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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Стабілізація економічного розвитку суб'єктів 

аграрного виробництва, передусім, аграрних підприємств, як основної їх 

категорії, неможлива без набуття відтворювальними процесами розширеного 

характеру. При цьому основою розвитку матеріального виробництва є ресурси, 

які знаходяться в розпорядженні суб'єктів економічних відносин, а отже 

ресурсний потенціал підприємств, як сукупність можливостей щодо 

провадження виробничої діяльності, її розвитку, реалізації інноваційних 

проектів та стратегій зростання, також доцільно розглядати в якості об'єкта 

відтворення та, відповідно, об'єкта управління відтворювальним процесом. В 

свою чергу, найбільш значимою особливістю сільськогосподарського 

виробництва є наявність в структурі його ресурсного потенціалу землі, яка є 

невідновлюваним ресурсом. Наявність вказаного ресурсу та визначальне його 

значення для конфігурації організаційно-управлінських систем та виробничих 

структур аграрних підприємств обумовлює особливості управління ресурсним 

забезпеченням основної діяльності, в цілому, та окремими його компонентами, 

зокрема. Останнє продукує обмеження економічного зростання підприємств-

суб'єктів аграрного виробництва, існування яких потребує раціоналізації 

підходів та прийомів щодо управління економічним відтворенням ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств та побудови відповідних механізмів. Вказане 

обумовлює актуальність обраної теми дослідження, адже формування, 

функціонування та розвиток механізмів економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств та управління ним потребують глибокого 

наукового пророблення. 

Різні аспекти вирішення проблемних питань формування та 

функціонування потенціалу, механізмів, інструментарію та процедур 

управління розвитком підприємств аграрного сектору економіки детально 

розглянуті в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Амбросова, 

О. Амосова, Є. Бойка, О. Вишневської, В. Геєця, Н. Гавкалової, О. Гуторова, 

Б. Данилишина, Ю. Данька, С. Дорогунцева, О. Єрмакова, Т. Калини, 

Ф. Котлера, І. Лукінова, Ю. Лупенка, М. Маліка, Л. Майлса, П. Макаренка, 

Т. Маренич, Г. Мартіна, Л. Мармуль, Л. Михайлової, Д. Ментла, В. Онегіної, 

В. Плаксієнка, С. Плотницької, С. Терещенка, М. Чумаченка, В. Шияна та 

багатьох інших. Проте, динамічність зміни умов здійснення основної 

діяльності аграрних підприємств зумовлює необхідність пошуку адекватних 

завданням сталого розвитку напрямів, шляхів та каталізаторів економічного 

відтворення їх ресурсного потенціалу.  

Вказане обумовило вибір теми дисертації, формалізацію предметно-

об’єктної сфери представленого дослідження, конкретизацію його мети та 

завдань. 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота виконана в межах плану наукових досліджень 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 
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імені Петра Василенка за темою «Механізми підвищення 

конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо- 

технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер 

державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.). У її межах автором 

визначені теоретичні засади побудови, функціонування та розвитку механізмів 

економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Метою дисертації є обґрунтування теоретичних, методологічних, 

методичних та прикладних засад побудови та функціонування механізмів 

економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств та 

управління ним. 

Досягнення поставленої мети вимагало постановки й вирішення 

наступних завдань: 

- виконати ідентифікацію сутнісно-змістових ознак механізму 

економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств; 

- обґрунтувати концептуальні підходи до побудови механізмів 

відтворення ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора; 

- визначити напрями державного регулювання у сфері підвищення 

продуктивності використання ресурсного потенціалу підприємств аграрного 

сектора; 

- обґрунтувати методологічні підходи до управління відтворенням 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства; 

- виявити закономірності раціонального відтворення ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства; 

- обґрунтувати типологію та архітектоніку механізмів управління 

розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств; 

- проаналізувати ефективність економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства; 

- виконати оцінку складових функціонування механізму економічного 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства; 

- ідентифікувати вплив факторів розвитку ресурсного потенціалу та 

вартості аграрних підприємств; 

- обґрунтувати напрями розвитку ресурсного потенціалу аграрного 

підприємства; 

- вивчити наукові засади організації землеустрою в системі управління 

ресурсним потенціалом аграрного підприємства; 

- ідентифікувати інвестиційні механізми та інституційні умови розвитку 

техніко-технологічної складової ресурсного потенціалу аграрних підприємств; 

- визначити наукові засади раціоналізації процесів управління розвитком 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств; 

- обґрунтувати використання заходів екологізації та раціонального 

природокористування в системі управлінні ресурсним потенціалом аграрного 

підприємства; 

- визначити стратегічні засади управління ресурсним потенціалом 

підприємства. 
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Об’єктом дослідження є процес економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, методичні та 

практичні  аспекти побудови та функціонування механізмів та систем 

управління економічним відтворенням ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертаційної 

роботи склали сучасні положення економічної теорії, історії економічної 

думки, парадигми та концепції управління аграрними підприємствами. У 

роботі використані закони та інші нормативно-правові акти щодо 

функціонування аграрних підприємств. Вагоме значення було приділено 

вивченню та узагальненню наукових праць з вказаної проблематики провідних 

вітчизняних та світових економістів й економістів-аграрників. 

У дисертаційній роботі було використано методи: системно-

структурного аналізу й синтезу – при виявленні структурних особливостей 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств, встановленні сукупності 

механізмів відтворення та управління відтворенням ресурсного потенціалу; 

історичний, абстрактно-логічний – при встановленні генезису та ієрархії 

управління ресурсним забезпеченням основної діяльності аграрних 

підприємств; монографічний – при виявленні тенденцій формування та 

використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств. SWOT-аналіз 

використовувався при виявленні сильних сторін економічного базису 

відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Методи експертних 

оцінок, програмування застосовувалися у процесі розробки планів та прогнозів 

підвищення рівня ресурсного забезпечення та мобілізації ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств. 

Інформаційну базу дисертації склали матеріали Державної служби 

статистики України, Департаменту агропромислового розвитку та Головного 

управління статистики у Харківській області; матеріали обліково-фінансової й 

статистичної звітності аграрних підприємств. 

Новизна результатів дослідження. Наукова новизна результатів 

дисертаційної роботи полягає в розробці теоретично-методологічних, 

методичних та прикладних засад, а також практичних рекомендацій щодо 

побудови та функціонування механізмів економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств.  

Найбільш значимі результати, отримані при виконанні дисертаційної 

роботи, та їх наукова новизна полягає в наступному: 

вперше: 

- обґрунтовано концептуальні засади формування та функціонування 

механізму відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства та 

відповідного механізму управління на основі ідентифікації потенціалу, як 

сукупності можливостей зростання та об'єкту відтворення, а також його 

відношення до стадій відтворювального процесу, з подальшим виокремленням 

механізмів впливу регульованих та нерегульованих факторів на процеси 
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зростання та мобілізації ресурсного потенціалу, ознак відновлюваності 

ресурсів та впливу зовнішніх та внутрішніх умов їх акумулювання та 

використання у виробничо-комерційному процесі; 

- ідентифіковано методологічні підходи до оцінювання ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства та управління його відтворенням на основі 

визначення елементів та компонент ресурсного потенціалу, точок 

економічного зростання підприємств, класифікації чинників змін та структури 

потенціалу з обґрунтуванням на цій основі методичних засад оцінювання рівня 

розвитку ресурсного потенціалу; 

- обґрунтовано типологію механізмів економічного відтворення 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств на основі ідентифікації 

механізму економічного відтворення потенціалу та механізму управління ним 

з визначенням на цій основі архітектоніки вказаних механізмів, яка формується 

в процесі інтеграції механізму відтворення та системи менеджменту 

підприємства, результатом чого є оформлення відповідного механізму 

управління потенціалом; 

удосконалено: 

- ідентифікацію закономірностей відтворення ресурсного потенціалу, які 

полягають у застосуванні критерію раціональності його структури з огляду на 

підвищення рівня економічної ефективності діяльності аграрного 

підприємства при здійсненні змін в структурі та рівні розвитку його ресурсного 

потенціалу, а також врахуванні тривалості циклу відтворення окремих його 

елементів та компонент з огляду на окупність авансованого капіталу 

підприємства, використаного в процесі розвитку його ресурсного потенціалу; 

- напрями державного регулювання продуктивності використання 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств на основі реалізації принципів 

орієнтації аграрної політики на створення умов для нарощування ресурсного 

потенціалу та раціоналізації його структури, а не лише його мобілізацію, що, з 

одного боку, відкриває нові можливості розвитку та стабілізує його характер, 

а, з іншого боку, гармонізує економічні інтереси між суб'єктами різних сфер 

агропромислового виробництва та надає відтворювальним процесам 

розширеного характеру; 

- удосконалено методичні засади оцінки функціонування механізму 

економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства, 

характеру та ефективності мобілізації матеріально-технічної, технологічної, 

фінансової, земельної, кадрової та інноваційної його складових на основі 

визначення ступеня відновлюваності ресурсів, тривалості відтворювального 

циклу, а також ефективності здійснення змін в діяльності підприємства при 

мобілізації окремих складових ресурсного потенціалу; 

