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МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ФІРМИ 

У статті розглянуто проблеми функціонування інституційної інфраструктури підтримки логістизації ресурсного потенціалу фірм. Виявлено 

значення інститутів для соціально-економічної практики. Висвітлено складність прийняття рішень в управлінні ресурсним потенціалом 

підприємства. Досліджено вплив інституційного середовища та інституційних чинників на напрямок розвитку і регулювання логістизації 

ресурсного потенціалу на підприємствах. Визначено ефективну взаємодію держави із логістизацією процесів на підприємствах. Розглянуто 

діагностику ресурсного потенціалу фірми з методологічної точки зору. Наведено поняття ресурсного потенціалу. Зазначено якщо в статиці 

досить оцінки ресурсного потенціалу, визначення його достовірності, то в динаміці необхідна система управління ресурсним потенціалом 

фірми на мікроекономічному рівні. Розкрито синергетичний зв’язок складових ресурсного потенціалу організації між собою. Встановлено 

якщо управлінський вплив на продуктивність одного з ресурсного потенціалу впливає на продуктивність інших, то збільшення 

продуктивності одного ресурсу може супроводжуватися як збільшенням, так і зниженням продуктивності інших.Запропоновано теоретико-

концептуальну схему механізму управління взаємодії держави із логістизацією ресурсного потенціалу на підприємствах Проаналізовано 

інституційне середовище взаємодії суб’єктів логістизації ресурсного потенціалу на підприємствах Зроблено висновки відносно основних 

пріоритетних напрямів інституційного забезпечення підтримки логістизації ресурсного потенціалу.  

Ключові слова: інституційне середовище, інституційна інфраструктура, ресурсний потенціал, мікро- та макроекономічний рівень, 

ефективність. 

Н. Н. ВОЛОСНИКОВА 

МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ФИРМЫ 

В статье рассмотрены проблемы функционирования институциональной инфраструктуры поддержки логистизации ресурсного потенциала 

фирм. Выявлено значение институтов для социально-экономической практики. Освещены сложность принятия решений в управлении 

ресурсным потенциалом предприятия. Исследовано влияние институциональной среды и институциональных факторов на направление 

развития и регулирования логистизации ресурсного потенциала на предприятиях. Определены эффективное взаимодействие государства с 

логистизации процессов на предприятиях. Рассмотрены диагностику ресурсного потенциала фирмы с методологической точки зрения. 

Приведены понятия ресурсного потенциала. Указано если в статике достаточно оценки ресурсного потенциала, определения его 

подлинности, то в динамике необходима система управления ресурсным потенциалом фирмы на микроэкономическом уровне. Раскрыто 

синергетическую связь составляющих ресурсного потенциала организации между собой. Установлено, если управляющее воздействие на 

производительность одного из ресурсного потенциала влияет на производительность других, то увеличение производительности одного 

ресурса может сопровождаться как увеличением, так и снижением производительности других. Предложено теоретико-концептуальную 

схему механизма управления взаимодействия государства с логистизацией ресурсного потенциала на предприятиях. Проанализировано 

институциональную среду взаимодействия субъектов логистизации ресурсного потенциала на предприятиях. Сделаны выводы 

относительно основных приоритетних направлений институционального обеспечения поддержки логистизации ресурсного потенциала.  

Ключевые слова: институциональная среда, институциональная инфраструктура, ресурсный потенциал, микро- и 

макроэкономический уровень, эффективность. 

N. M. VOLOSNIKOVA 

MICRO- AND MACROECONOMIC LEVEL OF INSTITUTIONAL PROVISION OF MANAGEMENT 

OF THE COMPANY'S RESOURCE POTENTIAL 

The article deals with the problems of functioning of the institutional infrastructure supporting logistics of the resource potential of firms. The 

importance of institutes for socio-economic practice is revealed. The complexity of decision-making in managing the resource potential of the 

enterprise is highlighted. The influence of the institutional environment and institutional factors on the direction of development and regulation of 

logistics of resource potential at enterprises is investigated. The effective interaction of the state with logisation of processes at enterprises is 

determined. The diagnostics of the resource potential of the firm from the methodological point of view are considered. The concepts of resource 

potential are given. It is specified if in a static enough estimation of resource potential, determination of its authenticity, in a dynamics the system of 

management of a resource potential of firm on a microeconomic level is necessary. The synergistic connection between components of the resource 

potential of the organization is revealed. It is established that if the controlling influence on the performance of one of the resource potential 

influences the productivity of others, then the increase in the productivity of one resource can be accompanied by an increase as well as a decrease in 

the productivity of others. The theoretical-conceptual scheme of the mechanism of interaction management of the state with logistics of resource 

potential at enterprises is proposed. The institutional environment of interaction of subjects of logistics of resource potential at enterprises is analyzed. 

