.  
Результати. Ресурсна стратегія являє собою набір принципових положень, 

що дозволяють ефективно розподілити ресурси та на цій основі вибирати най-

більш кращих постачальників виробничих ресурсів. Ця складова економічної 
стратегії повинна базуватися на дослідженні факторів, що обумовлюють інтен-

сивність попиту на ресурси з боку підприємства. Основна мета розробки та реа-

лізації ресурсної стратегії полягає в тому, щоб, з огляду на усі вимоги продукто-

вих і функціональних стратегій, забезпечити підприємство сировиною, паливом, 

запчастинами, устаткуванням, трудовими, фінансовими й інформаційними ресу-

рсами. Ресурсна стратегія – це тип операційної стратегії, у якій визначаються 

принципові засади поводження підприємства в зоні стратегічних ресурсів, форми 

і методи постачань, політика створення страхових запасів, систем розподілу і по-

повнення ресурсів [1, С. 211]. 
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При формуванні стратегії підприємства можна використовувати різні підходи 

до розробки стратегічних рішень. На вітчизняних підприємствах звичайно вико-

ристовується підхід, заснований на спільній роботі, при якому керівник разом із 
плановим підрозділом здійснюють аналіз формування альтернатив і вибір стра-

тегії. Оскільки ресурсна стратегія є різновидом стратегії забезпечення, то вона 

формується в рамках загальної і загальконкурентної стратегій підприємства, з 
урахуванням змісту функціональних і товарних стратегій. Формування ресурсної 
стратегії підприємства здійснюється у наступній послідовності. 

1. Вибір стратегічних цілей і задач у рамках ресурсного забезпечення підпри-

ємства з урахуванням місії, загальних стратегічних цілей, представлених у «древі 
цілей» підприємства. 

2. Стратегічний аналіз, що включає в себе аналіз зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства, аналіз його конкурентноздатності. 
3. На основі проведеного стратегічного аналізу проводять визначення конку-

рентних переваг (недоліків) підприємства за допомогою SWOT-аналізу, установ-

люючи ринки яких ресурсів для підприємства є перспективними, які види ресур-

сів будуть дорожчати в майбутньому, а які дешевшати, який вид ресурсів для пі-
дприємства є більш важливим, більш дорогим і т.д. 

4. Підготовка ресурсного плану. Для підготовки ресурсних планів необхідно: 

визначити ключові фактори успіху й основні задачі, що вимагають рішення на 

функціональному рівні; виявити пріоритетність різних задач у часі, а також роз-
поділити відповідальність за їхнє виконання. Ресурсний план може мати вигляд 

бюджету, що передбачає собою метод розподілу ресурсів, охарактеризованих кі-
лькісно, для досягнення цілей, також представлених у кількісній формі. Перевага 

бюджетів полягає у тому, що вони не тільки відповідають на запитання: скільки і 
які ресурси потрібні, але й показують джерела їхнього поповнення. Тобто бю-

джет складається з дохідної та видаткової частин, причому в збалансованому 

бюджеті дохідна частина дорівнює видаткової. На цьому етапі формування ресу-

рсної стратегії, використовуючи логістичний підхід, відбувається вибір постача-

льника ресурсів, укладаються договори постачання, формується політика ство-

рення запасів, систем розподілу і поповнення ресурсів. 

Сформована ресурсна стратегія буде реалізовуватися ефективно тільки у ви-

падку її узгодження з функціональними і товарними стратегіями, а також загаль-

ною стратегією підприємства. Таким чином, основним критерієм оптимальності 
побудови та ефективності функціонування системи стратегічного управління ро-

звитком є забезпечення максимального рівня використання потенціалу підпри-

ємства, необхідною передумовою чого виступає вимога формування належного 

(достатнього, але не надмірного) ресурсного забезпечення.  

Вирішення завдань планування забезпечення потреб виробництва у ресурсах 

певного кількісного та якісного складу здійснюється на двох основних рівнях: 

стратегічному та поточному (рис. 1). 
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Стратегічний рівень планування 

 ресурсного забезпечення діяльності підприємства 

Ресурсна стратегія підприємства 

Логістична політика підпр. Кадрова політика підприємства 

Концепція оплати праці, моти-

вації та стимулювання на під-

приємстві 

 

Концепція ресурсозбереження та 

підвищення ефективності вико-

ристання ресурсів 

Поточний(оперативний) рівень планування 

Встановлення умов комерційних угод щодо зовнішнього поста-
чання ресурсів для забезпечення діяльності підприємства 

