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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У повсякденній господарській діяльності підприємств залучено
безліч різноманітних ресурсів: земельні, трудові, фінансові, матеріальні,
нематеріальні тощо. Процес виробничої діяльності ускладняється браком
їхнього
існування
на
підприємстві,
тому
забезпечення
сільськогосподарського виробництва ресурсами є актуальним питанням
сьогодення.
Проблеми формування та використання ресурсного потенціалу
досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема Л.Абалкін, В.Авдєєнко,
В. Андрійчук, Р. Білоусов, Г.Бабков, П.Борщевський, І.Бузько,
Ю. Василенко, С. Волощук, Е.Горбунов, І.Е. Фігурнов. Проте більшість
теоретичних концепцій розвитку ресурсного потенціалу, його структури та
властивостей, що лежать в основі його використання, є недостатньо
обґрунтованими або суперечливими.
Мета дослідження полягає в оцінці використання ресурсного
потенціалу як одного з основних факторів виходу сільськогосподарських
підприємств з кризи, стабілізації їхньої діяльності. При досліджені
використовувались наступні методи: теоретичне узагальнення та
порівняння, системний підхід, структурний аналіз ресурсного потенціалу
сільськогосподарських підприємств.
В економічному словнику С.М. Гончарова ресурси визначаються як
природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінності, які можна
використати в разі потреби для створення продукції, надання послуг,
одержання додаткової вартості [1, с. 230]. Під поняттям "потенціал"
розуміють засоби, запаси, джерела, які є і можуть бути мобілізовані,
приведені в дію, використані для досягнення певних цілей, здійснення
плану, вирішення якихось завдань.
Ефективне
використання
ресурсного
потенціалу
сільськогосподарських підприємств є об'єктивною необхідністю і важливою
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Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки
передумовою розвитку аграрного сектору економіки. Кризова ситуація в
економіці України загалом спричиняє руйнування ресурсного потенціалу.
Основні принципи, які допомогли б досягнути високої віддачі ресурсів:
- принцип оптимізації структури передбачає таку кількісну та якісну
співвідносність різних ресурсних складових, які, виконуючи властиву
кожній з них функцію, проявляли б якомога ефективніше їх "внутрішній
резерв". Для обробітку певної кількості сільськогосподарських угідь
необхідна визначена кількість матеріально-технічних і трудових ресурсів.
- другий принцип реалізується у таких основних напрямах. Поперше, вдосконалення складових ресурсного потенціалу, тобто оновлення
машинно-тракторного парку, підвищення кваліфікації кадрів, відтворення
та покращення якості ґрунтів тощо. По-друге, вдосконалення технології.
Застосування прогресивних технологій забезпечує ресурсозберігаючий
ефект,отримання високих врожаїв та високопродуктивного поголів'я;
- суть третього принципу полягає в цільовому використанні ресурсів.
Дотримання
принципу
цілеспрямованості
використання
ресурсів
забезпечить зростання продуктивності праці, фондовіддачі та урожайності;
- принцип економності є однією з головних умов ефективного
виробництва в усіх галузях національної економіки [2].
Як випливає із досвіду розвинених держав, ефективне використання
ресурсного потенціалу досягається ще за допомогою повної і збалансованої
структурної перебудови галузей економіки, а в межах підприємств – на
основі чіткої і регламентованої взаємодії всіх підрозділів.
Важливою проблемою на сучасному етапі розвитку економіки є
правильний вибір напрямів щодо ефективного використання виробничих
ресурсів сільського господарства, а також формування ресурсного
потенціалу, який необхідний для виробництва сільськогосподарської
продукції.
Прибутковість сільськогосподарських підприємств залежить не лише
від наявності матеріальних і нематеріальних ресурсів, а також від того,
наскільки вміло і правильно підібрані кадри. Адже від високої кваліфікації
персоналу залежить ефективне використання ресурсів. Також важливу роль
під час ресурсного забезпечення підприємств відіграє механізм державної
підтримки виробників сільськогосподарської продукції.
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