The conclusions regarding the main priority directions of the institutional support for logistics of the resource potential are made. 

Key words: institutional environment, institutional infrastructure, resource potential, micro- and macroeconomic level, efficiency, control 

system, firm, conditions of instability, macroeconomic environment. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Значення інститутів для соціально-економічної 

практики давно усвідомлено економістами-

теоретиками, а в останні роки все більш виразно 

усвідомлюється і економістами-практиками. Однак 

інституційна динаміка відноситься до числа 

недостатньо вивчених процесів, як з теоретичної, так і 

з емпіричної точки зору. Крім того, ефективність 

діяльності фірми в значній мірі визначається тим, на 

скільки результативне використання наявних в своєму 

розпорядженні ресурсів. Сукупність ресурсів 

утворюють ресурсний потенціал фірми. Складність 

прийняття рішень в управлінні ресурсним 

потенціалом підприємства визначається наявністю 

великого числа факторів впливу. Тому для 

ефективного управління ресурсним потенціалом 

фірми необхідний комплексний підхід. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. 
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Широке коло завдань і методів їх вирішення, пов’язаних 

із дослідженням загальних проблем інституційної теорії в 

умовах ринкової трансформації, знайшло відображення у 

наукових роботах багатьох вітчизняних вчених, а саме 

С. Архієреєв, І. Булєєв, Г. Козаченко, І. Коропецький та 

зарубіжних: Х. Демсітц, Р. Коуз, Д. Норд, О. Уільямсон та 

інші.  

Однак, незважаючи на збільшений інтерес до 

проблем, відчувається серйозний недолік систематичних 

описів складу, структури та функціонування базових 

соціально-економічних інститутів в реальних 

економічних системах на макроекономічному рівні та при 

управлінні ресурсним потенціалом фірм на мікрорівні. 

Необхідністю розробки та застосування теоретичних 

положень інституційної теорії в практиці ресурсного 

потенціалу фірм пояснюється актуальність обраної теми 

статті. 

Метою статті є дослідження впливу інституційного 

середовища та інституційних чинників на напрямок 

розвитку і регулювання логістизації ресурсного 

потенціалу на підприємствах. 

Методологія. Теоретичну і методологічну основу 

дослідження складають фундаментальні положення 

сучасної економічної теорії, наукові праці і методичні 

розробки провідних вчених. 

Основні результати дослідження. Інституційна 

форма забезпечення підтримки логістизації процесів 

передбачає створення нормативно-правових рамок та 

формування відповідних інститутів. 

На думку Алейникова О.В., «чим вище рівень 

розвитку інституціоналізації взаємин бізнесу і влади в 

концепті гарантій від націоналізації власності або її 

перерозподілу в залежності від зміни правлячих еліт, тим 

вище національна зорієнтованість бізнесу на внутрішні 

інвестиції, конкурентоспроможність, ефективне 

управління власністю; конвертацію фінансового капіталу 

в розвиток людських ресурсів» [1]. Отже, ефективна 

взаємодія держави із логістизацією процесів на 

підприємствах неможлива без формування ефективного 

інституційного середовища, за допомогою якого держава 

впливає як на напрям логістизації процесів, так і на 

поведінку інших агентів, що впливають на ресурсний 

потенціал на підприємствах. 

Відповідно до термінології, розробленої Д. Нортом і 

Л. Девісом, інституційне середовище складається з 

основоположних політичних, соціальних та юридичних 

правил, які утворюють базис для виробництва, обміну, 

розподілу та споживання. Інституційні угоди – це 

договори між агентами, що визначають способи 

кооперації та координації [2, 3]. 

