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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Томчук О. Ф., к. е. н., доцент,  

Томашук І. В., асистент  

Вінницький національний аграрний університет 

Tomashuk.inna@ukr.net 

 

Оцінка ресурсного потенціалу, структурних зрушень і 

особливостей взаємодії складових елементів, перспектив їх розвитку 

відіграє значну роль у підвищенні ефективності господарювання. 

Особливо важливою є якісна характеристика стану та рівня 

використання ресурсного потенціалу. Вирішення цих завдань є 

проблематичним у зв'язку з тим, що не всі структурні компоненти 

ресурсного потенціалу піддаються безпосередньому виміру [1].  

Ефективне використання ресурсного потенціалу залежить від 

низки чинників, головними з яких є: раціональне співвідношення 

елементів у структурі ресурсного потенціалу, система управління 

виробництвом, впровадження ресурсозберігаючих технологій, 

врахування природно- кліматичних умов (рис.1). 

Аналітична оцінка ефективності сільськогосподарського 

виробництва повинна базуватися на рівні використання ресурсів і 

потенційних можливостях у їх збереженні та відтворенні. Це 

дозволить більш повно враховувати невикористані запаси і 

забезпечувати науково-обґрунтоване ведення господарства, виявляти 

можливі резерви щодо підвищення економічної ефективності 

використання окремих видів ресурсів. Отже доцільно враховувати 

величину накопичених ресурсів, наявність природних ресурсів, рівень 

їхнього використання, обсяг створеного ними валового продукту [2]. 

Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств 

включає основні види ресурсів: матеріальні, трудові, природні, 

фінансові та інформаційні. Він є об'єктивною умовою здійснення 

виробництва і відображує витратну сторону виробничого процесу. 

Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств 

характеризується кількістю, якістю та структурою ресурсів, 

незбалансованість кількісних і якісних характеристик яких викликає 
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зниження виробничого та економічного потенціалу сільського 

господарства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Основні складові формування та використання ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств 

Джерело: сформовано за результатами дослідження 

Головними чинниками, які впливають на  формування результів 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств є 

кількість виробничих ресурсів та структура ресурсного потенціалу. 
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Для виявлення їх впливу на ефективність виробництва необхідно 

проаналізувати економічну ефективність використання як окремих 

складових елементів, так і сукупного показника ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Ефективність діяльності підприємств сільського, лісового та 

рибного господарства  Вінницької  області 
 

Показники 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

   Відхилення 

(+/- ) 2017 р. 

до  

2015 р. 

Кількість підприємств, 

один. 

2474 2522 2545 71 

Обсяги реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг), тис. грн. 

17571537,3 31173006,1 35869228,1 18297690,8 

Фінансові результати, 

тис. грн. 

32584,8 31941,5 57810,0 25225,2 

Результат від 

операційної    

діяльності, тис. грн. 

32434,4 40932,7 61409,0 28974,6 

Витрати операційної 

діяльності, тис. грн. 

306030,5 443109,3 822800,0 516769,5 

Рівень  

рентабельності 

(збитковості), % 

10,6 9,2 7,5 -3,1 

Джерело: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/-2015-/2991-

2012-06-27-14-36-22.html 

Проведений аналіз свідчить, що  рівень рентабельності  

підприємств області носить низхідний характер. Отже, ефективність 

виробництва  за останні 3 роки значно знизилась. 

Визначальну роль у формуванні збалансованого ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств відіграє соціальна, 

економічна та екологічна політика держави. Запровадження 

вищезазначених заходів не можливе без фінансової державної та 

регіональної підтримки, яка повинна сприяти розвитку інвестиційної 

політики в галузі та здійснюватися шляхом застосування системи 

субсидування з метою підвищення конкурентоспроможності галузі [2, 

4]. 

Ресурсний потенціал  сільськогосподарських підприємств 

формується при взаємодії природно-кліматичних умов і основних 
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виробничих факторів галузі, а саме: кількості і якості земель 

сільськогосподарського призначення; наявності трудових ресурсів, 

рівня або кількості зайнятих у сільськогосподарському виробництві; 

рівня і якості матеріально-технічного забезпечення виробництва.  

Отже, ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств є 

необхідним елементом системи управління. Необхідність 

стратегічного управління ресурсним потенціалом обумовлюється тим, 

що в сучасних умовах неефективне використання ресурсів зменшує 

конкурентоспроможність підприємства та робить їх діяльність 

нераціональною. 
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