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АНОТАЦІЯ
Розглянуто теоретичні основи організації та функціонуван-

ня ресурсного забезпечення суб'єктів господарювання. Проа-
налізовано основні загрози безпеці ресурсного потенціалу, по-
будовано схему взаємодії ресурсного потенціалу із системою 
управління економічною безпекою підприємств. Проведено 
огляд теоретичних підходів до визначення поняття «ресурси 
виробництва» різними авторами. Досліджено чинники вироб-
ництва, підходи до економічного управляння ресурсами, що 
використовуються аграрними підприємствами в процесі їхньої 
господарської діяльності в сучасних умовах. Досліджено рі-
вень ресурсного забезпечення підприємств АПК у Тернопіль-
ській області та ідентифіковано основні чинники виробничих 
процесів. На основі кореляційно-регресійного аналізу визначе-
но міру залежності результатів агропромислової діяльності від 
таких чинників, як площа земельних угідь, середня чисельність 
працівників, залучених у виробництво, вартість основних ви-
робничих засобів і потужностей.

Ключові слова: ресурси, ресурсне забезпечення, ресурси 
виробництва, чинники виробництва, механізми управління, по-
тенціал підприємства, безпека підприємства.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены теоретические основы организации и функ-

ционирования ресурсного обеспечения субъектов хозяйство-
вания. Проанализированы основные угрозы безопасности 
ресурсного потенциала, построена схема взаимодействия 
ресурсного потенциала с системой управления экономической 
безопасностью предприятий. Проведен обзор теоретических 
подходов к определению понятия «ресурсы производства» 
различными авторами. Исследованы факторы производства, 
подходы к экономическому управлению ресурсами, используе-
мыми аграрными предприятиями в процессе их хозяйственной 
деятельности в современных условиях. Исследован уровень 
ресурсного обеспечения предприятий АПК в Тернопольской об-
ласти и идентифицированы основные факторы производствен-
ных процессов. На основе корреляционно-регрессионного  
анализа определена степень зависимости результатов агро-
промышленной деятельности от таких факторов, как площадь 
земельных угодий, средняя численность работников, вовле-
ченных в производство, стоимость основных производствен-
ных средств и мощностей.

Ключевые слова: ресурсы, ресурсное обеспечение, ресур-
сы производства, факторы производства, механизмы управле-
ния, потенциал предприятия, безопасность предприятия.

АNNOTATION
The article analyzes the main threats to the security of the re-

source potential, constructs the scheme of interaction of resource 
potential with the system of management of economic security of 
enterprises. The review of theoretical approaches to the definition 
of "production resources" by different authors. Describes theo-
retical bases of organization and functioning of business entities 
resource support. Presents a comprehensive indicator system for-
mation and use of enterprise resources It is emphasized on the 

organization administrative mechanism of economic agents' stabil-
ity and security formation in the common management enterprise 
system that is based on resource approach to strategic mana- 
gement formation. The dependence of business entities’ market 
opportunities on resource and institutional constraints is demon-
strated. It is shown how enterprises’ market opportunities can 
grow in the result of their joint efforts, aimed at changing the ins- 
titutional characteristics of economic environment and increasing 
the resources’ usage efficiency. The article describes theoretical 
bases of organization and functioning of business entities financial 
and economic security system. The conditions to ensure financial 
and economic security at enterprises are defined. It is emphasized 
on the organization administrative mechanism of economic agents' 
stability and security formation in the common management enter-
prise system that is based on resource approach to strategic mana- 
gement formation. The article deals with the factors of production, 
approaches to economic management of resources used by ag-
ricultural enterprises in the process of their economic activity in 
modern conditions. The level of resource providing of agroindust- 
rial complexes in the Ternopil region was investigated and the main 
factors of production processes were identified. On the basis of 
correlation-regression analysis, the degree of dependence of the 
results of agro-industrial activities on factors such as the area of 
land, the average number of employees involved in production, the 
value of basic production facilities and capacities is determined.

