
ВИДИ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЕКТУ 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Поняття «ресурси» має багато різних 
визначень. Єдиного визначення цього терміну в теорії управління проектами не 
наведено. Ресурси є невід’ємною частиною будь-якого проекту, тому необхідно 
мати чітке визначення поняття «ресурси» та їх видів, спираючись на класичні 
джерела економічної теорії, менеджменту та теорії управління проектами. 

Словник сучасної української мови визначає «ресурси», як «запаси, які 
можна використати у разі потреб: грошові цінності, джерела різних надходжень» 
[1]. Економічний словник дає визначення поняття «ресурси організації – основні 
ресурси, які використовує організація: людські, матеріали, технологія та 
інформація» [2]. 

Більш детальне та розгорнуте розкриття поняття «ресурси» можна знайти в 
роботах з економічної теорії. Автори визначають ресурси, як основні елементи 
задоволення економічних потреб. Економічні ресурси – природні, людські та 
таки, що вироблені людиною, – необхідні для виробництва економічних благ 
людства [3,4,5]. Всі економічні ресурси можна розділити на матеріальні, які 
включають землю та капітал, та людські, які включають труд та підприємницьку 
здібність. В сучасній економіці до переліку економічних ресурсів також 
включають інформацію та науково-технічний прогрес. 

Ресурси, необхідні для задоволення потреб, як правило, обмежені; в будь-

якому випадку, їх менш, ніж необхідно в кожен момент часу. Одночасне та повне 
задоволення всіх потреб принципово неможливо. Однак, обмеженість ресурсів 
може бути абсолютною та відносною. Під абсолютною обмеженістю розуміють 
недостатність ресурсів для одночасного задоволення всіх потреб учасників 
виробництва економічних благ людства. Відносна обмеженість передбачає 
наявність певних ресурсів для задоволення обраних потреб.  

Згідно з теорією управління ресурси можна класифікувати на людські, 
капітал, матеріали, технології та інформацію [6]. Ця класифікація більш 
прийнятна для виробничих підприємств, однак, й організації обслуговування та 
некомерційні організації використовують всі ці види ресурсів.  

Усвідомлення важливості інформації як окремого виду ресурсів є однією з 
відмінностей теорії управління. Інформація накопичується та поширюється в 
процесі комунікації. М. Мескон у своїй книзі «Основи менеджменту» писав, що 



здійснення обміну інформацією всередині організації необхідне, без цього не 
може бути управлінської дії [7, с.134]. 

Підручники з економіки морського транспорту дають визначення ресурсів як 
сукупності трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів. Особливістю 
підприємств морського транспорту є структура експлуатаційних витрат, які 
складаються з багатьох статей та мають власну методику розрахунку. Спочатку 
формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення 
підприємства, коли утворюється статутний фонд. Його величина показує розмір 
тих основних і обігових коштів, які інвестовані в підприємство для придбання 
основних матеріально-технічних ресурсів. Надалі фінансові ресурси формуються 
головним чином за рахунок прибутку й амортизаційних відрахувань. Поряд з 
ними джерелами фінансових ресурсів виступають: виторг від реалізації 
транспортної послуги, різні цільові надходження, мобілізація внутрішніх ресурсів 
в будівництві суден, споруд та ін. Сформовані з різних джерел фінансові ресурси 
дають можливість підприємству своєчасно інвестувати кошти в нове 
виробництво, забезпечувати при необхідності розширення і технічне 
переоснащення, фінансувати наукові дослідження, розробки, їх впровадження та 
ін. Наявність фінансових ресурсів обумовлює структуру основних фондів 
підприємства, кадровий потенціал та сутність витрат [8,9]. 

Ціллю статті є дослідження поняття «ресурси» від його розкриття в 
економічній теорії до застосування в теорії управління проектами; визначення 
властивостей ресурсів згідно їх залучення  для використання в проекті. 

Основні результати дослідження. Ресурси - це все, що може бути 
використано організацією для досягнення своїх цілей, для задоволення власних 
потреб і зв’язку з зовнішнім середовищем. До ресурсів належать основні засоби 
та нематеріальні активи, незавершене виробництво, запаси матеріалів і товарів, 
грошові кошти, дебіторська заборгованість та ін.  

