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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Належний рівень функціонування економіки

аграрної сфери у значній мірі залежить від рівня
ресурсозабезпеченості суб'єктів господарської
взаємодії. Агропідприємство являє собою цілісну
соціально#економічну систему, яка системно ви#
користовує сукупність внутрішніх і зовнішніх
можливостей, що сприяють досягненню стратегі#
чних цілей для задоволення потреб зовнішнього
соціального та економічного середовища. За су#
часних умов значної актуальності набувають пи#
тання досягнення ефективного використання
підприємствами аграрної сфери всієї сукупності
елементів системи ресурсозабезпечнння.

Сучасний механізм господарської взаємодії в
аграрні сфері не сприяє формуванню економічних
умов, які б мотивували працівників на підвищення
рівня продуктивності праці та поліпшення якості
продукції і її конкурентоздатності. Зважаючи на
це, значну актуальність мають питання забезпе#
чення ефективності використання ресурсного по#
тенціалу агропідприємств, що сприятиме підви#
щенню конкурентоздатності аграрної сфери та
всієї національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивчення наукової проблеми формування і ви#

користання ресурсного потенціалу аграрної еконо#
міки проводять провідні наукові установи, а вирі#
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шенню теоретико#методологічних та прикладних
задач присвячені праці багатьох науковців. Серед
них: Андрійчук В.Г., Анічин Л.М., Борисова О.В.,
Гайдуцький П., Гладій М.В., Єрмаков О.В., Іваню#
та В.Ф., Лукінов І., Онищенко О.М., Пасхавер Б.Й.,
Підлісецький Г.М., Ульянченко О.В., Россоха В.В.,
Саблук П.Т., Трегобчук В.М., Шиян В.С., Шкільов
О.В., Юзефович А.Е. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у висвітленні механізму

формування та ефективного використання ресур#
сного потенціалу аграрних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ресурсний потенціал аграрних підприємств

являє собою сукупність ресурсів, що залучені до
процесів господарської взаємодії, об'єднаних уп#
равлінськими відносинами, формування яких за#
безпечує належний рівень конкурентоздатності
підприємства і стратегічний розвиток. Ресурсний
потенціал відіграє важливу роль в процесах оцін#
ки перспектив розвитку підприємства, так як ним
враховуються напрямки розширення, поповнення
та відтворення джерел ресурсів. У результаті дос#
ліджень маємо змогу подати наступне визначення
поняття "ресурсний потенціал аграрного підприє#
мства" — це множина ресурсів суб'єкта господар#
ської взаємодії, якими він розпоряджається і які
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визначають можливість цієї соціально#економіч#
ної системи щодо реалізації цілеспрямованої
діяльності з урахуванням рівня впливу чинників
внутрішнього і зовнішнього середовища.

У сучасних умовах бізнес#середовище жорст#
ко вимагає від підприємства забезпечення ефек#
тивного використання ресурсів та укріплення по#
тенціалу ресурсного забезпечення, оптимального
рівня виробничих витрат, поліпшення рівня якості
продукції. Особливою умовою функціонування
вітчизняних агропідприємств є мінливість внутрі#
шнього та зовнішнього середовища зі значним
рівнем турбулентності, зростання рівня конкурен#
тного змагання на різних ринкових сегментах че#
рез зниження попиту в наслідок кризи, відсутні#
стю механізмів ефективного управлінського впли#
ву та позитивних змін організаційного розвитку
аграрних підприємств.

Варто зазначити, що основною причиною
низького рівня ефективності аграрного вироб#
ництва є низька ресурсозабезпеченість, перш за
все трудовими ресурсами та матеріальними обіго#
вими активами. При цьому існуючі підходи щодо
здійцснення оцінювання рівня розвитку потенці#
алу ресурсозабезпечення не дозволяють визначи#
ти економічний результат функціонування агро#
підприємства, оскільки ними не враховується
рівень потенціалу спожитих ресурсів і ресурсів,
що знаходяться в процесі господарського вико#
ристання.

Зважаючи на це, пріоритетними напрямами
підвищення рівня ефективного ресурсовикорис#
тання є підвищення рівня інтенсивності викорис#
тання виробничих ресурсів, забезпечення їх зба#
лансованості, оптимального поєднання на основі
застосування кластерної приналежності
підприємств аграрної сфери, що зумовлюють про#
яв позитивного мультиплікативного ефекту та
підвищення рівня економічної ефективності ви#
робництва аграрної сфери: підвищення рівня за#
безпеченості агропідприємств матеріальними об#
іговими активами, кваліфікованими трудовими
ресурсами, підвищення рівня мотивації праці, за#
стосування ресурсоощадних технологій.

Механізм управління ресурсним потенціалом
підприємств аграрної сфери має містити інстру#
менти управлінської діяльності суб'єкта госпо#
дарської взаємодії, що розподілені між фінансо#
вою, матеріальною, трудовою підсистемами, що
являють єдине ціле та взаємодіють між собою че#
рез реалізацію функцій використання, розподілу,
наявності та поновлення ресурсів агропідприєм#
ства, що надає можливість розглядати його як ос#
новну ланку в системі управління функціонуван#
ням аграрного підприємства за умов конкурент#
ного середовища.