- інструментарій управління вартістю аграрних підприємств на основі 

врахування впливу зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку їх ресурсного 

потенціалу шляхом трансформації вхідних потоків у вигляді організаційних 

умов, фінансових та матеріальних ресурсів, а також поточного стану факторів 

зовнішнього середовища у результати, які полягають у максимізації ринкової 
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вартості підприємств, зростанні рентабельності операційних процесів, а також 

досягненні балансу інтересів стейкхолдерів; 

- методичний підхід до раціоналізації мобілізації ресурсного потенціалу 

аграрного підприємства, структури посівних площ згідно потреби у 

рослинницькій та тваринницькій продукції, який ґрунтується на врахуванні 

виключного значення земельних ресурсів аграрних підприємств в формуванні їх 

виробничого потенціалу, а також створює умови для прийняття рішень щодо їх 

ефективного використання в контексті максимізації економічного ефекту; 

- методологічні підходи до управління інвестиційним забезпеченням 

інноваційно-технологічного розвитку аграрних підприємств, які комплексно 

розкривають сутність й форми внутрішньовиробничих інноваційних циклів і 

параметри системи інвестиційного забезпечення інновацій на аграрних 

підприємствах, на основі яких доповнено методичний інструментарій 

планування інвестиційних механізмів, що включає принципи розробки планів 

і відповідну систему показників внутрішньовиробничого інноваційного циклу, 

орієнтованих на комплекс інновацій; 

- процедури планування розвитку ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств шляхом формалізації стратегій розширення та стабілізації 

виробничих можливостей, а також здійснення інноваційних товарних та 

технологічних зрушень з огляду на створення стійких конкурентних переваг 

підприємства; 

набуло подальшого розвитку: 

- наукове тлумачення дефініції «механізм економічного відтворення 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства» шляхом ідентифікації 

вказаного механізму, як системи, що поєднує сукупність ресурсних 

можливостей підприємства щодо здійснення та розвитку основної діяльності в 

якості об'єкту відтворення, а також підприємство, в якості його суб'єкту, з 

сукупністю зовнішніх та внутрішніх факторів та умов, інструментів та засобів 

впливу й регулювання відтворювальних процесів з виокремленням механізму 

протікання процесу відтворення ресурсного потенціалу та управління ним; 

- методичні основи оцінки рівня економічної доданої вартості 

підприємств шляхом обґрунтованого включення до існуючої моделі 

розрахунку складових, які характеризують рівень операційної та збутової 

ефективності підприємств; 

- напрями управління розвитком та ефективною мобілізацією ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств шляхом формалізації процедур прийняття 

управлінських рішень щодо шляхів підвищення результативності та 

економічної ефективності виробничої діяльності; 

- еколого-економічну оцінку стану навколишнього природного 

середовища в системі управлінні ресурсним потенціалом аграрного 

підприємства на основі розрахунку інтегрального показника шляхом 

розширення сфер оцінювання в контексті одержання об’єктивних даних щодо 

антропогенного навантаження на природний стан екосистем територій, на які 

впливає підприємство; 
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- типологія стратегій формування та ефективної реалізації ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств на основі ідентифікації ступеня відношення 

наявності ресурсів та можливостей зростання до інноваційних шляхів та 

заходів виробничого, технологічного та економічного розвитку підприємства з 

подальшим виділенням наступальної, інтеграційної, оборонної та 

стабілізаційної стратегій. 

Практичне значення отриманих результатів. Положення новизни, 

висновки та окремі результати дослідження представляють практичний інтерес 

та можуть бути рекомендовані до впровадження і впроваджені у практику 

управління діяльністю аграрних підприємств та органів управління 

агропромисловим розвитком. Результати дисертаційного дослідження, 

висновки та рекомендації, що містяться у роботі схвалені та використовуються 

у практичній діяльності Департаменту агропромислового розвитку 

Харківської обласної державної адміністрації (довідка № 06-08-07-181 від 

11.02.2019 р.), ТОВ «Відродження» Харківського району Харківської області 

(довідка № 51 від 12.02.2019 р.) та ТОВ «Агрофірма ім. Гагаріна» Зміївського 

району Харківської області (довідка № 087 від 23.01.2019 р.). 

Результати щодо теоретичних та методологічних засад управління 

ресурсним потенціалом аграрних підприємств використовуються у науково-

навчальному процесі Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка (довідка № 05-121 від 

25.02.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення, висновки та 

пропозиції дисертаційного дослідження сформульовані та обґрунтовані 

автором самостійно. У спільних публікаціях використано тільки ті положення, 

висновки й результати, які належать особисто автору. Дисертаційне 

дослідження не містить матеріалів кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки наукового дослідження 

доповідались автором і схвалені на вітчизняних та зарубіжних науково-

практичних конференціях, форумах, семінарах, а саме: «Прикладна економіка 

– від теорії до практики» (Тернопіль, 2016 р.), «Ринкова трансформація 

економіки: стан, проблеми, перспективи» (Харків, 2017), «Сучасний аграрний 

менеджмент: теорія, методологія, практика» (Суми, 2018), «Ринкова 

трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (Харків, 2018), 

«Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспект» (Львів, 2019). 

Публікації. Результати дисертації відображені у 31 одноосібній науковій 

публікації, в тому числі: 1 одноосібній монографії, 20 статтях у наукових 

фахових виданнях, 5 статтях у зарубіжних наукових періодичних виданнях. 

Загальний обсяг наукових праць складає 38,3 друк. арк. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертацію 

викладено на 385 сторінках друкованого тексту. Робота включає 30 таблиць, 

32 рисунки, 1 додаток. Список використаних джерел складається з 
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285 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Науково-теоретичні засади формування 

ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки» 

розглянуто сутнісно-змістовні характеристики механізму економічного 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора, обґрунтовано 

концептуальні підходи до побудови механізмів відтворення ресурсного 

потенціалу підприємств аграрного сектора, визначено напрями державного 

регулювання у сфері підвищення продуктивності використання ресурсного 

потенціалу підприємств аграрного сектора. 

Аграрні відносини в економічній системі являють собою основну 

рушійну силу відтворення ресурсів суб'єктів аграрного виробництва та їх 

капіталізації. При цьому земельні ресурси є ключовою складовою ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств, які нерозривно пов’язані із іншими 

ресурсами за умови включення в агробізнес . Суперечність між продуктивним 

використанням аграрних ресурсів і впливом його на умови функціонування 

суспільства визначає багатоваріантність вибору аграрної політики. 

Дослідження показали, що характеризувати ресурсний потенціал лише 

через фактичну наявність земельних, матеріальних, фінансових та людських 

ресурсів аграрних підприємств, як основної ланки суб'єктів аграрного бізнесу, 

є недоцільним та досить обмеженим, адже за своєю економічною сутністю 

потенціал підприємства є сукупністю можливостей підприємства щодо 

здійснення та розвитку своєї діяльності. При цьому спираючись на 

загальноприйнятну структуру потенціалу підприємства ресурсний потенціал є 

базовим, який продукує виробничий потенціал, який, в свою чергу, є основною 

складовою економічного потенціалу. В свою чергу, основним теоретичним 

проблемним питанням в цьому контексті є розгляд можливості та їх сукупності 

в якості об'єкта відтворення та об'єкта управління при здійсненні 

підприємством своєї основної діяльності та реалізації програм розвитку. 

Відповідно, в дослідженні ресурсний потенціал ідентифіковано як 

специфічний об'єкт відтворення та управління, здійснення управлінських 

впливів на який дозволяє відновлювати можливості підприємства щодо 

успішного провадження основної діяльності та стабільного розвитку, який за 

своєю сутністю є сукупністю можливостей підприємства, наявність та 

характеристики яких дозволяє підприємству здійснювати певні дії в певних 

межах. При цьому зростання ресурсного потенціалу розширює ці межі, 

відповідно, закладаючи можливості для розвитку діяльності підприємства. 

Ідентифікація ресурсного потенціалу, як об'єкта управління, потребує 

визначення відповідних механізмів та систем управління. В свою чергу, в 

дослідженні виділено механізм економічного відтворення ресурсного 

потенціалу, як системи, що поєднує сукупність ресурсних можливостей 

підприємства щодо здійснення та розвитку основної діяльності в якості об'єкту 
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відтворення, а також підприємство, в якості його суб'єкту, з сукупністю 

зовнішніх та внутрішніх факторів та умов, інструментів та засобів впливу й 

регулювання відтворювальних процесів. Поряд з вказаним механізмом 

виділено механізм управління відтворенням ресурсного потенціалу аграрного 

підприємства, як системи впливу суб'єкта управління, тобто менеджменту 

аграрного підприємства, на його об'єкт, тобто ресурсний потенціал. 