Ресурси організації можна розділити на фінансові та виробничі. До 
фінансових ресурсів належать грошові кошти, дебіторська заборгованість, цінні 
папери, фінансові вкладення, участь в статутному капіталі інших організацій 
тощо. Їх особливість в тому, що вони не можуть бути спожиті безпосередньо 
всередині організації. Так само як і не можуть бути створені всередині організації. 
Використовуються і створюються ці ресурси при взаємодії з навколишньою 
середою. Таким чином, фінансові ресурси відображають взаємини організації з 
підприємницьким оточенням.  

До виробничих ресурсів належать матеріали, трудові ресурси, 
внутрішньовиробничі роботи та послуги, готова продукція. Особливість даних 
ресурсів у тому, що вони можуть бути використані безпосередньо всередині 
організації та/або створені всередині організації в процесах виробництва або є 
результатом цих процесів (Рис.1). 

Як видно з представленої схеми, виробничі ресурси діляться на ресурси, що 
використовуються, та вихідні ресурси. Ресурси, що використовуються, - 
матеріали, основні засоби, трудові ресурси, внутрішньовиробничі роботи та 
послуги - споживаються всередині організації, тобто не виходять за її межі.  

Вихідні ресурси - незавершене виробництво, готова продукція, роботи і 
послуги на сторону - реалізуються зовнішнім клієнтам тобто виходять за межі 
організації. Є такі ресурси, що можуть відноситися і до ресурсів, що 
використовуються, і до зовнішніх ресурсів. У свою чергу, ресурси, що 
використовуються, можна розділити на первинні та вторинні ресурси. Первинні 
ресурси - матеріали, трудові ресурси, паливо, послуги та роботи з боку - 
надходять в організацію ззовні. Вторинні ресурси - внутрішньовиробничі послуги, 



створені власними силами основні засоби - створюються всередині організації на 
основі використання первинних ресурсів. 

Ресурсне забезпечення проектів тісно взаємозв’язане з ресурсним 
забезпеченням операційної діяльності організації, але має свої особливості. Як 
відмічене в [10, с.13], у часі відбувається передача отриманих результатів і знань 
між проектами та операційною діяльністю для подальшого використання. Це 
відбувається через виділення ресурсів для операційної діяльності наприкінці 
проекту або через виділення операційних ресурсів для проекту при його початку.  

Поняття «ресурс» в проектах має доволі широкий сенс. Керівництво 
PMBOK® містить приклади наступних ресурсів: людські, матеріали, обладнання, 
сировина, розхідні матеріали, потрібні для виконання операцій [10, с.160,165]. 

Звертаючись до літературних джерел [11,12], можна виділити наступні види 
ресурсів:  

1) природні ресурси - ресурси землі, вод, атмосфери, космосу;
2) засоби виробництва - виробничі потужності, предмети праці;
3) трудові ресурси (діляться по групах);
4) ресурси кінцевих «споживчих» благ - невиробничі «потужності», продукти

для особистого і суспільного споживання; 
5) інформаційні ресурси - науковий потенціал, культура і просвітництво;
6) фінансові ресурси - капітальні вкладення, кредитні ресурси;
7) зовнішні ресурси - валютні резерви, зовнішньоторговельні зв’язки.
Вказані ресурси класифіковано наступним чином: 
- матеріально-технічні ресурси – сировина, матеріали, конструкції, 

комплектуючі; енергетичні ресурси; паливо; технологічні ресурси -  машини, 
механізми, устаткування;  

РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Рис. 1. – Види ресурсів організації 
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- трудові ресурси, що здійснюють безпосередню роботу з матеріально-

технічними ресурсами - будівельники, водії машин, монтажники.  
При цьому виділяються два основних типи ресурсів: не відтворювані, 

складовані та такі, що накопичуються; відтворювані, не складовані та такі, що не 
накопичуються. 