Нормативи з ресурсоєм-

ності продукції та оплати 

ресурсів 

План з ефективності використання усіх 
видів ресурсів підприємства 

Нормативи з використання 
усіх видів ресурсів 

План руху ресурсних потоків План заходів з ресурсо-
збереження та економії ресурсів 

Бюджет адміністративних витрат Бюджет з прямих витрат 

Рис. 1. Система планів підприємства в сфері ресурсного забезпечення  

господарської діяльності підприємства 
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До складу передумов, які визначають потреби і запити підприємства в сфері 
розбудови його ресурсного потенціалу, а отже, й вибір належної ресурсної 
стратегії, слід віднести внутрішні (система довгострокових цілей; відповідні 
стратегічні альтернативи розвитку; можливості та обмеження щодо ефектив-

ності використання ресурсної бази, що визначаються іншими складовими по-

тенціалу підприємства) та зовнішні (склад наявних джерел залучення ресур-

сів, довгострокові умови доступу до них та ін.) чинники. 

Розрив між запитами підприємства щодо ресурсного забезпечення (внут-

рішні чинники) та можливостями щодо належного нарощування ресурсної 
бази (переважно – зовнішні) визначає існування певної «стратегічної прога-

лини» ресурсного походження [6, С. 312-325]. Подолання цього розриву і 
складає основний зміст процесу планування й реалізації управлінських дій, 

що в комплексі складають сферу формування ресурсної стратегії підприємст-

ва. 

Основними етапами обґрунтування обрання варіанту ресурсної стратегії пі-
дприємства, за такий підхід, стають наступні: 

1) стратегічний аналіз (діагностика) стану та тенденцій соціально-

економічного розвитку підприємства; 

2) планування ресурсного забезпечення стратегічних альтернатив со-

ціально-економічного розвитку підприємства; 

3) формування ресурсно-ринкового набору (портфелю) підприємства 

(рис. 2). 

Стрижневим (найбільш складним та відповідальним) елементом процесу 

розробки ресурсної стратегії підприємства, за думкою автора, виступає про-

цедура визначення обсягу стратегічних ресурсів, необхідного для реалізації 
стратегії розвитку підприємства. В ході здійснення даного етапу на підпри-

ємстві має бути забезпечено прийнятний (з точки зору сприяння реалізації 
поставлених цілей та задач) рівень погодженості інтересів усіх учасників ла-

нцюжку створення нової цінності, а також досягнуто належну міру збалансо-

ваності ресурсних потоків у межах зазначеного ланцюжку. Вирішення за-

вданнь ресурсного виробництва здійснюється на 2-х основних рівнях: страте-

гічному та поточному. Іншою важливою передумовою визначення стратегіч-

ного розриву є встановлення складу та визначення обмежень щодо викорис-

тання релевантних ресурсів. 
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Рис. 2. Послідовність обґрунтування ресурсної стратегії підприємства 

Формування стратегії розвитку підприємства 

Аналіз внутрішнього 

середовища підприємства 

Оцінка зовнішнього 
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Визначення 
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цілей 

підприємства 

Прогнозування змін середовища господарювання та впливу цих 

змін на стратегічні цілі підприємства 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Визначення обсягу стратегічних ресурсів, необхідного для реалізації стратегії ро-

звитку підприємства 

Визначення потреб  у залученні стратегічних ресурсів (встановлення 

стратегічної “ресурсної прогалини”) 

Визначення можливостей залучення стра-

тегічних ресурсів із зовнішніх джерел 

Визначення релевантних 

видів стратегічних ресурсів 

Визначення стратегічних ресурсних зон підприємства 

Визначення складу джерел 

залучення релевантних ресурсів 

Визначення додаткових умов та об-

межень щодо використання ресурсів 

 

Визначення способів залучення та каналів руху ресурсів 

Відбір постачальників для організації стійких комерційних відносин 

ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-РИНКОВОГО 

ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Формування виробничої програми підприємства 

Встановлення 
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Планування ресурсного забезпечення 
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ми ресурсного забезпечення 
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Релевантність певних видів ресурсів насамперед визначається наступними 

умовами, які характеризують процес споживання цих ресурсів: прямий вплив 

на кінцеві результати діяльності; вплив на ефективність використання інших 

видів ресурсів; дефіцитність ресурсів; можливість заміщення цих ресурсів у 

виробничому процесі іншими; обмеженість джерел постачання ресурсів; ная-

вність позаекономічних (поза ринкових) чинників, що обумовлюють зміни у 

динаміці співвідношення попиту й пропозиції на ресурси і т.ін. 