Інституційне середовище взаємодії держави з 

інтегрованою логістизацією процесів на підприємствах 

являє собою сукупність формальних та неформальних 

норм і правил, які координують господарську діяльність 

суб’єктів, а також забезпечують функціонування їх 

механізмів і структур (рис. 1, 2). 

Слід зазначити, що інституційна модель, що 

забезпечує оптимальну взаємодію інтегрованої 

логістизації процесів з іншими агентами визначає якість 

логістизації процесів на підприємствах і рівень 

трансаційних витрат пов’язаних із логістизацією процесів 

[4]. 

Якщо базуватися на теорії власності Р. Коуза, в 

основі якої лежить принцип розподілу пучка 

правомочностей між різними економічними агентами, то 

з позиції інституційного підходу, інтегровані логістичні 

процеси на підприємствах слід розглядати як комплексну 

мережу довгострокових двосторонніх контрактів між 

економічними агентами, що переслідують свої інтереси, 

згідно розподіленому між ними реальному набору 

правомочностей. До того ж в деяких випадках відносини 

будуються не тільки на формальних, але й на 

неформальних правилах. 

Під інститутами розуміють сукупність правил і 

норм, у тому числі механізми їх реалізації, за допомогою 

яких структуруються та спрощуються відносини і 

взаємозв’язки між агентами і організаціями [5, с. 17]. 

У складі інститутів Д. Норт виділяє три головні 

складові: а) неформальні обмеження, що результатом 

спільної взаємодії між агентами; б) формальні 

обмеження; в) механізм примусу, щодо забезпечення 

дотримання правил. Формальні інститути та механізми їх 

захисту встановлюються та підтримуються свідомо 

силою держави. Вони визначаються відповідною 

ієрархією: правила вищого порядку змінити складніше, 

ніж правила нижчого порядку. 

З розвитком суспільства можливі зміни як 

формальних, так і неформальних правил, тобто 

інститутів, а також способів примусу до виконання 

правил та обмежень. Зміни як формальних правил, так і 

механізмів, що забезпечують їх дотримання, вимагають 

витрат ресурсів. Але неформальні правила на відміну від 

формальних змінюються впродовж тривалого періоду 

часу. У результаті зіткнення нових і старих, формальних і 

неформальних правил можливі різні варіанти виникнення 

нових інститутів: нових формальних правил, старих 

формальних правил, старих неформальних правил, нових 

неформальних правил [6, с. 17]. 

З методологічної точки зору діагностика ресурсного 

потенціалу орієнтована в першу чергу на виявлення 

проблемних ситуацій на мікро- і макроекономічних 

рівнях та розробку управлінських рішень. Фірма, як 

відкрита система, повинна бути, адаптивної, тобто мати 

можливість пристосовуватися до різних змін у 

інституційному середовищі.  

Під системою управління ресурсним потенціалом 

фірми можна розуміти впорядковану сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що знаходяться між собою в 

стійких відносинах, в рамках якої відбувається процес 

управління ресурсним потенціалом фірми, спрямований 

на досягнення намічених цілей управління в умовах 

нестабільності макроекономічного середовища. 

В широкому понятті під ресурсним потенціалом 

розуміють як можливості, сили, запаси і кошти, які 

можуть бути використані, або як рівень потужності в 

будь-якому співвідношенні, сукупність засобів, 

необхідних для чого-небудь. 
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Рис. 1 Теоретико-концептуальна схема механізму управління взаємодії держави із логістизацією ресурсного 

потенціалу на мікро- та макроекономічному рівнях 
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Рис. 2 Інституційне середовище взаємодії суб’єктів логістизації ресурсного потенціалу на підприємствах 

 

Слід розрізняти кілька видів потенціалу, зокрема 

виділяють економічний, виробничий, ресурсний та 

інші. Розмежування цих категорій пов’язано з 

процесами відтворення, де стадія забезпечення 

підприємств матеріально-грошовими ресурсами 

співвідноситься з ресурсним потенціалом, процес 

з’єднання елементів виробництва в технологічному 

циклі - з виробничим, перехід готової продукції на 

стадію звернення - з економічним потенціалом. 

