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Забезпечення рентабельного сільськогосподарського виробництва та
підвищення рівня продовольчої безпеки країни залежать від наявності,
ефективності використання і відтворення ресурсного потенціалу аграрних
підприємств. Однією з особливостей функціонування сучасних агроформувань
є кількісна, якісна та структурна недосконалість їх ресурсних потенціалів,
зумовлена великими втратами ресурсів у процесі здійснення аграрної та
земельної реформ і складним фінансовим становищем господарств.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретикометодологічних положень та розробці рекомендацій щодо забезпечення
підвищення
ефективності
використання
ресурсного
потенціалу
сільськогосподарських підприємств.
Аграрний ресурсний потенціал сільськогосподарського підприємства,
господарства визначається сукупністю органічно поєднаних ресурсів
(земельних, трудових та матеріальних), у процесі взаємодії яких реалізується
інтегральна їх здатність виробляти сільськогосподарську продукцію
відповідного асортименту та високої якості. Для забезпечення раціонального
використання ресурсного потенціалу та моніторингу цього процесу потрібна
його вартісна оцінка.
Важливою передумовою ефективного використання ресурсів підприємств
є їх збалансоване формування. В цьому аспекті актуальним є визначення оцінки
наявності виробничих засобів у господарствах регіону. Перехід до ринкових
відносин, створення нових форм господарювання, спад виробництва і
деградація сільськогосподарських підприємств потребують уваги економістіваграрників до проблеми раціонального використання їх ресурсного потенціалу,
без
чого
не
можна
забезпечити
підвищення
ефективності
сільськогосподарського виробництва.
Ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу можна
виразити обсягом виробництва валової продукції на одиницю аграрного
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ресурсного потенціалу. створення сільськогосподарськими підприємствами,
фермерськими та особистими підсобними господарствами кооперативів з
переробки, зберігання та збуту продукції, матеріально-технічного і
технологічного обслуговування виробництва. На місце розрізнених видів
аграрної і промислової діяльності на село має прийти система інтегрального
агропромислового виробництва продовольчих товарів, яка сприятиме
багатопрофільному розвитку села, дозволить відкрити нові робочі місця,
підвищити життєвий рівень сільського населення, активніше вирішувати
соціальні проблеми.
Пропонується в умовах економічної кризи створювати на державних і
кооперативних засадах машино-технологічні станції та обслуговуючі
кооперативи, запровадження лізингової форми взаємовідносин, яка буде
вигідна насамперед для сільськогосподарського товаровиробника.
Ресурсовіддача залежить від низки інших чинників, головними з яких є:
раціональне співвідношення елементів у структурі ресурсного потенціалу,
система управління виробництвом, впровадження ресурсоощадних технологій,
врахування природнокліматичних умов. Тому при формуванні ресурсного
потенціалу агроформувань слід більше уваги приділяти не кількісному його
нарощуванню, а якісному вдосконаленню та дотриманню раціональних
пропорцій між окремими його складовими.
Реформаційні перетворення в сільському господарстві не дали очікуваної
соціально-економічної віддачі, підприємства знаходяться у важкому становищі,
руйнується ресурсний потенціал галузі. З метою забезпечення результативного
процесу формування та використання ресурсного потенціалу, при його
організації необхідно враховувати сукупність факторів, що впливають на нього
і водночас визначають його ефективність. Основними такими аспектами є:
екологічний, соціальний, економічний, виробничий та фінансовий , що
виступають як невід’ємні елементи системи підвищення ефективності
використання ресурсного потенціалу.
У стратегії забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу
аграрного сектора важливе місце належить вирішенню комплексу практичних
аспектів,
пов’язаних
з
матеріально-технічним
оновленням
сільськогосподарського виробництва.
Актуальною на даний час є необхідність поширення досвіду частини
господарств області щодо кооперування, тобто обміну технікою чи купівля
послуг технічного виконання сільськогосподарських робіт. В основі такого
кооперування лежить два основні принципи: територіальної близькості та
різнорідності техніки. В процесі пошуку можливих резервів росту фондовіддачі
виокремлено 3 блоки факторів: організаційні, технологічні та економічні.
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Кризова ситуація в економіці загалом та АПК зокрема спричиняє
руйнування ресурсного потенціалу. Сьогодні необхідне здійснення певних
організаційно-економічних змін у діяльності аграрних підприємств та процесах
формування і використання ресурсів, які б сприяли забезпеченню продовольчої
безпеки держави, розвитку сільських територій та досягненню цілей діяльності
окремих виробничих структур. При цьому ресурсний потенціал
сільськогосподарських підприємств слід розглядати як сукупність
взаємопов’язаних ресурсів (земельних, матеріально-технічних та людського
капіталу), які можуть використовуватись не тільки у виробничому процесі, але
й у фінансовій, соціальній та інших сферах діяльності господарства.
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В теперішній час одним із основних факторів забезпечення сталого
розвитку та покращення конкурентоспроможності є активізація інвестиційних
процесів. Інвестиційна привабливість є одним з ключових елементів у процесі
здійснення інвестицій, тому що від ефективності цього процесу залежить
можливість підприємства відповідати умовам потенційних інвесторів.
Враховуючи викладене, питання оцінювання інвестиційної привабливості є
актуальними.
Дослідженню проблем методології оцінки інвестиційної привабливості в
сучасній Україні присвячено чимало робіт,вченими було вжито низку підходів
до оцінки інвестиційної привабливості для вирішення практичних цілей в
різних галузях народного господарства та розроблено методики для
застосування кредитними та інституціональними інвесторами. Проте досі в
наукових колах багато питань методології оцінки інвестиційної привабливості
залишаються дискусійними.
У процесі оцінювання інвестиційної привабливості промислового
підприємства доцільно застосування інтегрального показника. Інтегральна оцінка
дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями
виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру
оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом
її проведення і надання об'єктивних остаточних висновків.
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