Істотною відмінністю управління проектами від операційної діяльності є 
жорстке обмеження ресурсів в кожний момент часу. Оскільки операційна 
діяльність має результати, які повторюються, ресурси виділяються для 
виконання практично аналогічного ряду задач відповідно до стандартів, 
впроваджених в життєвий цикл продукту [10, с.12]. Тому невизначеність такого 
виділення практично відсутня.  

Єство проектів характеризує тимчасовість їх існування. Отже, успішне 
завершення можливе лише в області сукупних обмежень, що виникають для 
кожного проекту, виходячи з його змісту, строків, вартості, якості, ресурсів та 
ризику. При цьому існуюча безпосередня взаємозалежність дефініції потрібних 
ресурсів від вказаних інших обмежень та унікальність продукту, послуги або 
результату проекту приводять до того, що міру невизначеності слід вважати 
більш суттєвою [13]. Виходячи з цього, основним сенсом управління ресурсами є 
оптимальне управління ресурсним забезпеченням, що включає визначення 
потрібних ресурсів, управління закупівлями, постачанням та розподілом ресурсів. 

Визначення потрібних ресурсів залежить від їх наявності з урахуванням 
типів, кількості, якісних характеристик та існуючих шляхів залучення до проекту. 
Визначення ресурсів виконується через оцінку, формулювання вимог до ресурсів 
операцій та побудову ієрархічної структури ресурсів (Resource Breakdown 
Structure), яка виникає рухом «знизу - вверх» на базі використання методів 
експертних оцінок, аналізу альтернатив, оціночних даних та програмних 
продуктів з управління проектами та використовується на вході для розробки 
розкладу проекту, планування людських ресурсів та планування закупівель. 
Ієрархічна структура ресурсів  передбачає уявлення за категорією та типом. 
Прикладами категорій є вже згадані людські ресурси, матеріали, обладнання, 
сировина. Типи ресурсів можуть включати рівень навичок, грейду або іншу 
інформацію що відповідає проекту [10, с.165]. 

Включення ресурсів в процес реалізації проекту має відбуватися у вигляді 
спектра їх можливих комбінацій, які відповідають існуючим обмеженням. Вибір 
комбінації ресурсів значною мірою залежить від рівня управлінських здібностей 
проектних менеджерів та тих методів з суміжних галузей знань, які слід 
застосовувати для підвищення рівня обґрунтованості рішень. Тут слід вказати на 
доцільність використання задач багатокритеріальної оптимізації, оптимізації в 
нечіткій постановці та методів теорії логістики та управління запасами. У разі 
складності пошук результативної комбінації ресурсів та шляхів введення них до 
проекту може розглядатися як самостійний підпроект ресурсного забезпечення, 
про що було вказано в [14]. При цьому планування вартості такого підпроекту 
буде відображати способи залучення фінансування ресурсів у разі власного 
виготовлення, придбання, оренди або лізингу.   

Повноту уявлення ресурсного забезпечення проекту можна досягти 
урахуванням в його складі фінансових, трудових, фондових, управлінських та 
інформаційних ресурсів (Рис.2).  

Під фінансовими ресурсами проекту розуміються всі грошові притоки, що 
відносяться до проекту й сприяють досягненню його результату. Фінансові 
ресурси складаються з грошових коштів спонсорів проекту і залучених коштів. 
Фінансові ресурси є принциповим джерелом появи в проекті всіх інших видів 



ресурсів. Кількість фінансових ресурсів визначає кількість і якість всіх інших видів 
ресурсів.  

Трудові ресурси проекту є основною робочою силою, що використовується 
при реалізації проекту, й визначають інтенсивність виконання робіт в проекті. 
Склад трудових ресурсів може варіюватися в залежності від галузі, в якій 
розробляється даний проект.  

Під фондовими ресурсами проекту розуміється сукупність засобів і 
предметів виробництва, а також технології і техніка, які використовуються для 
досягнення цілей проекту.  

Під управлінськими ресурсами розуміється команда проекту, за допомогою 
знань і вмінь якої досягається поставлена мета проекту, а також принципи, 
підходи та методи, що дозволяють ефективно працювати команді. 

