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У статті виявлено особливості структури виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств, визначено основні склад-
ники та властивості їх відтворення, виявлено проблеми ресурсокористування та розроблені заходи щодо їх вирішення. Обґрун-
товані управлінські рішення щодо удосконалення структури виробничо-ресурсного потенціалу на засадах ресурсної концепції. 
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Постановка проблеми. Найголовнішою з осо-
бливостей функціонування сучасних агроформу-
вань є недосконалість їхнього виробничо-ресурсного 
потенціалу, його структури і темпів відтворення. 
Це зумовлено складним фінансово-економічним 
становищем більшої частини суб’єктів господа-
рювання та втратами ресурсів під час здійснення 
аграрної реформи з порушенням принципів соціаль-
ної справедливості. Важливою проблемою на сучас-
ному етапі розвитку аграрної економіки в Україні 
є, отже, обґрунтований пошук напрямів ефектив-
ного використання уже наявних виробничих ресур-
сів сільського господарства, а також формування 
виробничо-ресурсного потенціалу, який необхідний 
для виробництва великих обсягів сільськогосподар-
ської продукції. Формування в аграрних підприєм-

ствах раціонального виробничо-ресурсного забезпе-
чення та його ефективного відтворення належить до 
актуальних завдань їх функціонування та стратегіч-
ного розвитку на перспективу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі виробничо-ресурсного забезпечення аграрних 
підприємств присвятили свої праці багато вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, а саме – В. Амб-
росов, П. Саблук, М. Федоров, Г. Підлісецький, 
О. Богуцький, А. Даниленко, С. Волощук, І. Бузько, 
Р. Білоусов, О. Гуторов, В. Тарасова, С. Мельник, 
В. Месель-Веселяк, О. Ульянченко. Питання вироб-
ничо-ресурсного забезпечення процесу відтворення 
на макрорівні досліджували вітчизняні вчені П. Гай-
дуцький, М. Дем’яненко, І. Охріменко, В. Ситник. 
Нині існує багато підходів щодо ефективного управ-
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ління ресурсами та виробничо-ресурсним потенціа-
лом аграрних підприємств.

Метою статті є виявлення особливостей струк-
тури виробничо-ресурсного потенціалу аграрних під-
приємств, проблем ресурсокористування та розро-
блення заходів щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі 
розвитку виробничо-господарських відносин одним 
із найважливіших завдань управління є забезпе-
чення аграрних підприємств необхідними для ефек-
тивної діяльності ресурсами. Однак існуюча нестача 
ресурсів є основною причиною кризових явищ, які 
виникають у підприємствах як виробничо-господар-
ських системах в умовах зростання темпів сільсько-
господарського виробництва і збільшення обсягів 
споживання продуктів харчування.

Кінцева результативність діяльності аграрних 
суб’єктів господарювання залежить також від ефек-
тивності використання ресурсів. Виробництво сіль-
ськогосподарської продукції неможливе без вза-
ємодії трудових ресурсів та матеріально-технічної 
бази підприємств. А тому саме від їх повного вироб-
ничо-ресурсного забезпечення залежить кінцевий 
результат: якість та кількість виробленої продукції, 
прибутки, виробничо-економічна та екологічна стій-
кість, соціальна стабільність, доходи працівників, 
менеджменту та власників.

Створення всебічно розвинутого високопродук-
тивного сільського господарства вимагає відповід-
ного рівня розвитку матеріально-технічної бази, яка 
є найважливішою частиною продуктивних сил і має 
багатогранне значення в розвитку агропромислового 
виробництва. Становлення та розвиток аграрних під-
приємств різних типів тісно пов’язані з розв’язанням 
організаційно-економічних завдань щодо підви-
щення віддачі з кожної затраченої одиниці вироб-
ничо-ресурсного потенціалу, його розширеного від-
творення, удосконалення структури, покращання 
результативності діяльності агроформувань.

Основою підвищення позитивних результатів 
діяльності підприємства є їхнє виробничо-ресурсне 
забезпечення, тобто наявність виробничо-ресурсного 
потенціалу. Виробничо-ресурсний потенціал аграрних 
підприємств – це сукупність матеріальних, трудових, 
фінансових, нематеріальних ресурсів, включаючи 
здатність працівників підприємства використовувати 
ефективно дані ресурси для досягнення стратегічних 
та поточних цілей підприємства. Концепція забез-
печення виробничо-ресурсним потенціалом підпри-
ємства нині набула широкого розвитку. Виробничо-
ресурсний потенціал підприємств характеризується 
величиною ресурсів і залучених, і підготовлених до 
використання у виробництві, можливостями кадрів 
використовувати ресурси та реальними можливос-
тями підприємства в тій чи іншій сфері діяльності 
[1, с. 547]. Вироблення стратегічних цілей підприєм-
ства повинне ґрунтуватися, зокрема, на аналізі складу 
ресурсів, стану їх використання за окремими видами, 
виявленні потенційних можливостей для залучення у 
разі потреби додаткових ресурсів.