У випадку виникнення утруднень щодо досягнення зростання ресурсної 
бази підприємства, трансформація ресурсного потенціалу може стати можли-

вою тільки при зміні довгострокових цілей підприємства і стратегічних аль-

тернатив його розвитку. Отже, раціональність розходування ресурсів в межах 

вибору оптимального варіанту стратегічного ресурсного плану (ресурсної 
стратегії) буде визначатися сукупною дією наступних провідних чинників, 

формування яких відбувається всередині підприємства: 

1) пріоритети розходу ресурсів, що обумовлюються вибором довго-

строкових цілей підприємства та стратегічних альтернатив досягнення та-

ких цілей (пріоритетність у відборі напрямків витрачання ресурсів буде ви-

значатися насамперед можливостями збільшення генерації нової вартості в 

процесі використання ресурсної бази); 

2) ємність джерел постачання ресурсів, а також наявність додаткових 

(окрім обсягів наявного капіталу підприємства) умов та обмежень щодо за-

безпечення необхідної сталості постачання ресурсів, належного задоволен-

ня вимог безперебійного утворення нової вартості в процесі виробничо-

господарської діяльності; 
3) способи перетворення ресурсів в процесі вироблення нової ціннос-

ті, техніко-технологічна довершеність та виробничі параметри яких визна-

чають можливий діапазон змін потреб у обсягах, структурі, якості ресурсів, 

що залучаються до виробничих процесів; 

4) наявні виробничі залежності, що існують між процесами корисного 

використання різних видів ресурсів, технологічні умови яких (тобто, проце-

сів) визначають ступінь взаємного впливу параметрів значущості, корисно-

сті, якості, раритетності, можливості заміни ресурсів та ін.;  

5) способи побудови (організаційні форми здійснення) комерційно-

коопераційних відносин із постачальниками (реальними або потенційними) 

ресурсів, від доступності яких залежить досягнення (а отже, й встановлен-

ня) довгострокових цілей підприємства та визначення кола відповідних 

стратегічних альтернатив розвитку; 

6) стан ресурсних ринків (зокрема параметри і властивості стратегіч-

них зон ресурсів), активність на яких є запорукою формування належного 

ресурсного забезпечення реалізації системи стратегічних планів підприємс-

тва (довгострокових цілей та обраних стратегічних альтернатив розвитку). 



Випуск 4(60) 2012 р. Серія «Економіка» 

 96 

Таким чином, ієрархічний порядок формування системи стратегій підпри-

ємства обумовлює наявність тісного зв’язку між прийняттям стратегічних 

рішень економічного та виробничо-технологічного характеру (насамперед у 

сфері маркетингу, інноваційного і науково-технічного розвитку виробництва, 

інтенсивності використання ресурсів) та ресурсним забезпеченням господар-

ської діяльності. 
Динаміка інноваційного та науково-технічного розвитку (конкретними 

проявами якого є оновлення асортименту та номенклатури продукції, скоро-

чення термінів проходження та співвідношення стадій життєвого циклу това-

рів і послуг, оновлення виробничо-технологічної бази підприємства, вияв-

лення нових резервів підвищення ефективності використання ресурсів та ін.) 

насамперед знаходить чітке відбиття у змінах вимог щодо корисних власти-

востей та умов постачання ресурсів, які є необхідними для реалізації перед-

бачених планами підприємства стратегічних нововведень[2, С. 344]. З іншого 

боку, інноваційний процес також здатний надавати чималого впливу на інте-

нсивність використання усіх видів ресурсів, тобто так само, як маркетингова 

активність може впливати на динаміку створення, ліквідації та трансформації 
потреб у певних видах та обсягах залучення ресурсів. З цієї точки зору, голо-

вним фактором змін потреб підприємства у ресурсному забезпеченні висту-

пає ступінь мінливості технологій, які використовуються у виробничому 

процесі.  
Реалізація ресурсного потенціалу підприємства (навіть найбільш доскона-

лого й оптимального за кількісними, якісними й структурними параметрами 

відносно до технологічних вимог) великою мірою залежить від міри озброє-

ності персоналу засобами виробництва й предметами праці так само, як зміна 

обсягів виробництва або іншого параметру визначення потреб у ресурсному 

забезпеченні, має бути підкріплено належною трансформацією споживання 

виробничих ресурсів. З цієї точки зору слід визначити три можливі варіанти 

змін продуктивності використання витрат ресурсів на підприємстві: 
1) інтенсивні зміни продуктивності використання ресурсів (ІП) – ситуація, 

коли питоме споживання ресурсів на виготовлення кожної наступної одиниці 
продукції або послуг зменшується, тобто витрати живої та минулої праці ви-

