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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кризові умови діяльності аграрних

підприємств вимагають прийняття виважених
ефективних управлінських рішень щодо розвитку
аграрного виробництва, обрання цільових ринків
реалізації продукції, забезпечення нарощення
ринкової вартості та фінансової захищеності
підприємства в стратегічному вимірі, що передба%
чає оптимальне поєднання та ефективне управлі%
ння всіма ресурсами аграрних підприємств. У су%
часних умовах аграрної економіки, яка характе%
ризується негативними наслідками трансформац%
ійних процесів, організаційно%економічний ме%
ханізм управління ресурсним потенціалом аграр%
них підприємств не відповідає бурхливим змінам
екзогенних факторів зовнішнього середовища та
завданням економічного піднесення аграрної сфе%
ри, отримання високих фінансових результатів,
переходу на інноваційну модель розвитку. Особ%
ливої актуальності ця проблема набуває через об%
меженість фінансового забезпечення формуван%
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ня достатнього обсягу ресурсів, що зумовлює не%
обхідність постійного пошуку шляхів повнішого
їхнього використання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування та використання ре%
сурсного потенціалу досліджували вітчизняні та
зарубіжні вчені В. Андрійчук, А. Бланк, О. Не%
початенко, Ю. Нестерчук, Н. Ботвіна, Л. Мар%
муль, О. Наумов, В. Топіха, В. Лагодієнко, І. Гри%
шова, М. Дем'яненко, М. Малік, П. Саблук, І. Хома,
І. Крюкова, Т. Гнатьєва, О. Галицький та інші.

Проте більшість теоретичних концепцій роз%
витку ресурсного потенціалу, його структури та
властивостей, що лежать в основі його викорис%
тання, є недостатньо обгрунтованими або супереч%
ливими. В економічній літературі недостатньо ува%
ги приділено механізмам підвищення ефективності
використання ресурсного потенціалу аграрного
виробництва. Це, у свою чергу, негативно вплину%
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ло на формування методології та методики його
використання на сільськогосподарських підприє%
мствах. Тому постає об'єктивна необхідність у
пошуку нових підходів до забезпечення ефектив%
ного використання ресурсного потенціалу аграр%
них підприємств, що складають основу потенціа%
лу аграрної економіки та потребує вияснення низ%
ки питань щодо економічної сутності, властивос%
тей, структури ресурсного потенціалу аграрного,
а також стратегії його використання.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є узагальнення наукових

досліджень ресурсного потенціалу аграрного ви%
робництва, уточнення його складу та розроблен%
ня теоретичних положень стратегії ефективного
використання ресурсного потенціалу аграрної
сфери. Вивчення ресурсного потенціалу є необхі%
дною складовою та передумовою формування
стратегії (стратегічних альтернатив) розвитку аг%
рарного виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій літературі коло визначень ресурс%

ного потенціалу дуже широке на макро% та мікро%
рівнях — від надзвичайно вузького його розумін%
ня як річного обсягу виробництва продукції до та%
ких загальних категорій, як соціально%економіч%
на система [1, с. 6]. Його розглядали як елемент
виробничих відносин щодо використання здат%
ності трудових ресурсів до створення матеріаль%
них благ, як сукупність наявних ресурсів для до%
сягнення поставленої мети, як максимально мож%
ливий обсяг матеріальних благ та послуг, який
можна отримати за умови оптимального викорис%
тання наявних ресурсів, як реальну чи ймовірну
здатність виконати цілеспрямовану роботу та ін.
[2].

На думку автора, ресурсний потенціал під%
приємства — це сукупність матеріальних, немате%
ріальних, трудових, фінансових ресурсів, зокре%
ма здатність робітників підприємства ефективно
використовувати названі ресурси для виконання
місії, досягнення поточних та стратегічних цілей
підприємства. При цьому ресурсний потенціал
підприємства можна охарактеризувати чотирма
основними критеріями:

— реальними можливостями підприємства в
тій чи іншій сфері діяльності (також і нереалізовані
можливості);

— обсягом ресурсів як залучених, так і тільки
підготовлених до використання у виробництві;

— здатністю кадрів (менеджерів) використо%
вувати ресурси, вміння розпоряджатися ресурса%
ми підприємства;

— формою підприємництва та відповідною
організаційною структурою підприємництва [3, с.
84—87].

Різноманіття підходів до розуміння сутності
ресурсного потенціалу дає змогу вважати його
багатоаспектним поняттям. На наш погляд, ресур%

сний потенціал є системою взаємопов'язаних
різних видів ресурсів, які є у розпорядженні
підприємства або можуть бути залучені до його
господарської діяльності для максимального за%
доволення потреб споживачів та підвищення його
конкурентоспроможності на ринку. При цьому він
визначається не просто кількістю та якістю ре%
сурсів, які є на цей момент, а й їхнім оптимальним
співвідношенням, відповідністю їхньої величини і
складу потребам вирішуваних завдань.