Варто зазначити, що досягнення збалансова#
ності за ресурсами має знайти своє відбиття в про#
цесі формування раціональної системи взаємодії
між різними підсистемами управлінського впливу.
Сукупність засобів і методів за певного рівня спів#

відношенні для суб'єктів господарської взаємодії,
що враховують динамічний рівень різноспрямова#
ного впливу чинників зовнішнього середовища,
надає можливість здійснити формування опти#
мальної підсистеми управління їх ресурсами, гар#
монізованими за цілями, рівнями мотивації, мож#
ливостях в інтересах забезпечення їх стійкого зро#
стання. При цьому механізм управління ресурсним
потенціалом підприємств аграрної сфери має за#
безпечувати узгодженість інтересів суб'єктів гос#
подарювання щодо витрат матеріальних ресурсів;
мотивації праці на інноваційне відновлення; моти#
вації інвестиційних структур на вкладення коштів
для розвитку виробничої сфери. Досягнення та#
кого рівня збалансованості елементів такого ме#
ханізму можливе лише на основі врахування особ#
ливостей інструментарію, задіяного для кожного
виду ресурсів.

Управління елементами ресурсного потенціа#
лу агропідприємства передбачає: ідентифікацію
факторів, які чинять найбільш вагомий вплив на
процеси управління та ресурсні складові; здійснен#
ня оцінки рівня ефективності використання ре#
сурсів суб'єкта господарювання шляхом чіткої
кількісної оцінки на основі таксонометричного
методу; визначення цільових настанов і завдань
розвитку підприємства агропродовольчої сфери та
розробку заходів щодо підвищення рівня ресур#
созабезпечення; кінцеву оцінку системи управлі#
ння ресурсозабезпечення після зміни значень його
складових.

Зважаючи на сучасний рівень розвитку ресур#
сного потенціалу, гостро постає потреба у побу#
дові організаційної моделі управління та регулю#
ючого впливу на технологічні процеси аграрного
виробництва, основу якої складає опосередкова#
не використання ресурсного потенціалу величи#
ною заощаджених ресурсів та обсягом сукупних
виробничих витрат як критеріїв оцінки зростання
рівня корисності. В процесі управління ресурсним
потенціалом підприємств аграрної сфери, варто
чітко визначити функціональної залежності між
рівнями ресурсовитрат у процесі споживання та
результативності виробничого процесу за сукуп#
ністю споживчих властивостей. Це сприятиме ре#
алізації управлінських рішень щодо ефективного
використання ресурсів.

Для ефективного управління процесом фор#
мування ресурсного потенціалу важливо чітко
класифікувати фактори забезпечення роз#
ширеного відтворення ресурсного потенціалу
підприємств аграрної сфери: фактори загально#
го впливу та фактори часткового впливу. При
цьому варто враховувати, що на процеси відтво#
рення ресурсного потенціалу фактори мають
різноплановий вплив, при одночасному існуванні
тісного взаємозв'язку і взаємовпливу. Фактори
можна класифікувати за зростанням рівня впли#
ву на процеси формування та відтворення ресур#
сного потенціалу: управлінські, фінансові, кад#
рові, інноваційні, природно#кліматичні, інфор#
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маційні. Одним із заходів управління процесом
формування належного рівня ресурсного забез#
печення є використання економічних інстру#
ментів модернізації процесу відтворення шляхом
ідентифікації чинників і обгрунтіування ефектив#
них норм амортизаційних відрахувань, що спри#
яють нормативному відшкодуванню інвестицій#
них вкладень. Зокрема варто використовувати
норми амортизацйних відрахувань, які мають за
основу існуючі норми і скориговані на основі спів#
відношення між чистим і мінімально необхідним
прибутком, що характеризує інвестиційну спро#
можність підприємства.

З метою підвищення ефективності процесів
управлінського впливу на формування потенціа#
лу ресурсного забезпечення аграрних формувань
доцільним є формування системи управління ре#
сурсним потенціалом підприємств аграрної сфе#
ри стратегіічного спрямування шляхом поєднан#
ня функціонального, процесного, системного, си#
туаціного, параметричного, діагностичного та
цільового підходів. Тобто систему стратегічного
управлінського впливу на функціонування аграр#
них підприємств варто розглядати у якості систем#
но синтезованої і спрямованої на тривалий час
єдність взаємозалежних суб'єктів (процесів, еле#
ментів, механізмів, форм і методів) та об'єктів уп#
равлінського впливу (складових економічного по#
тенціалу), що взаємодіють в процесі стратегічної
поведінки господарського суб'єкта у зовнішньому
економічному середовищі. За результатами стра#
тегічної діагностики нами визначено, що збиткові
підприємства мають дотримуватись стратегії
відновлення, яка має за основу мінімізацію вико#
ристання трудових ресурсів і технічних засобів, що
сприятиме зниженню рівня собівартості реалізо#
ваної продукції, підвищенню рівня оплати праці
кращих працівників, тобто формуванню точки
зростання ефективності підприємств, а в перспек#
тиві перейти до реалізації стратегії розвитку. При
цьому, як прибуткові, так і збиткові підприємства
мають здійснювати адаптацію виробничої спе#
ціалізації відповідно до ринкових потреб без по#
рушення технологічних вимог.

ВИСНОВКИ
Основна мета управління ресурсним потенці#

алом підприємств аграрних підприємств полягає
у забезпеченні розширеного відтворення вироб#
ництва аграрної продукції, формуванні умов для
досягнення стійкого економічного зростання та
забезпечення конкурентоздатності країни в
світовій господарській системі. За умов значних
змін, що відбуваються в Україні, запропонований
механізм управління ресурсним потенціалом аг#
рарних підприємств, підкріплений належним
рівнем та обсягом забезпечення, сприятиме зба#
лансуванню реалізації заходів системи управлін#
ня з іншими господарськими системами підпри#
ємств, підвищенню рівня економічного обгрунту#
вання управлінських рішень, які відповідають виз#

наченому напряму щодо досягнення належного
рівня ресурсозабезпечення.
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