Отже, метою виробничо-ресурсного забезпечення 
аграрного підприємства буде створення умов, що 
сприяють його ефективному функціонуванню, гос-
подарській діяльності, реалізації намічених планів, 
програм, підтримці стабільної і безперебійної роботи. 
До складу виробничо-ресурсного потенціалу входять: 
матеріально-технічні, трудові, фінансово-інвести-
ційні, нематеріальні ресурси.

1. Матеріально-технічні ресурси – це ресурси в 
натуральній формі, які використовуються у госпо-

дарській діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств. До їх складу належать основні засоби та час-
тина оборотних засобів.

2. Трудові ресурси – кількість працівників, які 
зайняті на підприємстві, та ті, які входять до його 
складу за допоміжною та основною діяльністю. Висо-
коякісна підготовка, перепідготовка персоналу, що 
сприяє широкому спектру його навичок та практич-
них умінь, є важливим фактором ефективної діяль-
ності аграрних формувань.

3. Фінансово-інвестиційні ресурси аграрних під-
приємств – це сукупність грошових надходжень та 
прибутків, які є в їх розпорядженні для здійснення 
та виконання фінансових зобов’язань. Ці ресурси 
дуже важливі як основоположні для створення та 
діяльності підприємства. Вони забезпечують про-
цес виробництва, є неодмінною умовою безупинності 
процесу відтворення. Потрібно звернути увагу на те, 
що нині, маючи достатню наявність основних засобів 
та кадрів, підприємства іноді не здатні працювати, 
тому що не мають необхідної суми готівкових грошо-
вих коштів (фінансових ресурсів).

4. Нематеріальні ресурси – інноваційні та інфор-
маційні ресурси, інтелектуальна власність, корпора-
тивні права, гудвіл, роялті та ін.

Загальним для всіх видів ресурсів є питання 
про ефективність їх використання. Головне поля-
гає в тому, що для оцінки ефективності того чи 
іншого виду ресурсів корисний результат діяльності 
аграрного підприємства порівнюється з витратами 
на отримання цього корисного результату [3, с. 6]. 
Якщо йдеться про матеріально-технічні ресурси, то 
витрати – це середня вартість їх витрат за період, 
який досліджується; якщо йдеться про трудові 
ресурси, то витрати – це фонд оплати праці та ін. 
Корисний результат від діяльності аграрного під-
приємства та одночасно від використання ресурсів 
називають ефектом. Основними двома показниками 
господарської діяльності, які називають ефектом, є: 
перший – обсяг виручки від реалізації (товарообіг), 
другий – прибуток (доход). Порівняння цих показни-
ків із розміром ресурсів, які використовуються, дає 
показник ефективності використання ресурсів.

Показники ефективності використання виробничо-
ресурсного потенціалу в цілому та його окремих скла-
дових частин широко використовуються для оцінки 
ефективності функціонування будь-якого аграрного 
підприємства, ефективності його господарської діяль-
ності, ефективності маркетингової, екологічної, соці-
альної, стратегічної діяльності та ін. Структура вироб-
ничо-ресурсного забезпечення для кожного суб’єкта 
господарювання агросфери при цьому є індивідуаль-
ною, виходячи із специфіки галузі, у якій він функці-
онує, рівня економічного розвитку, стану потенціалу 
розвитку, вибраної стратегії подальшого розвитку.

Матеріально-технічні ресурси є обмеженими і 
часто їх забезпечення супроводжуються проблемою 
дефіциту. Продовольча, енергетична, демографічна 
проблеми мають глобальний характер [4, с. 191]. 
Тому необхідним є їх ефективне і раціональне вико-
ристання, поглиблення переробки та заміна штучно 
створеними аналогами. Управління даною складовою 
виробничо-ресурсного забезпечення діяльності агро-
формувань передбачає постійний процес оптимізації 
використання та модернізації матеріально-технічної 
складової виробничо-ресурсного потенціалу. Управ-
ління трудовими ресурсами базується на твердженні, 
що працівник – провідний фактор виробництва в 
сучасних умовах, який дає змогу пристосувати його 
до вимог зовнішнього середовища.
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Значна динаміка бізнес-процесів, висока конку-
ренція на аграрних ринках, необхідність забезпе-
чення безпеки функціонування агроформувань вима-
гають постійної і достовірної інформації про тенденції 
розвитку економіки агросфери не тільки країни, але 
й Європи та світу. Потрібними є уміння та інтелек-
туальні ресурси висококваліфікованих працівників. 
Необхідним є всебічне дослідження енергомісткості 
аграрного виробництва і складання його енергетич-
ного балансу в межах існуючих обмежень та ризиків.