Застосований підхід дозволив обґрунтувати концептуальні засади формування 

та функціонування механізму відтворення ресурсного потенціалу аграрного 

підприємства та відповідного механізму управління на основі ідентифікації 

потенціалу, як сукупності можливостей зростання та об'єкту відтворення, а 

також його відношення до стадій відтворювального процесу, з подальшим 

виокремленням механізмів впливу регульованих та нерегульованих факторів 

на процеси зростання та мобілізації ресурсного потенціалу, ознак 

відновлюваності ресурсів та впливу зовнішніх та внутрішніх умов їх 

акумулювання та використання у виробничо-комерційному процесі. Вказана 

концепція визначає принципи побудови потенціалу, внутрішньої 

інфраструктури підприємства, основні архітектурні рішення і стандарти, 

модель управління інфраструктурою і вимоги до конкретизованих процесів 

управління. Концепцією визначаються і принципи переходу з існуючого стану 

підприємства в цільовий. На підставі одержаних даних визначається рівень 

відповідності поточного стану ресурсного потенціалу підприємства, його 

структурних елементів цільовому і формуються етапи досягнення необхідного 

рівня, проводиться вибір програмних рішень (рис. 1). 

Однією з головних умов ефективного реформування та розвитку 

аграрного сектору України є підвищення якості здійснення регуляторних 

функцій з боку держави. Розгляд ресурсного потенціалу сільського 

господарства та його суб'єктів як великого та невичерпного є хибним через 

певні галузеві особливості сільського господарства. Його слід зберігати, 

відновлювати та відновлювати збільшувати. Некероване функціонування 

ринкового механізму, як правило, не може забезпечити гармонізації 

економічних інтересів між ланками агропромислового виробництва, внаслідок 

чого товаровиробники недоодержують значні ресурси і ефективність їх бізнесу 

залишається низькою. Отже, існує нагальна потреба розвитку та 

вдосконалення державного регулювання агропромислового виробництва через 

обґрунтування, розробку і реалізацію аграрної політики держави, що потребує 

адекватних теоретико-методологічних підходів до обґрунтування 

структурного складу аграрної політики й визначення передумов здійснення її 

окремих складових, особливо в контексті ресурсного потенціалу.  

Встановлено, що система показників вимірювання продуктивності 

використання ресурсного потенціалу, яка прийнята для аналізу і оцінки її в 

міжнародній практиці, відмінна від чинної системи у статистиці України за 

обсягом, складом показників та методологією обчислення.  
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Рис. 1. Концепція формування і розвитку ресурсного потенціалу 

аграрного підприємства АПВ 
 

Для переходу до міжнародної системи показників, що використовується 

для вимірювання та оцінки продуктивності необхідно удосконалити 

методологію розробки показників на основі вже існуючих та впровадження 

нових, а також приведення їх у відповідність до основних критеріїв, яким 

повинні відповідати показники оцінки продуктивності суб'єктів аграрної 

сфери. 

У другому розділі «Методологія та моделі механізму економічного 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства» 

ідентифіковано методологічні підходи до відтворення ресурсного потенціалу 

аграрного підприємства, визначено закономірності раціонального відтворення 

ресурсного потенціалу, як умова ефективного функціонування аграрного 

підприємства, обґрунтовано типологію та архітектоніку механізмів управління 

розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Потенціал підприємства характеризується обсягом, структурою, якістю і 

технічним рівнем використання трудових, виробничих, фінансових та 

матеріальних ресурсів. Обмеженість та збалансованість, сила і форми прояву 

та можливості кожної з складової, кожного елементу потенціалу залежить від 
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сфери діяльності підприємства, його можливостей та стратегій розвитку, 

розміру підприємства.  Обмеженість кожного елементу потенціалу зумовлена 

впливом та необхідністю розвитку іншого елементу, визначає невідповідність 

можливостей інтересам виробничої системи, що вирішується шляхом 

покращення використання ресурсів. В умовах перерозподілу сили та форм 

прояву елементів потенціалу окремі види ресурсів постають потенційними 

факторами виробництва або розвитку. 

Дослідження показали, що основою відтворення ресурсного потенціалу 

аграрного підприємства є раціональне використання джерел його формування 

та реалізації механізмів мобілізації, відновлення й розширення можливостей. 

Наразі ключовим джерелом формування ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств є забезпечення інвестиційних надходжень. В цьому контексті 

важливого значення набуває система управління вартістю підприємств, яка 

відіграє роль управлінського механізму, здатного вирішувати завдання 

підтримки ефективної організації виробничих та комерційних процесів, а 

також забезпечувати високий рівень інвестиційної привабливості підприємств. 

 
 Чинники впливу на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств 
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Середовище існування 
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Приріст 

потенційного 

споживача за 

видами продукції  
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Рис. 2. Структура чинників впливу на розвиток ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств 
 

Оцінку ресурсного забезпечення аграрного виробництва в підприємстві, 

на нашу думку, доцільно виконувати в розрізі таких значущих його складових, 

як основні засоби та кошти для фінансування оборотних засобів. Отже, 

кількісними та якісними параметрами стану ресурсного забезпечення 

аграрного виробництва є: обсяги відновлення оборотних засобів; обсяги 

рефінансування прибутку в виробничий процес; склад машинно-тракторного 

парку. Враховуючи вказані параметри можна виділити склад критеріїв 

ресурсної забезпеченості аграрного виробництва, а саме: 1) ступінь 
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забезпеченості виробничого процесу об’єктами основних засобів; 2) ступінь 

забезпеченості коштами для фінансування матеріальних та нематеріальних 

витрат при реалізації процесу виробництва продукції. 

Відповідність ситуації, що склалася в підприємствах, вказаним 

критеріям характеризує його здатність ефективно виробляти максимальний 

обсяг конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. На 

сьогоднішній день, в аграрному секторі оперують суб’єкти господарювання 

різних організаційно-правових форм, масштабів та такі, що мали різні стартові 

умови ведення своєї діяльності. Саме це організаційно-економічне підґрунтя 

разом зі здобутками організації та управління поточною діяльністю 

визначають фактичний стан ресурсного забезпечення функціонування 

підприємств галузі. 

Враховуючи задачі дослідження, спрямованого на опрацювання 

рекомендацій, що відповідали б специфіці діяльності суб’єктів 

господарювання, що функціонують в умовах різного ресурсного забезпечення, 

для цілей проектування доречним, на наш погляд, було б виділення категорій 

суб’єктів господарювання за схемою, що представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Категорії аграрних підприємств за рівнем розвитку ресурсного 

потенціалу  

Критерії 

Високий ступінь 

забезпечення 

оборотними коштами 

Достатній ступінь 

забезпечення 

оборотними коштами 

Низький ступінь 

забезпечення 

оборотними коштами 

Високий рівень 

забезпечення  
Підприємства з високим рівнем ресурсного 

забезпечення 

Підприємства з 

достатнім рівнем 

ресурсного 

забезпечення 

Середній рівень 

забезпечення 

основними засобами 

Підприємства з достатнім рівнем ресурсного 

забезпечення 

Підприємства з 

задовільним рівнем 

ресурсного 

забезпечення 

Низький рівень 

забезпечення 

основними засобами 

Підприємства з задовільним рівнем ресурсного 

забезпечення 

Підприємства з 

низьким рівнем 

ресурсного 

забезпечення 

 

Застосований підхід ґрунтується на виділенні високого, достатнього, 

задовільного та низького рівнів розвитку ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств. В якості критеріїв віднесення підприємств до тієї чи іншої групи 

за рівнем розвитку ресурсного потенціалу нами були використані питомі (на 

одиницю площі) показники вартості основних фондів та обсягу виручки від 

реалізації продукції. При цьому обсяг виручки від реалізації ми розглядаємо як 

джерело фінансування, передусім, оборотних засобів. 

З використанням запропонованої класифікації аграрних підприємств 

нами був досліджений рівень ресурсного забезпечення їх діяльності. В ході 

досліджень нами була зроблена вибірка, яка складалась з даних про діяльність 

аграрних підприємств Харківської області (табл. 2).  

Таблиця 2 
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Групування аграрних підприємств за рівнем розвитку ресурсного 

потенціалу 

Категорія 

підприємств  

за ресурсним 

забезпеченням 

Комбінація 

критеріїв 

забезпеченості 

ресурсами 

(вартість 

основних 

засобів, 

виручка від 

реалізації 

продукції) 

Значення критеріїв 

Кількість 

підприємств 

у виборці 

Кількість 

підприємств 

у групі 

Питома 

вага 

групи, 

% 

інтервал,  

тис. грн/га 

середнє 

значення, 

грн/га 

Високий 

високий понад 30,01 31398 
2 

11 4,89 
високий понад 24,01 32892 

високий понад 30,01 33258 
9 

достатній 12,01 – 24,01 20298 

Достатній 

середній 12,01 – 30,00 15408 
8 

56 24,89 

високий понад 24,01 26904 

середній 12,01 – 30,00 17184 
13 

достатній 12,01 – 24,00 23058 

високий понад 30,01 30840 
35 

низький до 12,00 10104 

Задовільний 

середній 12,01 – 30,00 17322 
28 

71 31,56 

низький до 12,00 8904 

низький до 12,00 3318 
6 

високий понад 24,00 25614 

низький до 12,00 58632 
37 

достатній 12,01 – 24,00 19404 

Низький 
низький до 12,00 5742 

87 87 38,67 
низький до 12,00 9936 

РАЗОМ (підприємств у виборці) 225 225 100,00 

 

Кількість та склад підприємств, що ввійшли до вибірки були визначені з 

урахуванням дотримання закону нормального розподілу з метою отримання 

статистично значимих результатів. Згідно з даними, представленими в табл. 2, 

найбільшу питому вагу мають підприємства з низьким рівнем розвитку 

ресурсного потенціалу, а найменшу — підприємства з високим рівнем. 

