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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ „РЕСУРСОМІСТКОСТІ”  
ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
 

Розглядається поняття “ресурсомісткість” виробництва як економічна категорія. 
Наводиться сутність, склад і класифікація ресурсів. Обумовлюється взаємозв’язок еко-
номічних категорій “ресурси” і “ресурсомісткість”. 
 

В умовах ринкової економіки одним із основних господарюючих 
об’єктів є підприємство. Саме на цьому рівні створюється необхідна 
суспільству продукція і формуються основні джерела наповнення бю-
джету країни. Економічність діяльності будь-якого підприємства зале-
жить , в першу чергу, від ефективності використання усіх видів ресур-
сів. У цьому зв’язку надзвичайно важливим є визначення міри викори-
станих ресурсів, що є основою аналізу ефективності економіки підпри-
ємства та розрахунку конкурентоспроможності його продукції. Вини-
кає необхідність у якісній і кількісній оцінці цієї міри, тобто потрібен 
деякий показник, або система показників. Але кількісна оцінка можли-
ва тільки за умови визначення економічної категорії, що покладена в 
основу оцінки. 

Розглянемо поняття “ресурсомісткість” як економічну категорію, 
здатну надати всебічну характеристику витратності ресурсів на вироб-
ництво продукції. Аналіз існуючої літератури показав, що практично 
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немає проробок теоретичних і практичних аспектів проблеми. Окремі 
автори, такі як М.Т.Архипець, П.К.Дегтярьов, Р.М.Рибін, Н.Я.Кац, 
В.С. Дорофєєв у роботах [1-4] розглядають локальні проблеми ресур-
сомісткості будівництва, які частково розглядають це питання. Але 
будівництво є найбільш ресурсомісткою галуззю народного господар-
ства, бо споживає понад 15% всієї промислової продукції, 80-90% про-
дукції галузі будівельних матеріалів. Е.І.Шилов відображає ресурсомі-
сткість у взаємозв’язку та взаємообумовленості потреби будівництва у 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсах [5]. Вищеназвані автори 
під поняттям „ресурсомісткість” розуміють окремі показники ефекти-
вності використання ресурсів за видами: матеріаломісткість, фондомі-
сткість, трудомісткість, які не повністю розкривають сутність цієї еко-
номічної категорії. Тому виникає необхідність у визначенні самої суті 
ресурсів, що дасть можливість визначити поняття „ресурсомісткість”. 

Мета даної роботи – визначення економічної категорії “ресурсо-
місткість” і взаємозв’язок її з поняттям “ресурси”. Ця мета реалізуєть-
ся за допомогою аналізу теоретичних джерел. 

Перш за все при вивченні економічної категорії “ресурсоміст-
кість” необхідно дослідити поняття, сутність та склад ресурсів підпри-
ємства. Згідно з [1], економічні ресурси є “…фундаментальне поняття 
економічної теорії, що означає в загальному джерела, засоби забезпе-
чення виробництва. Економічні ресурси поділяються на природні (си-
ровинні, геофізичні), трудові (людський капітал), капітальні (фізичний 
капітал), обігові засоби (матеріали), інформаційні ресурси, фінансові 
(грошовий капітал).” Певно, слід погодитись із твердженням [1], що 
ресурси є джерела і засоби, які забезпечують діяльність підприємства. 
При цьому ресурси одночасно є і факторами виробництва. 

Усі ресурси пропонуємо класифікувати наступним чином: 
 Ресурси як засоби забезпечення діяльності підприємства: трудові, 
матеріальні, основні та оборотні фонди, нематеріальні ресурси, фі-
нансові. 

 Ресурси як джерела формування ресурсів – капітал. 
З урахуванням цієї класифікації на рис.1 наведена більш детальна 

структура ресурсів з визначенням їх взаємозв’язку. 
Дослідження проблеми дозволили розглядати поняття ресурсів як 

базу для визначення економічної категорії ресурсомісткості. Ресурсо-
місткість характеризує ефективність використання ресурсів. Нижче, на 
рис.2 наведена характеристика взаємозв’язку економічних категорій 
“ресурси” і “ресурсомісткість”. 

Взагалі ресурсомісткість як одна з економічних категорій харак-
теризує ефективність виробництва і впливає на  темп  і  пропорції  роз- 
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Трудові ресурси 
 Працюючі на підставі трудового  

договору 
       

 

 

Матеріальні ресурси 

 Предмети праці: 
 сировина та матеріали; 
 напівфабрикати та комплектуючі вироби; 
 паливо й енергія 

       

 

 

Знаряддя 
праці 

 

Основні  
засоби 

  земельні ділянки; 
 капітальні витрати на покращення земель; 
 будівлі, споруди та передавальні пристрої; 
 машини та обладнання; 
 транспортні засоби; 
 інструменти, приладдя та інвентар; 
 робочий і продуктивний скот; 
 багаторічні насадження; 
 інші основні засоби 

       

  Оборотні фонди 
  виробничі запаси; 

 незавершене виробництво 
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Фінансові 
ресурси 

 

 чистий  прибуток; 
 пайові внески; 
 сталі пасиви; 
 цільові надходження; 
 інвестиції; 
 інші 

 

 готова продукція; 
 дебіторська заборгованість; 
 поточні фінансові інвестиції; 
 грошові кошти та їх еквівален-

ти; 
 інші оборотні кошти 

         
        

  

 

Власний капітал 

  статутний; 
 пайовий; 
 резервний; 
 нерозподілений; 
 інший 

      

  
 

Забезпечення наступних 
витрат і платежів 

  забезпечення виплат персоналу; 
 цільове фінансування; 
 інші 

      

  
 Довгострокові  

зобов’язання 
  довгострокові кредити банків; 

 інші 
     

   Поточні зобов’язання  
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Капітал 
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ємства 

 
Доходи  

майбутніх періодів 

 

 короткострокові кредити бан-
ків; 

 кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги; 

 поточні зобов’язання за рахун-
ками; 

 інші 
        Рис.1 – Склад ресурсів підприємства 



 Научно-технический сборник №54

 

 208

розвитку економіки держави, ріст національного доходу. Невипадково 
рівень розвитку держави знаходиться по ресурсомісткісті валового 
внутрішнього продукту, відповідно ефективність діяльності підприєм-
ства − по ресурсомісткісті його продукції. 
 
База для визначення економічної 
категорії “ресурсомісткість”  

 Економічна категорія “ресурсоміс-
ткість” −  ефективність 

Економічна категорія “ресурси”   Економічна категорія   
“ресурсомісткість” 

 

- засоби; 
- джерела 

 Ефективність використання  
ресурсів 

 

Рис.2 –  Взаємозв’язок економічних категорій “ресурси” і “ресурсомісткість” 
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ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІВИРОБНИЧИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

Аналізуються позиції сучасних авторів щодо проблеми внутрівиробничих еконо-
мічних відносин на підприємстві, а також пропонується модель їх організації. 
 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що сучасна наука до 
останнього часу повністю не вирішила питання організації системи 
внутрівиробничих економічних відносин. Також актуальність даної 
проблеми підтверджує ситуація, що склалася на будівельних 
підприємствах, як показує практика [1-3], сьогодні активно 
використовують окремі елементи системи внутрівиробничих 
економічних відносин. Організація економічних відносин носить 
безсистемний характер, у процесі організації допускається безліч 
помилок [4], упровадження системи затягується на тривалий час. Не 