Отже, важливим напрямом розвитку агроформу-
вань, для яких пріоритетними є питання паливно-
енергетичних ресурсів, є пошук альтернативних 
джерел енергопостачання, що забезпечує зменшення 
залежності вітчизняної агросфери в цілому від фак-
торів політичного, економічного та міжнародного 
впливів. Фінансово-інвестиційні ресурси є необхід-
ною умовою розвитку будь-якого агроформування 
[2]. Управління ними має бути зорієнтоване у першу 
чергу на забезпечення стійких і життєво важливих 
фінансово-інвестиційних потоків, пошук зовнішніх 
джерел фінансування за умови необхідності, оптимі-
зації структури капіталу. В сучасних умовах іннова-
ційні ресурси забезпечують організації конкурентні 
позиції та розвиток у довгостроковій перспективі.

Таким чином, виробничо-ресурсний потенціал 
агроформувань кожної галузі аграрного виробництва 
характеризується структурою необхідних і доступ-
них ресурсів залежно від галузевої належності, 
характеру діяльності, місцезнаходження. Його ефек-
тивний розвиток визначається системою прийняття 
управлінських рішень щодо виробничо-ресурсного 
забезпечення розробки та виконання ресурсних стра-
тегій, оптимальним співвідношенням ресурсів для 
досягнення визначених цілей розвитку. Значення та 
вплив ресурсів на ефективність роботи аграрних під-
приємств визначається роллю, яку відіграє ресурс 
для досягнення цілей господарювання, можливос-
тями його заміни, рівнем впливу ціни на окремі 
ресурси. Вони оцінюються системою показників, що 
характеризують ефективність використання ресур-
сів та визначають їхній вплив на кінцеві результати 
діяльності окремих аграрних підприємств.

Так, ефективність використання матеріально-тех-
нічних ресурсів можна визначити через показники 
ресурсомісткості, глибини переробки сировини, 
частки відходів. Ефективність використання тру-
дових ресурсів оцінюються за допомогою показни-
ків продуктивності праці, прибутку на одного пра-
цівника, частки приросту товарообігу за рахунок 
збільшення продуктивності праці. Показниками 
ефективності використання фінансово-інвестицій-
них ресурсів можуть слугувати прибуток, рентабель-
ність, частка власного капіталу, ліквідність, плато-
спроможність, обсяги інвестицій.

Ефективність використання паливно-енергетич-
них ресурсів потребує визначення показників енерго-
ємності, енергооснащеності, рівня втрат. Визначити 
ефективність використання інноваційних ресур-
сів можна за допомогою показників впровадження 
нових технологій, вартості селекційних розробок 
тощо [5, с. 65]. Для визначення ефективності вико-
ристання інформаційних ресурсів можна скориста-
тись такими показниками, як рівень інформаційної 
підтримки діяльності, рівень інформаційного онов-
лення, рівень доступу працівників до інформації, що 
безпосередньо стосується їх діяльності.

На сьогодні важливим є визначення оптималь-
ної структури виробничих ресурсів, що забезпечують 
ефективну діяльність організації та значно полег-

шують пошук основних шляхів поліпшення вико-
ристання виробничо-ресурсного потенціалу в умовах 
зростаючої конкуренції не тільки на рівні країни, 
але і в межах світових ринків.

Визначення структури ресурсів, якими забезпе-
чується діяльність аграрних підприємств та полег-
шується пошук шляхів використання виробничо-
ресурсного потенціалу, нині посідає важливе місце 
в стратегіях їх розвитку. Останні ґрунтуються, пере-
важно, на ресурсних стратегіях. Нині концепція 
забезпечення виробничо-ресурсним потенціалом під-
приємств набула широкого розвитку. Зараз науковці 
звертають увагу не тільки на наявність в аграрних 
підприємствах виробничої складової ресурсного 
потенціалу, але й на трудову та інформаційну скла-
дові. Забезпечення підприємства виробничо-ресурс-
ним потенціалом є однією із найважливіших умов 
для досягнення цілей діяльності аграрного підпри-
ємства. Його досягнення характеризується таким 
чином: величиною ресурсів – як залучених, так і 
власних та підготованих до використання у виробни-
цтві; можливістю кадрів використовувати ресурси; 
конкурентними перевагами агроформувань у тій чи 
іншій сфері діяльності.