користовуються при зростанні обсягів виробництва більш ефективно; 

2) екстенсивні зміни продуктивності використання ресурсів (ЕП) – питоме 

споживання ресурсів при збільшенні випуску продукції зростає або залиша-

ється на відносно незмінному рівні, тобто до виробництва залучаються нові й 

нові трудові ресурси на умовах відносного зменшення або стабільного збері-
гання поточного рівня продуктивності використання цих ресурсів; 

3) скорочення продуктивності використання ресурсів (СП) – ситуація, за 

яку зменшення обсягів діяльності підприємства призводить до збереження 

поточного рівня або відповідного (у більшості випадків – навіть випереджу-

вального) збільшення питомих обсягів споживання ресурсів. 
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Слід проте зазначити, що описані варіанти змін продуктивності викорис-

тання ресурсів зовсім не є тотожними до трансформації інтегральних оцінок 

ефективності виробничої діяльності підприємства або раціональності управ-

ління ресурсним забезпеченням зокрема. З точки зору ресурсного підходу, 

можливі причини негативних тенденцій у змінах продуктивності споживання 

ресурсів варто розділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. У першому ви-

падку неможливість підвищення ефективності використання ресурсів обумо-

влюється насамперед існуючими непоборними або такими, які трудно подо-

лати, обмеженнями можливостей (або умов, насамперед – цінових і логістич-

них) щодо залучення певних видів релевантних ресурсів, від яких прямо за-

лежить продуктивність виробництва в цілому. У іншому випадку причинами 

негативних змін ефективності використання ресурсів слід вважати насампе-

ред нездатність наявних трудових ресурсів (через дію структурних або якіс-

них чинників) у існуючих виробничих умовах забезпечити належний рівень 

продуктивної зайнятості. 
Таким чином, визначення стратегічних потреб підприємства у ресурсному 

забезпеченні його діяльності (за якісними, структурними та кількісними па-

раметрами) обумовлюється впливом трьох основних груп факторів: 

1) темпи зростання ринкової частки та обсягів діяльності підприємства; 

2) ступінь несталості (змінності) виробничо-технологічної основи підп-

риємства («технології»); 

3) характер (динаміка й спрямованість) трансформації параметрів ефек-

тивності застосування всіх видів ресурсів. 

Ресурсна стратегії підприємства відбувається через виконання таких ета-

пів: 

1. Дається загальна оцінка стану ресурсного потенціалу як складової 
стратегічного потенціалу підприємства (структурні, якісні та кількісні пара-

метри наявного ресурсного забезпечення діяльності підприємства та ін.). 

2. Проводиться дослідження зовнішніх умов формування ресурсної 
бази підприємства (стан ринку ресурсів, ступінь доступу підприємства до по-

тенційних джерел ресурсного постачання, можливості й обмеження щодо за-

лучення нових видів і обсягів ресурсів, вивільнення ресурсів). Здійснюється 

загальний аналіз (діагностика) організаційно-економічних та техніко-

технологічних здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства 

для визначення умов та пріоритетів ресурсного забезпечення. 

3. Встановлюються стратегічні цілі підприємства та визначаються ос-

новні положення загальної стратегії його розвитку. 

4. Розробляються основні положення маркетингової стратегії, страте-

гії науково-технічного розвитку та виробничої стратегії підприємства. 
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Таблиця 

Характеристика факторів оцінки стратегічних потреб підприємства у 

ресурсному забезпеченні 
Група  

факторів 
Показники оцінки (якісні та кількісні) 

Характер змін 

ефективності ви-

користання усіх 

видів ресурсів на 

підприємстві 

Трудоємність виробництва продукції 
Продуктивність праці робітників (за категоріями 

зайнятості) 
Матеріалоємність виробництва продукції 
Енергоємність виробництва продукції 
Електроємність виробництва продукції 
Фондоозброєність працівників (за категоріями) 

Ефективність використання робочого часу 

Співвідношення темпів зростання оплати і продук-

тивності праці  

Темпи зростання 

ринкової частки 

та обсягів діяль-

ності підприємс-

тва 

Ринкова частка підприємства, об'єм збуту товарів і 
послуг 

Об'єм виробництва продукції 
Об'єм реалізації продукції 
Обсяги маркетингових витрат підприємства  

Комплексний показник конкурентоспроможності 
продукції 

Ціна одиниці продукції 

Рівень мінливос-

ті виробничо-

технологічної 
основи підпри-

ємства 

Предметна і процесна спрямованість інновацій 

Походження корисного ефекту від інновацій, що 

впроваджуються 

Творчий характер (креативні параметри) інновацій, 

що розробляються й впроваджуються 

Неповторність (перспективи відтворення інновацій 

конкурентами) 