Повноцінно реалізуватися процес формування цих систем може тільки в 

поєднанні економічного механізму з організаційним, в рамках якого, власне, і 

відбувається відтворення відновлювальних ресурсів та ощадне використання 

невідновлювальних (рис. 3).  
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Рис. 3. Організаційно-економічний механізм формування системи 

управління ресурсним потенціалом в менеджменті аграрного 

підприємства 

 

Згідно з використаним нами підходом, організаційно-економічний 

механізм формування системи управління ресурсним потенціалом в 

менеджменті аграрного підприємства являє собою систему взаємодії 

сукупностей факторів економічного та організаційного характеру, суб’єктів 

опосередкування їх дії та інструментів впливу з урахуванням ознак 

приналежності до внутрішнього або зовнішнього середовища. 

У третьому розділі «Стан економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства» здійснено аналіз ефективності 
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економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств, 

виконано оцінку складових функціонування механізму економічного 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства, ідентифіковано 

вплив факторів розвитку ресурсного потенціалу та вартості аграрних 

підприємств. 

Важливою складовою вивчення поточного стану та прогнозування 

тенденцій розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств є виявлення 

реального стану матеріально-технічного та кадрового забезпечення. 

Встановлено, що наявність лише земельних ресурсів без персоналу та засобів 

праці, власне, можливості товаровиробника не формуються та не 

розкриваються, те ж саме стосується наявності будь-якого окремого ресурсу. 

Тому проста наявність ресурсів або їх сукупності не формує потенціалу 

підприємства, його поява пов’язана виключно з комбінуванням ресурсів 

різного функціонального призначення та набуттям цим процесом системності. 

Аналіз показників забезпеченості та ефективності використання 

основних засобів в аграрних підприємствах України необхідно зазначити, що 

показники фондозабезпеченості та фондоозброєності щороку зростають (табл. 

3). Така тенденція пояснюється зростанням цін на основні засоби. Слід 

зазначити, що ціни на матеріально-технічні засоби зростають більш значними 

темпами ніж на сільськогосподарську продукцію. 

Таблиця 3 

Показники забезпеченості та ефективності використання основних 

засобів в аграрних підприємствах України в 2013-2018 рр. 

Показник 

Роки 2018 р. 

до 

2013 р. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Фондозабезпеченість, 

тис. грн/100 га 
1304,8 2004,8 2212,4 2284,4 2971,6 3256,4 249,6 

Фондоозброєність, 

тис. грн/особу 
229,2 956,4 1073,4 1135,2 1564,8 1905,6 831,4 

Фондовіддача, 

грн/грн 
1,06 1,39 1,53 1,31 1,46 1,43 134,9 

Фондомісткість, 

грн/грн 
0,95 0,72 0,65 0,76 0,68 0,69 72,6 

 

Показники вікового складу технічних засобів аграрних підприємств 

Харківської області (табл. 4) свідчать про те, що досі більше 50% всіх видів 

технічних ресурсів використовуються більше 15 років. За такого стану в 

матеріально-технічному забезпеченні аграрних підприємств є неможливим 

застосовувати прогресивні технології виробництва в рослинництві та 

тваринництві.  
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Таблиця 4 

Вартість та ступінь зносу основних засобів аграрних підприємств 

Харківської області у 2000-2018 рр., млн грн 

Показники 

Роки 2018 р. 

до  

2010 р. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 

Основні засоби, всього 4470,0 3405,9 4045,6 3992,5 4434,3 4876,1 109,1 

в. т.ч.:  

машини та 

обладнання 

2028,2 1492,5 1772,8 1790,6 1988,8 2186,9 107,8 

транспортні засоби 287,1 211,2 250,9 253,4 281,45 309,5 107,8 

Введено в дію основних 

засобів 
220,7 563,4 378,3 331,3 321,05 310,8 140,8 

Ступінь зносу основних 

засобів, % 
45,8 41,1 41,3 41,8 42,1 42,4 92,6 

 

Базові оціночні показники кількісного складу трудових ресурсів 

аграрного сектора національної економіки та сільськогосподарського 

виробництва Харківської області наведено в табл. 5. 

Таблиця 5 

Кількісний склад трудових ресурсів аграрного сектору економіки 

України та Харківської області у 2019 р. 

Показники 
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Україна 3091,4 661,4 3809 2309 138,3 109,6 56,4 49,3 449,4 

Харківська 

область 
163,0 35,2 222 202 11,5 6,4 3,8 52,3 27,6 

 

Результати обстеження аграрних підприємств Харківської області 

свідчать про суттєві значення показника плинності кадрів. Аналогічна картина 

має місце і в якісному складі трудових ресурсів, який все ще характеризується 

низькою питомою вагою висококваліфікованого та кваліфікованого 

персоналу. Дослідження кадрового забезпечення аграрних підприємств дало 

змогу виділити сукупність негативних факторів впливу на його формування: 
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1) організаційно-економічних: плинність кадрів, низька заробітна плата 

порівняно з іншими галузями економіки, скорочення робочих місць; 2) 

соціальних-демографічних: збільшення середнього віку сільського населення, 

міграція молодого населення у міста, гендерна диспропорція жінок та 

чоловіків на керівних посадах у агарних підприємствах, руйнації соціальної 

інфраструктури села; 3) технічних: низький рівень продуктивності праці, що 

викликано незадовільним матеріально-технічним забезпеченням, його 

дефіцитом а аграрній галузі; 4) кваліфікаційні: відсутність кваліфікованих 

кадрів на рівні підготовки молоді в сільських школах, непропорційна 

підготовка фахівців з вищою та середньою освітою, менша питома вага кадрів 

з вищою освітою у порівнянні з підприємствами у місті.  

Результати проведеного оцінювання кадрового забезпечення в рамках 

дослідження ресурсного потенціалу показали, що у більшості аграрних 

підприємств відбувається планомірне зниження кваліфікації їх працівників, 

що, безперечно скорочує можливості аграрного виробництва та є фактором 

негативного впливу на ефективність і конкурентоспроможність основної 

діяльності підприємств галузі. В процесі дослідження цього питання було 

виділено дві основні економічні причини: перша, інвестиційні вкладення у 

відтворення кадрового забезпечення не еквівалентні навіть тим низьким 

темпам прирості основного та оборотного капіталу, які на сьогодні існують в 

галузі; друга, низьке матеріальне забезпечення, слабкі соціальні гарантії та 

нерозвинута базова побутова інфраструктура, що не сприяє закріпленню 

молодих кадрів з середньою спеціальною та вищою освітою у кадровому 

складі аграрних підприємств. 

Вказані тенденції відбиваються на економічних результатах діяльності 

аграрних підприємств та, відповідно, визначають структуру та особливості 

протікання відтворювальних процесів, передусім, відтворення їх ресурсного 

потенціалу (табл. 6). 

Результати співставлення проілюстрованих даних демонструють, що 

усереднені показники по збитковим та прибутковим підприємствам несуттєво 

відрізняються, крім показників площі сільськогосподарських угідь. Більш того, 

підприємства групи збиткових інвестували в проекти свого розвитку навіть 

більше коштів, ніж прибуткові підприємства, що і дозволило змінити їх 

структуру, адже кількість збиткових підприємств поступово знижується. 

Безумовно, на цьому фоні необхідно враховувати і об’єктивні інтеграційні 

процеси, що відбувалися в сільськогосподарському виробництві.  

В дослідженні встановлено, що основними джерелами формування 

складових ресурсного потенціалу аграрних підприємств є придбання активів у 

власність або їх оренда. В контексті розвитку ресурсного потенціалу 

центральне місце посідають відносини в сфері власності та користування 

об’єктами та ресурсами, які складають основу формування виробничих 

можливостей підприємств. Особливу роль в цьому процесі відіграють орендні 

відносини, які впорядковують взаємодію інституту власності, передусім, на 

землі сільськогосподарського призначення та набуття товаровиробниками 
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права користування ними. При цьому орендні відносини відіграють 

визначальну роль не тільки в акумулюванні земельних ресурсів аграрних 

підприємств, а й в формуванні певної частки їх основних засобів, а також 

лежать в основі інтеграційних процесів в аграрному виробництві. Втім, вказане 

становище суттєво зміниться після впровадження повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення.  

Таблиця 6 

Основні показники діяльності прибуткових та збиткових аграрних 

підприємств Харківської області у 2015-2019 рр. 

