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Проведені дослідження дозволяють підвищити ефективність економічної
оцінки освоєння родовищ сланцевого газу.
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За сучасних ринкових умов більшість підприємств функціонують в межах
підвищеної динамічності зовнішнього середовища, що зумовлено посиленням
конкуренції, зростання запитів споживачів та швидкістю прискорення науковоготехнічного прогресу тощо. Відповідні тенденції актуалізують роль ресурсного
забезпечення як основи ефективного управління підприємством. Ресурси підприємства характеризуються багатоаспектністю впливу, як на сам господарюючий
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суб‘єкт, так і на широке коло його стейкхолдерів. Для бізнес-середовища розбалансованість у забезпеченні необхідними ресурсами – це втрата економічної
самостійності.
Також слід відзначити, що аналіз ресурсозабезпечення діяльності підприємства в першу чергу пов'язаний з дослідженням економічних процесів і явищ,
при якому необхідно враховувати вплив різних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища., що, у свою чергу, можна досягнути за допомогою комплексу
взаємопов'язаних аналітичних показників.
Система управління ресурсозабезпеченням діяльності підприємства – сукупність управлінських заходів спрямованих на задоволення потреб підприємства
в необхідних ресурсах з метою формування стійких конкурентних переваг [1].
Загалом, науковці виділяють два основні напрями дослідження ресурсозабезпечення діяльності підприємства, а саме:
 «ресурсний», актуалізується значущість якості та кількості ресурсів, а оцінювання ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємств визначається
як відношення отриманого результату до обсягу залучених ресурсів;
 «результативний» – розглядає ресурсозабезпечення діяльності підприємств
як здатність перетворювати динамічні можливості на трансцендентні ресурси,
а процес оцінювання відбувається в межах співвідношення якості та кількості
ресурсів.
Отже, процес ресурсозабезпечення діяльності підприємства – це створення
та організація системи ресурсів та їх взаємозв’язків таким чином, щоб результат
їх взаємодії задовольняв потреби підприємства.
В наукових працях В. Лопатовський, Т. Примак, Б. Мізюк, К. Мамонов,
Б. Скоков, О. Короп, Ф. Котлер, Дж. Белл наголошують на багатофакторності
впливу бізнес середовища формування системи управління ресурсозабезпеченням
діяльності підприємства.
В економічній літературі фактори зовнішнього середовища найчастіше
класифікують за такими групами:
 економічні: світові економічні процеси, економічне законодавство та гнучкість системи оподаткування, кон’юнктура та темпи зростання ринку, розвиток
інноваційно-інвестиційних процесів;
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 політико-інституційні: політична стабільність, законодавча база, вимоги
щодо працевлаштування, державне регулювання та дотації окремих видів діяльності та рівень корупції;
 демографічні: кількість потенційних споживачів (структура населення,
зміни в окремих групах та в їх доходах); наявна та потенційна кількість робочої
сили; кваліфікаційні характеристики робочої сили (якість робочої сили);
 соціальні: рівень довіри між бізнесом та громадськими організаціями,
формування та дотримання корпоративної відповідальності;
 культурні: корпоративні цінності та атмосфера в колективі підприємства;
 структурні: види економічної діяльності, вплив міжнародного поділу
праці на господарську діяльність та зміни оптимальних розмірів підприємств;
 науково-технічні: інноваційний розвиток, темпи зростання наукомісткого
виробництва та продукції, адаптація науково-технічних вимог відповідно до
високотехнологічних виробництв;
 екологічні: природно-кліматичні умови; територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів; розміщення великих промислових і сільськогосподарських центрів і стан екологічного середовища [2].
Зазначимо, що фактори зовнішнього середовища є діалектичними, оскільки
вони є загрозами та одночасно можливостями, а рівень позитивного чи негативного впливу на організацію буде залежати від вдалості управлінського рішення.
Теоретичні узагальнення дозволяють охарактеризувати процес забезпечення
ресурсами діяльності підприємства як складний та багатогранний процес.
Базові принципи механізму формування ефективного управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства є: принцип адаптивності – реагування на зміни та вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;
принцип системності, в основу покладено існування механізму управління
ресурсами як специфічної динамічної системи; принцип комплексності слід
розглядати як взаємозумовлений і пропорційно взаємоузгоджений розвиток
системи управління ресурсами, як єдиного цілого, що в свою чергу забезпечує
взаємозв'язок усіх підсистем і елементів; принцип відповідності – наявні ресурси
мають забезпечити виконання поставлених цілей і мети; принцип плановості – має
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здійснюватися з урахуванням певної складеної програми розвитку і впровадження
інновацій на підприємстві [3].
Отже, при формування механізму ресурсозабезпечення треба брати до уваги
вплив зовнішніх та внутрішніх факторів та будувати цю систему у відповідності
до основних принципів механізму формування ефективного управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства. Зазначимо, що функціональна
підсистема управління ресурсозабезпеченням діяльності суб‘єкта господарювання
є невід‘ємною складовою загальної системи управління підприємства, тому за
умов злагодженої та ефективної їх взаємодії, наслідуючи фундаментальні засади та
фокусуючись на стратегічних цілях, можна досягти конкурентних переваг.
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ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ресурсне забезпечення діяльності підприємства відіграє надзвичайно важливу
роль у формуванні передумов його розвитку незалежно від галузевої приналежності та масштабів діяльності.
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