Вплив на якісні параметри процесів або продуктів  

Об’єми потенційно можливих корисних ефектів від 

впровадження інновацій 

Ступінь диверсифікації інноваційної діяльності пі-
дприємства 

Об’єми витрат на розробку та впровадження інно-

вацій 

 

5. Здійснюється позиціонування підприємства в площині трьохмір-

ної матриці оцінки стратегічних потреб у ресурсному забезпеченні, ви-

значаються еталонні параметри стану ресурсного потенціалу, що відпові-
дають обраному стратегічному варіанту розвитку підприємства. 
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6. Встановлюється наявність та характер існування стратегічного 

розриву між еталонними параметрами та поточним станом ресурсного за-

безпечення підприємства, а також визначаються шляхи подолання цього 

розриву.  

7. Розробляється ресурсна стратегія підприємства, складовими якої 
можуть бути відповідні цільові програми (комплекс цільових програм) ро-

звитку ресурсної бази підприємства. 

8. Здійснюється поточне планування потреб підприємства у ресур-

сах (за кількісними, структурними, якісними параметрами) відповідно до 

вимог ресурсного забезпечення виконання маркетингових планів та реалі-
зації виробничої програми. 

У разі відсутності стратегічного розриву у стані ресурсного потенціалу 

підприємства (оптимальність потенціалу), тобто повної відповідності фа-

ктичного стану умов ресурсного забезпечення господарської діяльності 
зазначеним вище еталонним вимогам, основні положення ресурсної стра-

тегії будуть визначатися комплексом стратегічних рішень щодо забезпе-

чення сталості параметрів наявного фактичного стану ресурсного потен-

ціалу при наявності стратегічного розриву (у переважній більшості випа-

дків) встановлення пріоритетів розвитку ресурсної бази підприємства як 

аналітичне зіставлення фактичних та еталонних характеристик) або гра-

фоаналітичного методу (побудова профілю оцінки стратегічних потреб 

підприємства у залученні або оптимізації використання ресурсів). 

Виходячи з наведеної вище послідовності формування ресурсної стра-

тегії підприємства, оцінка стратегічних потреб підприємства у ресурсах, 

по-перше, вимагає встановлення стратегічних цілей підприємства та ви-

значення основних положень загальної стратегії підприємства, а також 

маркетингової та виробничої стратегій, стратегії науково-технічного роз-

витку тощо. 

Процес формування ресурсної стратегії (насамперед – в частині вста-

новлення можливостей й обмежень, а також при визначенні обсягів ресу-

рсів, необхідних для реалізації певних стратегічних альтернатив) 

обов’язково має зважувати також на існування відмінностей у закономір-

ностях змін становища товарних та ресурсних ринків, динаміці економіч-

них показників виробництва й реалізації продукції, обумовлених динамі-
кою життєвого циклу зазначених явищ (перш за все – ступеня новизни 

об’єктів дослідження). Ігнорування факту наявності такого роду відмінно-

стей може призводити до надмірно оптимістичної оцінки можливостей 

розвитку підприємства, недооцінки ризиків, а отже, цілком здатне стати 

перешкодою на шляху до досягнення встановлених цілей.  

Висновки. 

Послідовність формування ресурсної стратегії підприємства склада-

ється з наступних етапів: стратегічний аналіз; ресурсне обґрунтування 
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стратегії розвитку підприємства, формування ресурсно-ринкового порт-

фелю підприємства; встановлення стратегічних вимог щодо ресурсного 

забезпечення; вибір ресурсної стратегії.  Стрижневим (найбільш складним 

та відповідальним) елементом процесу розробки ресурсної стратегії підп-

риємства виступає процедура визначення обсягу стратегічних ресурсів, 

необхідного для реалізації стратегії розвитку підприємства. 

Слід відзначити, що прийняття кінцевих рішень щодо вибору стратегі-
чного варіанту дій у сфері ресурсного забезпечення на основі зіставлення 

параметрів складових середовища господарювання підприємства 

обов’язково має враховувати ситуаційний характер виникнення певних 

передумов та обмежень (ґрунтуватися на ситуативно-ресурсному підході). 
Крім того, до уваги в ході формування ресурсної стратегії обов’язково має 

братися прагнення щодо задоволення вимог неухильного збільшення рів-

ня інтегрованості виробничо-господарських процесів, які відбуваються на 

підприємстві, із системою коопераційно-постачальницьких зв’язків із вла-

сниками (розпорядниками) необхідних підприємству ресурсів.  
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