Показники Роки 
Аграрні підприємства 

Разом Прибуткові Збиткові 

Кількість підприємств, 

одиниць 

2015 334 256 78 

2016 383 325 58 

2017 375 324 51 

2018 382 286 96 

2019 370 335 35 

Площа 

сільськогосподарських угідь 

на 1 підприємства, га 

2015 2738 2602 3186 

2016 2771 2703 3157 

2017 2780 2743 3014 

2018 2742 2623 3153 

2019 2572 2713 2557 

Кількість працюючих на 

1 підприємстві, осіб 

2015 69 66 77 

2016 65 59 101 

2017 61 58 79 

2018 62 58 73 

2019 58 69 57 

Інвестиції в розрахунку на 

одне  підприємство, тис. грн 

2015 4005,05 3555,2 4011,52 

2016 5455,36 5363,2 5972,48 

2017 7578,88 7322,24 9210,56 

2018 7350,4 8108,16 5092,8 

2019 7200,32 7477,44 4547,84 

Дохід від реалізації на 

сільськогосподарської 

продукції на 1 га угідь, 

тис. грн  

2015 12,95 13,12 9,28 

2016 16,32 16,32 16,96 

2017 20,16 20,48 17,92 

2018 20,8 22,4 16,64 

2019 28,8 29,44 24 

 

Останнє відбиватиметься на вартості суб'єктів аграрного бізнесу, а їх 

ринкову вартість доцільно ідентифікувати в якості інтегрального показника 

раціональності менеджменту основної діяльності та розвитку підприємства. В 

дослідженні формалізовано процес формування ринкової вартості 

підприємства (рис. 4). 
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Послідовність формування ринкової вартості підприємства  

Ресурси, можливості та потенціал підприємства 
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Ефективність Ліквідність Споживча 

цінність 

Стійке посилення конкурентних позицій на ринку 

Зростання грошових потоків підприємства 

Зростання вартості підприємства 

 
 Рис. 4. Послідовність формування ринкової вартості підприємства 

 

Представлена послідовність формування ринкової вартості підприємства 

надає можливість визначити групи факторів, вплив яких детермінує 

досягнення певних значень вартості підприємств. Серед цих факторів слід 

виокремити перш за все фактори внутрішні, що пояснюється їх суб’єктивністю 

та можливістю застосування управлінського впливу на них. Виходячи з того, 

що джерела формування активів підприємства, значною мірою 

характеризуються лише абсолютними значеннями та визначають значною 

мірою ліквідаційну вартість, а джерела формування ринкової вартості 
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підприємства, хоча і на проміжному етапі, але є певною мірою результуючими, 

аналізу потребують ресурси, можливості та потенціал підприємства, а також 

процеси операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  

У четвертому розділі «Концептуальні засади механізму економічного 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства» визначено 

напрями розвитку ресурсного потенціалу аграрного підприємства, окреслено 

особливості організації землеустрою в системі управління ресурсним 

потенціалом аграрного підприємства, обґрунтовано інвестиційні механізми й 

інституційні умови розвитку техніко-технологічної складової ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств. 

Ефективна реалізація та розвиток ресурсного потенціалу підприємства 

можлива лише за застосування комплексного підходу до управління його 

складовими. Це зумовлює необхідність впорядкування та удосконалення 

системи стратегічного планування розвитку потенціалу аграрних підприємств. 

В умовах сучасного розвитку агропромислового виробництва, який 

здійснюється в нестабільному зовнішньому середовищі, виникає нагальна 

необхідність формування потужного стратегічного базису, який дозволить, з 

одного боку, подолати домінуючі кризові процеси в діяльності підприємства, 

а з другого боку, стати основою для подальшого прогресивного розвитку та 

зростання конкурентоспроможності. 

Ідентифікація стратегій розвитку ресурного потенціалу має відповідати 

ринковим перспективам виробництва продукції. Процедуру врахування цих 

змін при побудові та реалізації стратегій проілюстровано на рис. 5. Розглянуті 

варіанти реакцій підприємства-виробника на зміну кон’юнктури ринку в 

практиці управління виробничо-комерційною діяльністю опосередковуються 

у вигляді певних управлінських рішень, які визначають, зокрема, стратегію 

розвитку його потенціалу. Втім, реалізація того чи іншого варіанту реакції на 

зміну ринкової кон’юнктури обмежується виробничими, комерційними, 

фінансовими та організаційними можливостями підприємства. Слід нагадати, 

що метою виробничо-комерційної діяльності аграрних підприємств є не 

стільки зростання обсягів виробництва, скільки отримання та максимізація 

прибутків, які, в свою чергу, є джерелом для нормалізації відтворення та 

забезпечення певних темпів економічного розвитку. Отже, підприємство в будь-

яких ринкових умовах не обов’язково намагатиметься розширювати 

виробництво, адже його стабілізація може дозволити йому отримувати більші 

обсяги прибутку протягом певного проміжку часу, ніж при розширенні 

виробництва. При цьому відкритими залишаються ринкові ніші для входження 

вітчизняних товаровиробників з комерційно-значимими обсягами продукції. 

Набуття ж обсягами реалізації продукції вітчизняних товаровиробників ознак 

комерційно-значимих та таких, що забезпечуватимуть їм ринковий успіх, 

зумовлює необхідність поступового зростання обсягів виробництва. 
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Рис. 5. Процедура реагування аграрного підприємства  

на зміни ринкової кон’юнктури 

 

На сьогоднішній день в залежності від умов функціонування та своїх 

можливостей кожному аграрному підприємству необхідно самостійно 

визначати стратегію свого подальшого розвитку. Однак, враховуючи наявність 

значної кількості типів стратегій, що наразі виділяються в економічній науці, 

ми вважаємо, що найбільш раціональними стратегіями розвитку, виділеними 

за критерієм результативності основної діяльності підприємства, є стратегія 

зростання виробничого потенціалу аграрного підприємства, стратегія 

стабілізації можливостей та стратегія інноваційного розвитку можливостей. 

При цьому вибір того чи іншого варіанту стратегії має ґрунтуватися на 

результатах об’єктивної та неупередженої оцінки виробничо-комерційних 

можливостей підприємства. 

Для того, щоб забезпечити стійкість підприємства в сучасних умовах, 

забезпечити збільшення об'ємів товарної продукції, виходячи з наявних 

ресурсних можливостей і агроекологічних обмежень, потрібне своєчасне 

науково-обґрунтоване коригування перспективної програми розвитку 

підприємства. Оскільки питання вдосконалення існуючої організації 
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виробництва, у свою чергу, вирішуються при складанні проекту 

внутрішньогосподарського землеустрою, що служить інструментом 

обґрунтування виробничо-збутової програми розвитку підприємства та 

здійснення раціонального і ефективного використання ресурсів. Слід 

зазначити, що, по-перше, землеустрій служить основним механізмом 

утворення аграрного підприємства. Тобто без проведення землеустрою, 

складання проекту, його розгляду, узгодження твердження, відведення землі в 

натурі, видачі документу, що засвідчує право землеволодіння 

(землекористування) не можна створити аграрне підприємство. Отже, 

землеустрій є атрибутом управління земельними ресурсами і основною 

умовою організації аграрного підприємства. По-друге, при землеустрої 

відбувається пристосування виробництва і території, тобто здійснюється 

територіальна організація виробництва, в процесі якої з урахуванням 

родючості ґрунтів, місця розташування земель обґрунтовується спеціалізація 

господарства, розміщуються земельні масиви виробничих підрозділів, 

сівозміни, поля, робочі і технологічні ділянки. Тому ефективність землеустрою 

визначається результатами виробничої діяльності аграрних підприємств. Крім 

того, в процесі землеустрою вирішуються питання охорони і підвищення 

родючості ґрунтів, раціонально влаштовується територія, надається увага 

промисловим та інфраструктурним аспектам розвитку виробництва. По-третє, 

при землеустрої створюються оптимальні для цього рівня розвитку 

продуктивних сил і виробничих стосунків організаційно-територіальні умови 

землеволодіння і землекористування, що особливо важливо на стадії 

формування нової земельної власності. 

Забезпечення раціональної та ефективної організації процесу 

формування ресурсного потенціалу є першою стадією в напрямі досягнення 

економічної ефективності та конкурентоспроможності продукції та послуг 

аграрного підприємства. На сьогоднішній день основою формування 

ресурсного потенціалу у частині продуктивних земельних ресурсів є оренда 

сільськогосподарських угідь. В той же час, низький рівень добробуту 

сільських жителів, незадовільний фінансовий стан значної частки 

сільськогосподарських товаровиробників майже всіх категорій, передусім, 

аграрних підприємств, як основної їх структурної ланки не дає змогу 

говорити про наявність належного для здійснення високоефективної 

діяльності рівня концентрації капіталу, в першу чергу, основних виробничих 

фондів та нематеріальних активів. Останнє унеможливлює активну 

реалізацію аграрних бізнес-проектів, а також актуалізує питання 

трансформації та удосконалення орендних механізмів формування 

ресурсного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності аграрної 

сфери.  

