
190

ності виробничих взаємовідносин і різною мірою проявляється й
удосконалюється протягом усього розвитку суспільного виробниц-
тва. Забезпечення гарантованого виробництва продукції, каналів її
реалізації та усунення втрат закономірно зумовлює організацію, з
одного боку, виробничих підрозділів у середині господарства для
промислової переробки, доведення продукції до товарного вигляду і
споживача, тобто формування інтегрованих господарських струк-
тур, а з другого — кооперування, інтеграцію та створення на цій ос-
нові регіональних (територіальних) галузевих аграрно-промислових
формувань (професійних об’єднань, асоціацій, корпорацій, концер-
нів, аграрно-промислово-фінансових груп), у яких органічно розви-
вається виробництво, промислова переробка, зберігання і реалізація
кінцевої продукції з виходом на внутрішній та зовнішній ринки.

Отже до розвитку компаній МПП необхідно підходити комплекс-
но, це повинна бути система яка включає складові, що перераховані
вище. Таке поєднання дозволить підприємствам не просто вижити, а
й ефективно конкурувати на вітчизняному ринку та закордоном.
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Тези присвяченні дослідженню теоре-
тичних засад формування системи
ресурсного забезпечення розвитку
підприємства. Визначено головні
складові, що формують її концепту-
альний базис.

Theses dedication research of
theoretical principles of forming of the

system of the resource providing of
development of enterprise. Certainly

main constituents which form it
conceptual base.

Як відомо, ефективність функціонування та розвитку підпри-
ємств досягається через оптимізацію складу і обсягів ресурсів, що
формують фактори виробництва. Сукупність ресурсів підприємства
створює базу для формування його ресурсного забезпечення, оскіль-
ки система ресурсів більшою мірою належить до опису потоків ре-
сурсів, що використовуються у виробничому процесі, тоді як ресур-
сне забезпечення передбачає насамперед наявність джерел ресурсів.



191

Ресурсне забезпечення розвитку підприємства можна визначити як
сукупність певних видів ресурсів (матеріальних, технологічних, тру-
дових, фінансових, інформаційних, інтелектуальних) і джерел їх фор-
мування, що безпосередньо беруть участь у процесах розвитку під-
приємства або можуть бути мобілізовані з метою забезпечення
широкомасштабного використання його потенційних можливостей та
переходу підприємства до якісно нового стану. Ресурсне забезпечення
враховує спрямування, розширення, поповнення і відтворення джерел
ресурсів і лише через можливість участі ресурсів у функціонуванні та
розвитку підприємств створюється його ресурсний потенціал.

У загальному, елементами ресурсного забезпечення розвитку
підприємства можна вважати всі види ресурсів, які певним чином
пов’язані з функціонуванням та розвитком підприємства. Голов-
на проблема аналізу складових ресурсного забезпечення полягає
в тому, що всі його елементи повинні функціонувати як взаємо-
пов’язана сукупність. Виходячи з цього, закономірності розвитку
підприємства можуть бути розкриті не як окремо взяті закономір-
ності розвитку його складових, а лише за умови їх поєднання.
Саме тому, важливим завданням є визначення ролі кожного
окремого елементу виробництва. Найоб’єктивнішим методом до-
слідження принципів формування системи ресурсного забезпе-
чення розвитку промислового підприємства та аналізу його скла-
дових елементів виступає системний підхід.

Цілі формування компонентів ресурсного забезпечення повин-
ні знаходитьсь у відповідності до обраної стратегії розвитку під-
приємства, до цілей внутрішніх бізнес-процесів і бути інтегрова-
ними з кожною з них. Матеріальні ресурси підприємства слід фо-
рмувати невід’ємно від потенціалу інтелектуальних активів та
інших неосяжних ресурсів, тобто не створювати незалежні мож-
ливості, які не мають синергізму.

Сучасні умови розвитку підприємств вимагають зміни пара-
дигми оцінки ефективності використання ресурсів підприємства.
Ресурси не можуть і не повинні вимірюватись тільки таким показ-
ником, як величина затрачених на їх залучення грошових коштів.
Цінність (вартість) ресурсів повинна визначатись їх відповідніс-
тю стратегічним пріоритетам розвитку підприємства, а не обся-
гом грошових коштів, витрачених на їх створення, або тим скіль-
ки вони коштують самі по собі. Якщо ресурси повністю відпо-
відають стратегії розвитку, то їх цінність для підприємства суттє-
во збільшується. І навпаки, якщо ресурси не відповідають страте-
гії, то навіть за умови витрачання на їх залучення значної суми
грошових коштів, цінність їх буде незрівнянно малою.
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Важливою умовою ефективного використання ресурсів для
забезпечення розвитку є інтегрована взаємодія всіх ресурсів, що
формують ресурсну базу розвитку підприємства.

Для того, щоб визначити статус ресурсів та їх роль у підтримці
стратегії доцільним є використання такої їх характеристики як стра-
тегічної готовності. Стратегічна готовність конвертується в матері-
альну цінність лише тоді, коли внутрішні бізнес-процеси створюють
більш високий рівень доходів, економічного прибутку, а також за-
безпечують приріст вартості підприємства для акціонерів.

Таким чином, стратегічна відповідність, інтегрованість, а та-
кож стратегічна готовність ресурсів формують концептуальний
базис забезпечення ефективного розвитку підприємства
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STRATEGIC PARTERSHIPS
OF ENTERPRISES

IN «NEW ECONOMY»
Зміни умов функціонування сучасних
підприємств, що характеризуються як
«нова економіка», призводять до не-
обхідності формування стратегічних
партнерств. Вони дозволяють підпри-
ємствам набувати нових та підтриму-
вати наявні конкурентні переваги.

Changes in terms of functioning of
modern enterprises, which are named
«new economy», lead to necessary of

strategic partnership’s forming.
Partnerships allow to get and support

competitive advantages.

Прискорення процесів глобалізації, конвергенції галузей, при-
скорення розвитку технологій та інформаційних систем призво-
дить до зміни правил конкуренції між сучасними підприємства-
ми. Для набуття нових конкурентних переваг все частіше вико-