 Під інформаційними ресурсами розуміються всі інформаційні потоки, що 
проходять через проект і що відносяться до нього. Інформаційні ресурси 
формуються з різних джерел, іноді не безпосередньо пов’язаних з 
властивостями продукту проекту, що визначає складність в ідентифікації 
інформації. 

Відносно до застосування ресурсів в проекті можна навести їх форми 
використання: 

Група А. Ресурси, які входять до операцій проекту та залишаються після 
перетворення у вигляді складових частин продуктів фаз проекту. 

Рис. 2. Структура ресурсного забезпечення проекту 
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Група Б. Ресурси, які входять до операцій проекту і залишаються в його 
межах в первинному вигляді, але не можуть бути виключеними з проекту без 
технологічних порушень. Вилучення подібних ресурсів з проекту можливо тільки 
після його закриття. 

Група В. Ресурси, які входять до операцій проекту та залишаються в його 
межах у первинному вигляді, але можуть бути виключені з проекту, коли 
отримано відповідний продукт фази проекту чи продукт проекту. 

Перетворення ресурсів, що отримає проект, є єдиною причиною зміни стану 
фаз проекту. Відповідно зміна стану фаз проекту має свою вартість, що 
виражається в грошових одиницях фінансового ресурсу. Фінансові ресурси слід 
віднести до групи А ресурсів в наведеній вище структурі.  

Також до групи А відноситься частина фондових ресурсів, яка представлена 
предметами праці та більша частина фондових ресурсів, яка представлена 
засобами праці.  Витрачання цих ресурсів також в більший мірі є повним та 
безпосередньо вбудованим в контур проекту. На морському транспорті – це 
паливно-мастильні матеріали, технічне устаткування, судна, причальні та 
складські споруди, технології та ін. Але деякі фондові ресурси, такі як технічні 
засоби, рухомий склад, перевантажувальна техніка та інше, є ресурсами групи Б 
у разі їх тимчасового використання у певних технологічних процесах на окремих 
етапах фаз проекту. 

Трудові ресурси, які в проекті представлені робочою силою, відносяться до 
груп Б та В.  На морському транспорті до трудових ресурсів відносяться команда 
судна, портові працівники, працівники причального фронту та ін.  Це ресурси, які 
залишаються в процесах проекту в первинному вигляді, але не можуть бути 
виключені з проекту без порушення технологічного циклу.  Але у разі закінчення 
використання певної технології на фазах проекту, відповідні працівники, що 
забезпечували цей технологічний процес, мають бути виведені з контуру 
проекту.  

Управлінські ресурси відносяться в повній мірі до групи В. В проекті 
управлінські ресурси представлені командою проекту та необхідними знаннями 
цієї команди в галузі проектного менеджменту. Саме це обумовлює можливість 
виходу управлінських ресурсів з проекту по досягненню максимуму використання 
цих ресурсів, тобто отримання відповідного продукту проекту чи продукту фази 
проекту.  

Інформаційні ресурси неможливо віднести тільки до однієї групи, як і 
фондові. Інформаційні ресурси проекту складаються з інформаційних потоків, 
деякі з них є невід’ємною частиною продуктів фаз проекту чи продукту проекту, а 
деякі необхідні лише в певний проміжок часу.  Також слід відмітити, що складові 
інформаційних потоків, як правило, змінюються за рахунок їх використання в 
процесах проекту й на виході може бути отримана зовсім нова за кількісними та 
якісними характеристиками інформація. Саме тому інформаційні ресурси є 
частиною всіх трьох груп.  

Висновки. Кожна з наведених груп ресурсів може використовувати свої 
механізми для залучення та, відповідно, вивільнення ресурсів. Можливі наступні 
варіанти залучення фондових ресурсів до процесів проекту: придбання, лізинг, 
оренда та їх вивільнення: продаж на ринку вторинного використання, здача в 
лізинг чи оренду.  Кожен варіант доступний певним ресурсам та залежить від 
проектної документації, продуктів фаз проекту та продукту проекту. 

Перспективи подальших досліджень з даного напрямку.  Подальше 
дослідження спрямоване на встановлення найбільш доцільних механізмів 
залучення ресурсів до проектів з урахуванням структури, властивостей ресурсів 
та характеру їх використання в операціях проекту. 