Слід зазначити, що орендні механізми поширюють свою дію в площині 

формування елементів ресурсного потенціалу не тільки на землю, хоча вона і 

є головним їх об’єктом в сьогоднішніх умовах. За допомогою інструментів 

оренди підприємства здатні формувати склад машинно-тракторного парку, в 
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деяких випадках, виробничих споруд, транспортних засобів тощо. Аналіз 

орендного землекористування в Харківській області (табл. 7) підтверджує 

наведену вище тезу, так як фермерські господарства (ті, які звітують за формою 

50 с.-г. «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських 

підприємств») мають нижчий відсоток орендованих сільськогосподарських 

угідь – 85-87%, порівняно з підприємствами інших організаційно-правових 

форм приватної форми власності, в свою чергу, державні підприємства 

використовують 99,8% земель переданих їм у власність.  
 

Таблиця 7 

Площа орендованих сільськогосподарських угідь аграрними 

підприємствами Харківської області у 2015-2019 рр. 

 

Роки 

Аграрні підприємства  
У т.ч. фермерські 

господарства 

У т.ч. державні 

підприємства 

тис. га 

% до 

загальної 

площі  

тис. га 

% до 

загальної 

площі  

тис. га 

% до 

загальної 

площі  

2015 1159,8 91,1 187,0 85,3 1,4 0,01 

2016 1211,8 90,5 199,9 85,8 1,2 0,01 

2017 1209,4 92,0 202,8 87,1 1,2 0,01 

2018 1212,6 91,7 204,2 85,0 0,8 0,02 

2019 1134,4 91,2 218,2 86,4 0,8 0,02 

 

Отже, викладене вище дає змогу оцінити потенційні фінансові ресурси 

підприємств за умови включення їх у економічний оборот 

сільськогосподарських угідь та прав їх оренди, які використовуються 

аграрними підприємствами України та Харківської області (табл. 8), які 

можуть стати основою формування додаткового ресурсного потенціалу 

підприємств аграрної сфери економіки.  

Отже, орендні відносини є важливим фактором впливу на ресурсний 

потенціал аграрних підприємств. Здійснена оцінка цього впливу показує, що 

оренда є об’єктивним чинником формування і розвитку ресурсного потенціалу, 

а не тільки існує в зв’язку з поки що імперативним характером орендних 

земельних відносин в Україні. 

Поряд з вирішенням питань формування земельних ресурсів, ключовими 

у формуванні та відтворенні ресурсного потенціалу аграрного підприємства є 

результати та особливості здійснення його інноваційно-інвестиційної 

діяльності. При цьому факторними складовими зростання аграрного 

підприємства є: 1) створення сприятливих умов переходу на інноваційний 

шлях розвитку; 2) побудова стимулюючих факторів, що прискорюють темпи 

відновлення виробництва; 3) проведення систематичного впровадження 

інноваційних рішень та технологій. 

Послідовний рух інвестиційно-інноваційних процесів в аграрних 

підприємствах може бути розглянутий з різних позицій і з різним ступенем 

деталізації, оскільки етапи їх життєвого циклу відбуваються як у 
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багаторівневих зв'язках, так й у різних стадіальних інтервалах. Якщо сутність 

і зміст даних процесів лежать у їх основних властивостях функціонування, 

стадіях й ознаках класифікації, то види, масштаби, темпи й фази здійснення - 

у новизні й джерелах фінансування. 

Таблиця 8 

Оцінка потенційних фінансових ресурсів аграрних підприємств  

при введені земель сільськогосподарського призначення та прав їх 

оренди в економічний обіг  

Показники 
Площа,  

тис. га 

Оцінка 

1 га ріллі, 

грн 

Вартість 

угідь,  

млн грн 

Обсяг кредиту під 

заставу загальної 

площі ріллі у 

користуванні та прав 

оренди, млн. грн 

Вартість 

застави 

перевищує 

суму 

кредиту 

втричі 

Вартість 

застави 

перевищує 

суму 

кредиту 

вдвічі 

Україна 

Загальна площа 

ріллі аграрних 

підприємств 

19293,4 30927,77 596701,8 196911,6 298350,9 

Орендована площа 

ріллі аграрними 

підприємствами 

17769,1 1455,20 25857,6 8533,0 12928,8 

Харківська 

область 

Загальна площа 

ріллі аграрних 

підприємств 

1151,6 32506,60 37434,6 12353,4 18717,3 

Орендована площа 

ріллі аграрними 

підприємствами 

1065,2 1732,00 1844,9 680,8 922,5 

 

Динаміка й структура інвестицій у сільське господарство Харківської 

області нестабільна по роках (табл. 9), основним джерелом інвестицій як і 

раніше залишаються власні кошти аграрних підприємств із щорічним 

збільшенням частки банківського кредитування. 

Таблиця 9 

Капітальні інвестиції у агропромислове виробництво у Харківській 

області, тис. грн. 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Разом 8063410 13035029 14759161 9292562 8032333 11246660 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 

429551 702170 971707 945162 922857 1794685 

Сільське господарство, 

мисливство та  надання 

пов'язаних із ними послуг 

426986 699074 968794 939429 918938 1789450 

У сучасних умовах необхідно прискорити реалізацію концепцій і 
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програм розвитку вітчизняного агропромислового виробництва і відповідних 

нормативно-правових документів. При реалізації цих документів доцільно 

виходити з концепції «ефективного аграрного протекціонізму», націленого не 

на ізоляцію українського виробництва від світового господарства, а на 

використання внутрішніх і зовнішніх можливостей для його модернізації й 

підвищення внутрішньої й міжнародної конкурентоспроможності, включаючи 

обґрунтовану експортну експансію в сільськогосподарських і 

несільськогосподарських галузях.  

У п’ятому розділі «Стратегічні засади формування і функціонування 

механізму економічного відтворення ресурсного потенціалу» розглянуто 

питання раціоналізації процесів управління розвитком ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств, визначено напрями екологізації та раціонального 

природокористування в системі управлінні ресурсним потенціалом аграрного 

підприємства, а також визначено засади планування, імплементації та оцінки 

стратегій управління ресурсним потенціалом підприємства. 

Одним з основних засобів підвищення ефективності, 

конкурентоспроможності та стійкого розвитку аграрних підприємств є 

організаційно-економічний механізм управління, що забезпечує дієвий вплив 

на фактори виробництва та технології, стан яких обумовлює результат 

діяльності підприємства. В даному контексті, першочерговим завданням 

керівників суб’єктів господарювання є реорганізація основних компонент 

організаційно-економічного механізму управління розвитком ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств.  

Структуру організаційно-економічного механізму управління розвитком 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств можна представити у вигляді 

окремих компонент трьох систем: системи забезпечення, функціональної 

системи та цільової системи, що представлено на рис. 6. 

Функціонування аграрного підприємства, як цілісної структури з 

окремими інфраструктурними виробничими елементами, передбачає 

раціональне ведення сільськогосподарського виробництва. Кожний 

землекористувач, який використовує землі сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею більше, ніж 100 га, зобов'язаний мати проект, який 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь 

на найближчі 2-5 років. Таким чином, планування обігу землі та сівозмін 

сприяє раціоналізації використання ресурсного потенціалу підприємств. 

Економічне обґрунтування сівозмін, ґрунтується на розробці інструментарію 

техніко-економічного обґрунтування послідовності зміни 

сільськогосподарських культур у сівозміні підприємства, зайнятого 

рослинництвом, яка дозволила би більш повно використовувати ресурсний 

потенціал. Вказане, зокрема, обумовлює імплементацію інноваційної моделі 

розвитку в менеджменті основної діяльності аграрних підприємств. 
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Організаційно-економічний механізм управління розвитком 

виробничого потенціалу аграрних підприємств 
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Рис. 6. Компонентний склад організаційно-економічного механізму 

управління розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств  
 

Відповідно до виявленої сутності інноваційної моделі розвитку й 

вищевикладених вихідних положень в дослідженні обґрунтовані засади 

адаптації аграрного підприємства до цієї моделі, основні блоки якої 

представлені на рис. 7. 
 

Сутність соціально-

економічної адаптації 

об'єкта 

(підприємства) 

Формування комплексу методів соціально-економічної адаптації АП до  ІМТР 

Сутність соціально-

економічної 

адаптації АП до 

ІМТР 

Основа соціально-

економічної 

адаптації АП до 

ІМТР - 

інституціональні 

перетворення 

Формування концепції соціально-економічної адаптації  

аграрного підприємства (АП) до ІМТР 

Баланс інтересів і 

відповідальності  

підприємства як 

фактор соціально-

економічної адаптації 

АП до ІМТР 

Результат 

соціально-

економічної 

адаптації АП до 

ІМТР - необхідна 

динаміка 

показників 

використання праці 

й капіталу 

Визначення принципів соціально-економічної адаптації АП до  ІМТР 

Розробка рекомендацій з формування ІМТР АП і соціально-

економічної адаптації до неї 

Інноваційна модель технологічного 

розвитку (ІМТР) 

 

 
Рис. 7. Адаптація аграрного підприємства до інноваційної моделі 

розвитку на основі мобілізації ресурсного потенціалу 

 

Концептуальне уявлення щодо адаптації аграрного підприємства до 

інноваційної моделі розвитку полягає в циклічному багаторівневому 

перетворенні способу функціонування, структури, зв'язків і відносин, що 
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визначають досягнення балансу інтересів і відповідальності суб'єктів у процесі 

проектування й освоєння нових технологій на базі нових знань та наявних 

ресурсів з метою забезпечення лідируючих позицій підприємства на ринку 

аграрної продукції. 