Вивчення виробничо-ресурсного забезпечення є 
однією із необхідних передумов формування альтер-
нативних ресурсних стратегій аграрних підприємств. 
Недостатня забезпеченість ресурсами відтворення 
аграрної діяльності стала однією із головних при-
чин того, що в них протягом тривалого періоду не 
забезпечується не тільки розширене, а й просте від-
творення. Це, у свою чергу, призвело до руйнування 
створеної у минулому матеріально-технічної бази 
внаслідок підвищення рівня зносу наявних основних 
засобів із за неможливості їх своєчасної заміни.

На сьогодні залишається недостатньо дослідженою 
проблема виробничо-ресурсного забезпечення аграр-
них підприємствах в умовах незбалансованості еконо-
міки у поєднанні з інфляцією. Це обумовлено тим, 
що подолати всі негативні тенденції зусиллями самих 
аграрних підприємств досить важко. З цією метою 
важливим є надання їм державної підтримки в рам-
ках зеленого, синього та жовтого кошиків [6, с. 123]. 
Потрібно розвивати державно-приватне партнерство 
у процесі ресурсокористування. Має перспективи 
товарне кредитування великими агроформуваннями 
малих та середніх з метою їх підтримки, збалансу-
вання аграрних ринків, розвитку сільських територій.

Для успішного розвитку сільського господарства 
необхідно забезпечити його відповідними ресурсами 
і створити умови для їх раціонального використання 
на основі впровадження досягнень науково-техніч-
ного прогресу. Аграрні підприємства сьогодні не 
повністю використовують свої можливості для збіль-
шення виробництва сільськогосподарської продукції і 
поліпшення її якості [7, с. 309]. При цьому виробничі 
ресурси в багатьох господарствах використовуються 
не досить ефективно. Можливості аграрних підпри-
ємств щодо збільшення виробництва аграрної продук-
ції тісно пов’язані з вирішенням цієї проблеми.

Висновки. Важливим питанням розвитку аграр-
них підприємств є визначення складу їх виробничих 
ресурсів і структури виробничо-ресурсного потенці-
алу. При цьому правомірність включення окремого 
виду ресурсу до складу виробничо-ресурсного потен-
ціалу має базуватися на об’єктивній основі і бути 
практично доцільною. Для забезпечення ефективного 
процесу використання виробничо-ресурсного потен-
ціалу при його організації потрібно звертати увагу на 
сукупність факторів, які впливають на його ефектив-
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ність. Економічні можливості аграрних підприємств 
не можуть визначатися тільки наявністю та співвід-
ношенням матеріальних та нематеріальних ресурсів. 
В кожному підприємстві повинні бути працівники, 
управлінські кадри, які були б здатні привести до дії 
ці ресурси, забезпечити їх ефективне використання.

Важлива роль при виробничо-ресурсному забезпе-
ченні підприємств агросфери належить механізмам 
державної підтримки виробників сільськогосподарської 
продукції. В умовах погіршення виробничо-ресурсного 
потенціалу в сільському господарстві, яке спричи-
нено кризовою ситуацією, потрібно здійснювати кар-
динальні організаційно-економічні зміни у діяльності 
аграрних підприємств на засадах ресурсних стратегій 
забезпечення та підвищення конкурентоспроможності.
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації 
світової економіки для українських підприємств 
нагальною є проблема забезпечення та підтримання 
достатнього рівня їх конкурентоспроможності. Крім 
того, для того, щоб вижити в умовах складного полі-
тичного та економічного становища в Україні вітчиз-
няним, підприємствам необхідно відслідковувати 
та вчасно реагувати на зміни, що відбуваються в 
їхньому конкурентному середовищі. У зв’язку з цим 

об’єктивною необхідністю успішного розвитку та 
утримання конкурентних позицій вітчизняних під-
приємств у довгостроковому періоді є формування 
та реалізація організаційно-економічного механізму 
управління конкурентоспроможністю підприємств з 
урахуванням їхніх внутрішніх особливостей і дина-
мічних умов ринкового середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблеми управління конкурентоспромож-


