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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Сьогодні забезпечення ефективного розвитку вітчизняного аграрного 

сектора та виробництва високоякісної конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції потребує внесення змін, насамперед щодо 
організації використання ресурсного потенціалу, забезпечення впровадження 
інноваційних та ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції, тощо.  

Адже раціональне, максимально ефективне використання ресурсів, що 
беруть участь у виробництві сільськогосподарської продукції виступає 
необхідною передумовою для досягнення балансу інтересів суспільства 
(соціальних, економічних, екологічних), а також основою для забезпечення 
національних пріоритетів розвитку аграрного сектору: забезпечення 
продовольчої безпеки країни; оптимізації експортного аграрного потенціалу; 
дохідності сільгоспвиробників; забезпечення соціально-орієнтованої 
державної аграрної політики. Разом з тим це потребує застосування 
спеціальних знань та особливих підходів щодо вирішення злободенних питань 
аграрного сектора, зокрема що стосуються організації раціонального 
землекористування; використанні та реалізації трудового потенціалу; 
оптимізації інноваційної діяльності; оновленні та модернізації техніко- 
технологічних засобів і устаткування, тощо.  

Здійснення підприємствами господарської діяльності на засадах 
ринкової економіки насамперед потребує прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо виду та обсягів виробництва, вдалого вибору 
цільових ринків збуту продукції, забезпечення прибутковості підприємства та 
сталих позитивних фінансово-економічних показників діяльності, що загалом 
є можливим на основі ефективного використання усіх ресурсів підприємства. 
На сьогоднішній день процес управління ресурсним потенціалом аграрних 
підприємств потребує ґрунтовних досліджень у контексті подальшої 
оптимізації. Адже в умовах обмеженості певних видів ресурсів необхідно 
забезпечити їх раціональне та збалансоване використання.  

Під ресурсним потенціалом підприємства слід розуміти наявну 
сукупність взаємопов’язаних ресурсів, що виступають основою для 
виробництва продукції (послуг). Величина ресурсного потенціалу 
обумовлюється обсягом наявних у розпорядженні підприємства базових видів 
ресурсів залежно від виду господарської діяльності. Так для аграрних 
підприємств базовими ресурсами є земельні, матеріальні та трудові.  

Під матеріальними ресурсами слід розуміти ресурси підприємства, 
представлені у натурально-речовій формі, які використовуються у 
господарській (виробничій) діяльності підприємства. До їх складу належать 
основні фонди, частина обігових фондів. Основні фонди - наявні на 
підприємстві матеріально-речові цінності, які використовуються як засоби 
праці. Відтак обумовлена нами частина обігових фондів є невід’ємною 



складовою матеріальних ресурсів та включає: малоцінні і швидкозношувані 
предмети, паливно-мастильні матеріали, пакувальні матеріали, 
електроенергію, тощо.  

Нематеріальні ресурси – це об’єкти промислової власності, 
інтелектуальної власності, які є ефективними протягом тривалого періоду 
часу: гудвіл, база даних, база знань, ноу-хау, патенти, винаходи і ін.  

До складу трудових ресурсів підприємства належить сукупність 
зайнятих працівників за основною або допоміжною діяльністю. Трудовий 
потенціал займає важливе місце на підприємстві, оскільки забезпечує 
приведення в дію інших наявних ресурсів на підприємстві та їх складових. 
Трудові ресурси на підприємстві можуть розглядатися як із кількісного так із 
якісного підходу, що створює умови для оцінки наявного кадрового 
потенціалу у вартісній категорії, що сьогодні особливо актуально для 
власників підприємств. За таких умов можливо отримати об’єктивну 
інформацію щодо наявного рівня ефективності (здібностей) працівників та 
здійснити розрахунок необхідних витрат на їх залучення, навчання, 
перекваліфікацію, тощо.  

Фінансові ресурси підприємства – це сукупність грошових коштів та 
надходжень, якими розпоряджаються на підприємстві для забезпечення 
виконання фінансових зобов’язань, а також для фінансування розширеного 
відтворення процесів виробництва та мотивування працівників. Фінансові 
ресурси є вихідним видом ресурсів з метою забезпечення безперервного 
процесу виробництва. Важливо зауважити, що в умовах ринкової економіки 
функціонування підприємства може бути обмеженим із-за відсутності 
достатньої кількості фінансових ресурсів, навіть за умови наявності основних 
фондів та трудових ресурсів.  

Також має місце виокремлення виробничого потенціалу у структурі 
ресурсного потенціалу підприємства. Відтак виробничий потенціал 
підприємства характеризується такою структурою: фінансовий потенціал, 
трудовий потенціал, технічний потенціал, технологічний потенціал.  

Таким чином, оцінка ефективності використання певних видів ресурсів 
проявляється на основі співставлення отриманих корисних результатів та 
понесеними витратами на їх отримання. Отже, ефективне та раціональне 
використання ресурсного потенціалу забезпечує отримання підприємством 
ефекту: економічного, екологічного та соціального ефектів.  

Відповідно отримані показники ефективності використання ресурсного 
потенціалу використовуються для здійснення оцінки ефективності 
господарської діяльності підприємства. Забезпечення формування ресурсного 
потенціалу підприємства сприяє оперативному виявленню стратегічних 
можливостей підприємства, спроможних забезпечити підвищення 
конкурентних позицій на ринку. Отже, наявний ресурсний потенціал 
підприємства демонструє потенційні можливості підприємства у різних 
напрямах та сферах його господарської діяльності.  

 
 