В дослідженні ідентифіковано принципи адаптації аграрного 

підприємства до інноваційної моделі розвитку, а саме: цілеспрямованість, що 

полягає в необхідності досягнення відповідності індивідуальних цілей 

суб'єктів підприємства загальній меті – освоєння інноваційної моделі 

технологічного розвитку, що забезпечує лідируючі позиції на ринках аграрної 

продукції;  функціональність, що заснована на розумінні сутності адаптації як 

функції, що реалізується в діях і способах організації взаємодії суб'єктів 

підприємства, що дозволяють освоїти й реалізувати інноваційну модель 

розвитку на основі зміни функціональних зв'язків і системи відносин; 

суб’єктність, що заснована на розумінні того, що освоєння інноваційної моделі 

технологічного розвитку забезпечується формуванням системи відносин на 

основі узгодження інтересів і відповідальності учасників інноваційної 

діяльності; циклічність і послідовність адаптаційних впливів, які визначають у 

якості однієї з умов, що дозволяє освоювати інноваційну модель розвитку, 

взаємозалежність життєвих циклів інновації й адаптації; адекватність методів 

управління адаптаційними процесами, що визначає необхідність забезпечення 

відповідності управлінських впливів стану зв'язків і відносин у технологічному 

ланцюзі сільськогосподарського виробництва. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації отримано нове вирішення важливої наукової проблеми 

побудови та функціонування механізмів економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств та управління ним. За результатами 

дослідження зроблено наступні основні висновки: 

1. В дослідженні обґрунтовано концептуальні засади формування та 

функціонування механізму відтворення ресурсного потенціалу аграрного 

підприємства та відповідного механізму управління ним. При цьому в якості 

ресурсного потенціалу підприємства розглядається сукупність можливостей 

здійснення та розширення виробничої діяльності підприємства та його 

економічного зростання. Крім того, потенціал ідентифікується в якості об'єкту 

відтворення в контексті відношення до стадій відтворювального процесу з 

огляду на появу та зникнення можливостей, що дає змогу визначити вплив 

регульованих та нерегульованих факторів на процеси зростання та мобілізації 

ресурсного потенціалу, ознак відновлюваності ресурсів та впливу зовнішніх та 

внутрішніх умов їх акумулювання та використання у виробничо-комерційному 

процесі. Відповідно, окреслена концепція дозволяє не тільки виконати 

ідентифікацію ресурсного потенціалу та його складових, а й розмежувати 

процес його функціонування та управлінського впливу на нього, як об'єкт 

управління. 
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2. Виконано ідентифікацію методологічних підходів до оцінювання 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства та управління його 

відтворенням на основі визначення елементів та компонент ресурсного 

потенціалу, точок економічного зростання підприємств, класифікації чинників 

змін та структури потенціалу з обґрунтуванням на цій основі методичних засад 

оцінювання рівня розвитку ресурсного потенціалу. При цьому встановлено, що 

потенціал підприємства характеризується обсягом, структурою, якістю і 

технічним рівнем використання трудових, виробничих, фінансових та 

матеріальних ресурсів. Обмеженість та збалансованість, сила і форми прояву 

та можливості кожної з складової, кожного елементу потенціалу залежить від 

сфери діяльності підприємства, його можливостей та стратегій розвитку, 

розміру підприємства.  Обмеженість кожного елементу потенціалу зумовлена 

впливом та необхідністю розвитку іншого елементу, визначає невідповідність 

можливостей інтересам виробничої системи, що вирішується шляхом 

покращення використання ресурсів. В умовах перерозподілу сили та форм 

прояву елементів потенціалу окремі види ресурсів постають потенційними 

факторами виробництва або розвитку. 

3. Обґрунтовано типологію механізмів економічного відтворення 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств на основі ідентифікації 

механізму економічного відтворення потенціалу та механізму управління ним 

з визначенням на цій основі архітектоніки вказаних механізмів, яка формується 

в процесі інтеграції механізму відтворення та системи менеджменту 

підприємства, результатом чого є оформлення відповідного механізму 

управління потенціалом. Дослідження показали, що характеризувати 

ресурсний потенціал лише через фактичну наявність земельних, матеріальних, 

фінансових та людських ресурсів аграрних підприємств, як основної ланки 

суб'єктів аграрного бізнесу, є недоцільним та досить обмеженим, адже за своєю 

економічною сутністю потенціал підприємства є сукупністю можливостей 

підприємства щодо здійснення та розвитку своєї діяльності.  

4. Ідентифіковано закономірності відтворення ресурсного потенціалу, 

які полягають у застосуванні критерію раціональності його структури з огляду 

на підвищення рівня економічної ефективності діяльності аграрного 

підприємства при здійсненні змін в структурі та рівні розвитку його ресурсного 

потенціалу, а також врахуванні тривалості циклу відтворення окремих його 

елементів та компонент з огляду на окупність авансованого капіталу 

підприємства, використаного в процесі розвитку його ресурсного потенціалу. 

При цьому встановлено, що пріоритетність екстенсивного та інтенсивного 

шляхів економічного зростання підприємства та їх співвідношення в межах 

галузевих напрямів визначається розмірами підприємства та кон’юнктурою 

ресурсних та продуктових ринків. 

5. Визначено напрями державного регулювання продуктивності 

використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств на основі 

реалізації принципів орієнтації аграрної політики на створення умов для 
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нарощування ресурсного потенціалу та раціоналізації його структури. При 

цьому процес мобілізації потенціалу розглядається в якості засобу реалізації 

вказаних принципів. В свою чергу, раціоналізація структури ресурсного 

потенціалу з огляду на мінімізацію потреби в інвестицйних ресурсів дозволяє 

відкрити нові можливості розвитку потенціалу та стабілізувати його характер, 

а також надати відтворювальним процесам розширеного характеру.  

6. В дослідженні доведено, що наявність конкретної непропорційно 

розвинутої складової ресурсного потенціалу може виступати каталізатором 

економічного зростання підприємства. На цій основі обґрунтовано методичні 

засади оцінки функціонування механізму економічного відтворення 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства, в основі якої лежить 

ідентифікація характеру та ефективності мобілізації матеріально-технічної, 

технологічної, фінансової, земельної, кадрової та інноваційної складових 

потенціалу. Опрацьовані методичні прийоми та підходи враховують ступень 

відновлюваності ресурсів, тривалість відтворювального циклу, а також 

ефективність здійснення змін в діяльності підприємства при мобілізації 

окремих складових ресурсного потенціалу. 

7. Визначено, що комплексною характеристикою рівня розвитку 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства є його вартість. Відповідно, в 

дослідженні обґрунтовано інструментарій управління вартістю аграрних 

підприємств на основі врахування впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 

розвитку їх ресурсного потенціалу. В основі вказаних інструментів лежать 

трансформації вхідних потоків у вигляді організаційних умов, фінансових та 

матеріальних ресурсів, а також поточного стану факторів зовнішнього 

середовища у результати. Отримання вказаних економічних результатів 

призводить до максимізації ринкової вартості підприємств та зростання 

рентабельності операційних процесів в основній діяльності. 

8. Розроблено та апробовано методичний підхід до мобілізації ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства з дотриманням раціональної структури 

посівних площ у відповідності з визначеною потребою у рослинницькій та 

тваринницькій продукції. При цьому встановлено, що виключне значення в 

формуванні ресурсного потенціалу мають земельні ресурси аграрних 

підприємств, раціональне використання яких за рахунок застосування науково-

обґрунтованих сівозмін, прогресивних технологічних та виробничих рішень в 

контексті підвищення економічної ефективності основної діяльності. 

9. Визначено методологічні підходи до управління інвестиційним 

забезпеченням інноваційно-технологічного розвитку аграрних підприємств, 

які комплексно розкривають сутність й форми внутрішньовиробничих 

інноваційних циклів і параметри системи інвестиційного забезпечення 

інновацій на аграрних підприємствах. На основі вказаного було доповнено 

методичний інструментарій планування інвестиційних механізмів, що включає 

принципи розробки планів і відповідну систему показників 

внутрішньовиробничого інноваційного циклу, орієнтованих на комплекс 
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інновацій. Застосування вказаного інструментарію дозволяє виконувати 

планування процесів формування та зростання ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств за рахунок розширення виробничих можливостей та 

реінвестування коштів у ресурсне забезпечення основної діяльності. 

10. Дослідження показали, що основою відтворення ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства є раціональне використання джерел його 

формування та реалізації механізмів мобілізації, відновлення й розширення 

можливостей. Наразі ключовим джерелом формування ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств є забезпечення інвестиційних надходжень. В цьому 

контексті важливого значення набуває система управління вартістю 

підприємств, яка відіграє роль управлінського механізму, здатного вирішувати 

завдання підтримки ефективної організації виробничих та комерційних 

процесів, а також забезпечувати високий рівень інвестиційної привабливості 

підприємств. 