Якщо в статиці досить оцінки ресурсного 

потенціалу, визначення його достовірності, в 

порівнянні ресурсного потенціалу, то в динаміці 

необхідна система управління ресурсним потенціалом 

фірми на мікроекономічному рівні. Система 

ресурсного потенціалу, будучи об’єктом управління, 

визначає економічну ефективність виробничих 

процесів фірми. Оскільки складові ресурсного 

потенціалу організації синергетически по’вязані між 

собою, то управлінський вплив на продуктивність 

одного з ресурсного потенціалу впливає на 

продуктивність інших, причому збільшення 

продуктивності одного ресурсу може 

супроводжуватися як збільшенням, так і зниженням 

продуктивності інших. 

З теоретико-концептуальної схеми механізму 

управління взаємодією держави із логістизацією 

ресурсного потенціалу на мікро- та 

макроекономічному рівнях в умовах ринкової 

економіки випливає, що система регулювання і 

підтримки логістизації процесів повинна базуватися 

на механізмах зворотного зв’язку, що дозволяє 

швидко та своєчасно реагувати на динамічні зміни як 
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інституційного середовища, так і ресурсного 

потенціалу на підприємствах. 

Регулювання структури компонентів ресурсного 

потенціалу фірми здійснюється за рахунок 

формування критеріїв ефективності функціонування 

кожної підсистеми на мікрорівні, виділення ключових 

факторів впливу, вимірювання продуктивності 

ресурсів усередині системи і моніторингу 

зовнішнього середовища для досягнення поставлених 

цілей, адекватних умов, що змінюються 

інституціональним і макроекономічним умов. 

Адаптаційна ефективність логістизації 

ресурсного потенціалу на підприємствах означає 

здатність функціонувати та розвиватися у мінливому 

інституційному середовищі.  

Існують такі способи підвищення адаптаційної 

ефективності [7]: 

1. Створення зон стабільності шляхом 

горизонтальної та вертикальної інтеграції, яка може 

здійснюватися або через укладання довгострокових 

контрактів, або через обмін пакетами акцій, або 

шляхом вертикальної інтеграції. Для процесів 

логістизації ресурсного потенціалу укладення 

довгострокових контрактів, як з постачальниками, 

підрядниками, так і з потенційними споживачами 

своєї продукції чи послуг може сприяти створенню 

міцних ділових довгострокових відносин, в результаті 

яких буде знижена можливість опортуністичної 

поведінки економічних партнерів. 

2. Оцінка і прогнозування як щодо 

інституційного середовища прямого, так і непрямого 

впливу. Для інтегрованої логістизації ресурсного 

потенціалу неможливість формування власного 

ефективного інституційного середовища призводить 

до спроб орієнтуватися в умовах, що змінюються, 

виділяти свій сегмент ринку і координувати свою 

поведінку на цьому сегменті. 

3. Розподіл ризику за допомогою диверсифікації 

діяльності, укладання багатосторонніх договорів і 

передача ризику страховій компанії; система резервів, 

яка залежить від характеристик інституційного 

середовища. 

4. Активна ринкова позиція та 

самовдосконалення внутрішнього середовища 

логістизації ресурсного потенціалу на підприємстві, 

для яких саме підприємство виступає як елемент 

зовнішнього середовища. 

5. Пошук гаранта, який знижує ступінь 

невизначеності при взаємодії із агентами. Поліпшення 

інституційного середовища сприяє зменшенню 

загальної невизначеності та ризиків логістизації 

ресурсного потенцілу на підприємствах. 

Висновки і перспективи подальших розробок. 

Слід відзначити відсутність глибокої наукової 

опрацьованості концептуальних основ ефективної 

інституційної інфраструктури підтримки логістизації 

ресурсного потенціалу та відсутність цілісної 

системної методології розробки інституційної 

системи розвитку інтегрованої логістизації процесів, 

що, в свою чергу, викликає необхідність активізації 

процесу формування інфраструктури підтримки 

логістизації ресурсного потенціалу. Основними 

пріоритетними напрямами інституційного 

забезпечення підтримки логістизації ресурсного 

потенціалу повинні бути: створення і вдосконалення 

нормативної правової бази, формування інституційної 

структури ринку ресурсів, забезпечення 

інституційних умов для ефективної взаємодії між 

мікро- та макроекономічними агентами. 
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