У науковій літературі немає однозначної дум%
ки і щодо структури ресурсного потенціалу на
рівні галузі. На погляд Гнатьєвой Т.М., доцільно
виокремлювати в складі ресурсного потенціалу
матеріальні, нематеріальні, трудові, інноваційні,
фінансові ресурси (потенціали) підприємства, а
також методи управління та організації ефектив%
ного використання ресурсів підприємства (управ%
лінський потенціал) [9].

Матеріальні ресурси — це ресурси в натураль%
но%речовій формі, які використовуються у вироб%
ничій (господарській) діяльності підприємства. До
їхнього складу входять ресурси, що формують
основний капітал та оборотний капітал. Основні
засоби — це матеріально%речові цінності підприє%
мства, які використовуються як засоби праці. Ча%
стина оборотних засобів входить до складу мате%
ріальних ресурсів: малоцінні та швидкозношувані
предмети, пакувальні матеріали, паливо, електро%
енергія та ін. Нематеріальні ресурси — об'єкти
промислової та інтелектуальної власності, здатні
приносити користь тривалий час: гудвіл, ноу%хау,
бази знань, бази даних, патент, винаходи тощо.

Трудові ресурси (трудовий чи кадровий потен%
ціал) підприємства — сукупність зайнятих на
підприємстві за основною та допоміжною діяльн%
істю.

Саме трудовий потенціал приводить в дію всі
інші складники ресурсного потенціалу підприєм%
ства. Він може бути описаний з різних позицій за%
лежно від кількісних і якісних характеристик. Це
дає змогу здійснювати оцінку кадрового потенці%
алу у вартісних категоріях, яка особливо актуаль%
на для власника підприємства. Така оцінка допо%
магає отримати реальне уявлення про те, наскільки
здібності працівників перевищують витрати на їх
залучення, навчання та розвиток [1, с. 68].

Фінансові ресурси (фінансовий потенціал) —
сукупність грошових коштів та надходжень, які є
в розпорядженні підприємства для виконання
фінансових зобов'язань, здійснення витрат на
відтворення підприємства та стимулювання пра%
цівників. Фінансові ресурси дуже важливі як ви%
хідний вид ресурсів для створення та діяльності
підприємства, забезпечують процес виробництва,
є неодмінною умовою неперервності процесу ви%
робництва. В умовах ринку, навіть маючи достат%
ню наявність на підприємстві основних фондів та
кадрів, підприємство іноді не здатне функціону%
вати, оскільки не має необхідної суми готівкових
грошових коштів (фінансових ресурсів) [7, с. 65].
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В умовах інноваційного розвитку економіки
країни особливу увагу приділяють дослідженню ролі
та змісту інноваційного потенціалу підприємства.
Поняття формування інноваційного потенціалу виз%
начають у процесі аналізу наявних та латентних по%
тенційних можливостей та ресурсного забезпечен%
ня, оцінки необхідності та достатності наявних ре%
сурсів поставленим цілям та завданням і формуван%
ня механізмів їх практичної реалізації щодо створен%
ня інтегральних зв'язків між структурними ланками,
які відповідають внутрішнім перетворенням. Отже,
формування інноваційного потенціалу підприємства
характеризується як безперервний та динамічний
процес, що будує нові комерційні можливості та
організаційні функції стабільного розвитку та
відтворення в майбутньому періоді у відповідності
зі стратегічними завданнями.

Український центр економічних і політичних
досліджень ім. О. Разумкова інноваційний потен%
ціал досліджує за такими аспектами: кадрове за%
безпечення підприємства; рівень освіти персона%
лу підприємства; фінансування наукової, науко%
во%технічної та інноваційної діяльності; кількість
і структура наукових і науково%технічних робіт;
патентування винаходів; рівень інноваційної ак%
тивності підприємства; динаміка виробництва
інноваційної продукції; частка інноваційної про%
дукції у загальних обсягах виробництва [3, с. 10].

Фінансовий потенціал має особливе значення
для підприємства, особливо в умовах його розвит%
ку. Обсяги фінансового потенціалу відображають
фінансову міць або здатність окремого суб'єкта
брати участь у створенні матеріальних благ і на%
данні послуг. Вони характеризуються тією сукуп%
ністю засобів, джерел, запасів або фінансових
можливостей, якими володіє підприємство і які
можуть бути використані для реалізації конкрет%
них цілей і завдань. При цьому глибинні тенденції
функціонування й розвитку фінансового потенці%
алу невіддільні від критеріїв економічної доціль%
ності й ефективності. Крюкова І.О. досліджує
структуру фінансового потенціалу в контексті
новітніх концепцій. Дослідження фінансового по%
тенціалу в контексті формування концепцій серед%
ньозваженої вартості капіталу, фінансових по%
токів та нарощуванні ринкової вартості бізнесу
дають підстави до удосконалення дефінційних
контурів категорії "фінансовий потенціал" та його
взаємозв'язку із економічної категорією "фінан%
сова архітектура" в аграрній сфері. Фінансову ар%
хітектуру в такому випадку можна охарактеризу%
вати як сукупність принципів, форм та методів
фінансового забезпечення, форм організації фор%
мування, розміщення та використання капіталу в
активах, що забезпечують фінансову безпеку,
зростання ринкової вартості бізнесу та ефектив%
не функціонування підприємства в довгостроко%
вому періоді [8; 11].