11. В дослідженні визначено, що механізм економічного відтворення 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства являє собою систему, яка 

поєднує сукупність ресурсних можливостей підприємства щодо здійснення та 

розвитку основної діяльності в якості об'єкту відтворення, а також 

підприємство, в якості його суб'єкту, з сукупністю зовнішніх та внутрішніх 

факторів та умов, інструментів та засобів впливу й регулювання 

відтворювальних процесів. При цьому обґрунтована доцільність виокремлення 

механізму протікання процесу відтворення ресурсного потенціалу та 

механізму управління цим процесом. 

12. В роботі ідентифіковано послідовність протікання та особливості 

процесу формування ринкової вартості підприємства шляхом виділення груп 

факторів, вплив яких детермінує досягнення певних значень вартості 

підприємств. Виходячи з того, що джерела формування активів підприємства, 

значною мірою характеризуються лише абсолютними значеннями та 

визначають значною мірою ліквідаційну вартість, а джерела формування 

ринкової вартості підприємства, хоча і на проміжному етапі, але є певною 

мірою результуючими, аналізу потребують ресурси, можливості та потенціал 

підприємства, а також процеси операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності. Відповідно, розроблено методичні основи оцінки рівня економічної 

доданої вартості підприємств шляхом обґрунтованого включення до існуючої 

моделі розрахунку складових, які характеризують рівень операційної та 

збутової ефективності. 

13. Встановлено, що найбільш раціональними стратегіями розвитку, 

виділеними за критерієм результативності основної діяльності підприємства, є 

стратегія зростання виробничого потенціалу аграрного підприємства, стратегія 

стабілізації можливостей та стратегія інноваційного розвитку можливостей. 

При цьому вибір того чи іншого варіанту стратегії має ґрунтуватися на 

результатах об’єктивної та неупередженої оцінки виробничо-комерційних 

можливостей підприємства. Відповідно, визначено напрями управління 
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розвитком та ефективною мобілізацією ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств шляхом формалізації процедур прийняття управлінських рішень 

щодо підвищення результативності та економічної ефективності виробничої 

діяльності. 

14. В дослідженні доведено, що землеустрій є атрибутом управління 

земельними ресурсами і основною умовою організації аграрного підприємства. 

При землеустрої відбувається пристосування виробництва і території, тобто 

здійснюється територіальна організація виробництва, в процесі якої з 

урахуванням родючості ґрунтів, місця розташування земель обґрунтовується 

спеціалізація господарства, розміщуються земельні масиви виробничих 

підрозділів, сівозміни, поля, робочі і технологічні ділянки. Тому ефективність 

землеустрою визначається результатами виробничої діяльності аграрних 

підприємств. Крім того, в процесі землеустрою вирішуються питання охорони 

і підвищення родючості ґрунтів, раціонально влаштовується територія, 

надається увага промисловим та інфраструктурним аспектам розвитку 

виробництва. При землеустрої створюються раціональні для цього рівня 

розвитку продуктивних сил і виробничих стосунків організаційно-

територіальні умови землеволодіння і землекористування, що особливо 

важливо на стадії формування нової земельної власності. 

15. В дослідженні ідентифіковано принципи адаптації аграрного 

підприємства до інноваційної моделі розвитку, а саме: цілеспрямованість, що 

полягає в необхідності досягнення відповідності індивідуальних цілей 

суб'єктів підприємства загальній меті освоєння інноваційної моделі 

технологічного розвитку, що забезпечує лідируючі позиції на ринках аграрної 

продукції;  функціональність, що заснована на розумінні сутності адаптації як 

функції, що реалізується в діях і способах організації взаємодії суб'єктів 

підприємства, що дозволяють освоїти й реалізувати інноваційну модель 

розвитку на основі зміни функціональних зв'язків і системи відносин; 

суб’єктність, що заснована на розумінні того, що освоєння інноваційної моделі 

технологічного розвитку забезпечується формуванням системи відносин на 

основі узгодження інтересів і відповідальності учасників інноваційної 

діяльності; циклічність і послідовність адаптаційних впливів, які визначають у 

якості однієї з умов, що дозволяє освоювати інноваційну модель розвитку, 

взаємозалежність життєвих циклів інновації й адаптації; адекватність методів 

управління адаптаційними процесами, що визначає необхідність забезпечення 

відповідності управлінських впливів стану зв'язків і відносин у технологічному 

ланцюзі сільськогосподарського виробництва. При цьому виділено 

наступальну, інтеграційну, оборонну та стабілізаційну стратегії формування та 

реалізації ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Матвєєв П. М. Механізми економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств: теорія, методологія, практика. -

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
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спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Сумський національний аграрний університет, 

Суми, 2020. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методологічних, 

методичних та прикладних засад побудови та функціонування механізмів 

економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств та 

управління ним. Виконано ідентифікацію сутнісно-змістових ознак механізму 

економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Обґрунтовано концептуальні підходи до побудови механізмів відтворення 

ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора. Визначено напрями 

державного регулювання у сфері підвищення продуктивності використання 

ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора. Обґрунтувано 

методологічні підходи до управління відтворенням ресурсного потенціалу 

аграрного підприємства. Виявлено закономірності раціонального відтворення 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Обґрунтовано типологію та 

архітектоніку механізмів управління розвитком ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств. Проаналізовано ефективність економічного 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Виконано оцінку 

складових функціонування механізму економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства. Ідентифіковано вплив факторів розвитку 

ресурсного потенціалу та вартості аграрних підприємств. Обґрунтовано 

напрями розвитку ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Вивчено 

наукові засади організації землеустрою в системі управління ресурсним 

потенціалом аграрного підприємства. Ідентифіковано інвестиційні механізми 

та інституційні умови розвитку техніко-технологічної складової ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств. Визначено наукові засади раціоналізації 

процесів управління розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Обґрунтовано використання заходів екологізації та раціонального 

природокористування в системі управлінні ресурсним потенціалом аграрного 

підприємства. Визначено стратегічні засади управління ресурсним 

потенціалом підприємства. Обґрунтовано концептуальні засади формування та 

функціонування механізму відтворення ресурсного потенціалу аграрного 

підприємства та відповідного механізму управління на основі ідентифікації 

потенціалу, як сукупності можливостей зростання та об'єкту відтворення, а 

також його відношення до стадій відтворювального процесу, з подальшим 

виокремленням механізмів впливу регульованих та нерегульованих факторів 

на процеси зростання та мобілізації ресурсного потенціалу, ознак 

відновлюваності ресурсів та впливу зовнішніх та внутрішніх умов їх 

акумулювання та використання у виробничо-комерційному процесі. 

Ключові слова: ресурсний потенціал, механізм управління, відтворення, 

землеустрій, стратегія. 
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SUMMARY 

 

Matveev P. M., Mechanisms of economic reproduction of resource 

potential of agricultural enterprises: theory, methodology, practice. -

Manuscript. 

The thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.04 - 

economics and management of enterprises (by economic activity). – Sumy National 

Agrarian University, Sumy, 2020. 

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical, methodological, 

methodical and applied bases of construction and functioning of mechanisms of 

economic reproduction of resource potential of the agricultural enterprises and its 

management. The identification of the essential and semantic features of the 

mechanism of economic reproduction of the resource potential of agricultural 

enterprises is performed. Conceptual approaches to construction of mechanisms of 

reproduction of resource potential of the enterprises of agrarian sector are 

substantiated. The directions of state regulation in the field of increase of 

productivity of use of resource potential of the enterprises of agrarian sector are 

defined. Methodological approaches to managing the reproduction of the resource 

potential of an agricultural enterprise are substantiated. Regularities of rational 

reproduction of resource potential of the agrarian enterprise are revealed. The 

typology and architecture of mechanisms for managing the development of resource 

potential of agricultural enterprises are substantiated. The efficiency of economic 

reproduction of the resource potential of the agricultural enterprise is analyzed. The 

assessment of the components of the functioning of the mechanism of economic 

reproduction of the resource potential of the agricultural enterprise is performed. The 

influence of factors of resource potential development and cost of agricultural 

enterprises is identified. The directions of development of resource potential of the 

agrarian enterprise are substantiated. The scientific bases of the organization of land 

management in the system of management of resource potential of the agrarian 

enterprise are studied. Investment mechanisms and institutional conditions for the 

development of the technical and technological component of the resource potential 

of agricultural enterprises have been identified. The scientific bases of rationalization 

of processes of management of development of resource potential of the agrarian 

enterprises are defined. The use of measures of greening and rational use of nature 

in the system of management of resource potential of the agrarian enterprise is 

substantiated. The strategic principles of resource potential management of the 

enterprise are determined. The conceptual bases of formation and functioning of the 

mechanism of reproduction of resource potential of the agrarian enterprise and the 

corresponding mechanism of management on the basis of identification of potential 

as set of possibilities of growth and object of reproduction, and also its relation to 

stages of reproduction process are substantiated. processes of growth and 

mobilization of resource potential, signs of renewable resources and the impact of 
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external and internal conditions of their accumulation and use in the production and 

commercial process. 

Key-words: resource potential, management mechanism, reproduction, land 

management, strategy.



 

  

 