На думку автора, визначення управлінського
(інтелектуального) потенціалу охоплює оцінку
таких основних характеристик: сприйняття нових

ідей; готовність критикувати; бачення перспекти%
ви; рівень інтелекту; цілеспрямованість та наміри;
управлінське мислення [5, с. 103].

Деякі автори розглядають структуру потенці%
алу підприємства як сукупність об'єктних і суб%
'єктних складових. Об'єктні складові ресурсного
потенціалу пов'язані з матеріально%речовою фор%
мою потенціалу підприємства, суб'єктні — із сус%
пільною формою прояву, тобто вони не спожива%
ються, а виступають як передумова, як загальное%
кономічний, загальногосподарський чинник раці%
онального використання об'єктних складових. До
об'єктних складових відносять виробничий, інно%
ваційний, фінансовий, інформаційний, інфраст%
руктурний, кадровий потенціал. До суб'єктних —
науково%технічний, управлінський, організацій%
ний, маркетинговий, кадровий, логістичний потен%
ціали [9, с. 24].

Розглядаючи склад ресурсного потенціалу
щодо функціональних напрямів формування та ви%
користання, розрізняють потенціали маркетинго%
вий (здатність маркетингової системи підприєм%
ства забезпечити його постійну конкурентоспро%
можність); виробничий (здатність виробничої си%
стеми забезпечити випуск продукції в обсязі, що
відповідає потенціалу попиту); фінансовий
(здатність фінансової служби забезпечити основні
ланки ланцюга "збут%виробництво%закупівлі" фі%
нансовими ресурсами за принципом найбільш ефек%
тивного їхнього розподілу); організаційний
(здатність менеджменту створити ефективну сис%
тему взаємодії між усіма елементами потенціалу)
[2, с. 35].

 Розглядаючи процеси формування та реалі%
зації потенціалу аграрного виробництва, Галиць%
кий О.М. приділяє увагу відновленю інвестиційно%
го потенціалу АПК.

Основні тенденції післякризового відновлен%
ня інвестиційної діяльності в аграрній сфері пред%
ставлені на рис. 1.

Внаслідок трансформації економіки суттєво
змінилася структура джерел формування інвести%
ційного потенціалу. Насамперед, різко зменши%
лись обсяги та питома вага коштів державного
бюджету, що спрямовуються на інвестиційну
підтримку галузей економіки. У структурі капі%
тальних інвестицій (капітальних вкладень) за дже%
релами фінансування у 2012 р. найбільшу питому
вагу займають власні кошти підприємств — 762 %.
Крім того, кредити банків та інші позики дорівню%
ють 7,7 %, кошти іноземних інвесторів — 1,1%,
вітчизняні інвестиції — 1,1%, кошти державного
бюджету — 4,7% та місцевого бюджету — 3,2 %.

Все викладене вище дає змогу всебічно охарак%
теризувати функціональні складові ресурсного по%
тенціалу, зробити висновки щодо їхньої ролі, оп%
тимізації обсягів та необхідності врахування особ%
ливостей формування та використання у процесі
стратегічного управління аграрним виробництвом.

Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності
аграрного виробництва має здійснюватись у від%
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повідній формі на основі роз%
роблення ресурсних стратегій,
які сприяють вирішенню таких
завдань: визначення перспек%
тивних потреб підприємства в
ресурсах всіх необхідних видів;
розрахунок допустимих ресур%
сних обмежень і формування
прогресивних норм витрат ре%
сурсів різних типів; визначення
"зон стратегічних ресурсів",
можливостей їх використання
шляхом збалансування обсягів
і складу, термінів постачання з
динамікою використання; роз%
роблення заходів щодо раціо%
нального використання ре%
сурсів підприємства; викорис%
тання логістичних підходів в
системі реалізації ресурсних
стратегій.

Досягнення стратегічних цілей підприємства в
майбутньому вже сьогодні потребують рішень
щодо залучення необхідних ресурсів. Формуван%
ня ресурсного потенціалу аграрного виробництва
— це виявлення стратегічних можливостей та ре%
сурсів, здатних підвищити конкурентоспро%
можність підприємства; визначення резервів по%
тенціалу. Майбутнє завжди невизначене, тому вит%
рачання ресурсів завжди супроводжується тим чи
іншим рівнем ризику. Розробляючи ресурсні стра%
тегії, треба обгрунтовувати можливий та допус%
тимий рівні ризику, що його бере на себе керівниц%
тво за використання ресурсів із максимально мож%
ливою віддачею [4, с. 246].

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблення стратегії розвитку

аграрної сфери потребує передусім ресурсного
обгрунтування можливостей його подальшого
розвитку: оцінювання наявного ресурсного потен%
ціалу та рівня його використання, визначення не%
використаних можливостей ресурсного потенціа%
лу, оптимізації складу ресурсів підприємства та
джерел їхнього формування; оцінювання ризиків
додаткового залучення ресурсів, інвестиційної та
інноваційної складової.
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Рис. 1. Тенденції посткризового відновлення інвестування
аграрної сфери

Джерело: [7].