Key words: resources, resource support, production resour- 
ces, factors of production, management mechanisms, the potential 
of the enterprise, enterprise security.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Для забезпечення стій-
кого економічного розвитку і функціонування 
підприємства необхідне забезпечення відповід-
ного рівня конкурентоспроможності, плато-
спроможності та стійкості аграрних товарови-
робників. Для того щоб досягти цілей і завдань, 
які сьогодні поставлені перед підприємствами 
всіх форм власності, в умовах стрімкого нарос-
тання кризових явищ, нестабільності всередині 
країни, політичного та соціально-економічного  
загострення, необхідне посилення уваги до 
питань власної економічної безпеки ефектив-
ного використання ресурсного потенціалу під-
приємств у процесі господарської діяльності. 
У межах чинного законодавства суб’єкти АПК 
самостійно приймають рішення щодо викорис-
тання ресурсів, вибору пріоритетних напрямів 
виробництва і подальшої реалізації продукції, 
вибору ринків збуту, отримання та розподілу 
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прибутків. Для забезпечення стійкого еконо-
мічного розвитку і функціонування сільсько-
господарських підприємств необхідно забез-
печувати їх виробничими ресурсами, зокрема 
підприємства АПК земельними, фінансовими, 
трудовими, інформаційними, інноваційними та 
інвестиційними ресурсами та основними вироб-
ничими засобами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Дослідженню 
теоретико-методологічних питань формування, 
оцінки й ефективного використання ресурсного 
потенціалу присвятили свої праці Д.Ф. Криса-
нов [1], В.М. Трегобчук [1], А.Е. Юзефович [1],  
С.Л. Брю [4], Є.В. Лапін [3], К.Р. Макконнелл [4],  
Г.М. Підлісецький [5], О.В. Ульянченко [8] та ін.  
Питанням дослідження поняття «управління ре-
сурсним забезпеченням на підприємстві» займа-
лися такі іноземні вчені, як B. Wernerfelt [14],  
С. Helfat [15], М. Peteraf [15] та ін. Водночас 
деякі питання, які стосуються економічної без-
пеки та рівня забезпеченості підприємств АПК 
ресурсами та їх раціонального використання  
в умовах кризових явищ та динамічних змін 
економічного середовища, потребують погли-
блених досліджень. Це свідчить про актуаль-
ність і необхідність проведення поглибленого 
дослідження даного питання.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою дослідження є аналіз стану еко-
номічної безпеки та рівня забезпеченості під-
приємств АПК такими ресурсами, наявність 
яких забезпечить господарську структуру всіма 
необхідними елементами ресурсного забезпе-
чення для ефективного ведення господарської 
діяльності, залучення, використання та розпо-
ділу ресурсного потенціалу підприємств в умо-
вах ринкових відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ресурсне забезпечення розвитку 
агропромислового підприємства можна визна-

чити як суму видів ресурсів (матеріальних, фі-
нансових, трудових, технологічних, природних, 
інформаційних, інноваційних) і джерел їх фор-
мування, які беруть участь у процесі розвитку.  
Під час управління ресурсним забезпеченням 
також необхідно акцентувати увагу на спря-
муванні, поповненні й відтворенні, розширенні 
джерел ресурсів, і лише через можливість учас-
ті ресурсів у функціонуванні та розвитку під- 
приємств створюється його ресурсний потенціал.

Необхідно розуміти, що для будь-якого за 
розміром чи сферою діяльності підприємства за-
вжди існують загрози розвитку, які можуть ви-
никнути як зовні так і всередині підприємства.  
Система економічної безпеки спрямована на 
те, щоб захистити підприємство від внутрішніх  
і зовнішніх загроз, надійно й ефективно вико-
ристати фінансовий та матеріальний потенціал 
підприємства.

Види загроз економічній безпеці та їх наслід-
ки будуть залежати від роду занять підприємств.  
У кожного підприємства виникає своя система 
загроз, притаманна саме цьому підприємству, 
тому основним завданням керівника підприємст-
ва в конкретній ситуації є виокремлення най-
більш небезпечних загроз і на основі їх аналізу – 
розроблення системи заходів, які сприятимуть 
запобіганню або послабленню чинників і загроз.

У науковій літературі описано безліч внутріш-
ніх і зовнішніх загроз підприємству у цілому. До-
цільно розглянути одні з основних загроз у діяль- 
ності агропромислових підприємств (табл. 1).

У цілому ресурсний потенціал підприємства 
має граничну (час, коли зміни не дають бажаного 
результату) можливість змінюватися, що вимагає 
від суб’єкта господарювання періодичного техніч-
ного переозброєння і реконструкції виробничих 
потужностей, відновлення та підвищення рівня 
кваліфікації робочого і керуючого персоналу, 
визначення нових стратегічних зон господарю-
вання, за необхідності їх зміна. З вищесказаного 
випливає, що система управління економічною 
безпекою у цілому має ґрунтуватися на ресурсно-

Таблиця 1
Основні внутрішні і зовнішні загрози в діяльності підприємств АПК 

Внутрішні загрози Зовнішні загрози
Високий ступінь зносу основних фондів 
(становить приблизно 60%)

Неефективна система оподаткування, складнощі з 
поверненням ПДВ

Високий рівень незабезпеченості підприємств 
матеріальними засобами і цінностями 
внаслідок їх розкрадання

Висока вартість матеріальних ресурсів

Низький рівень інвестиційно-інноваційної 
активності

Нестабільність національної грошової одиниці, коливання 
курсу валют

Низька конкурентоспроможність продукції Відсутність забезпечення мінімальної гарантованої ціни на 
продукцію

Відсутність достатньої кількості вільних 
фінансових ресурсів через сезонність

Відсутність фінансової підтримки товаровиробників 
державою

Відсутність механізму державної підтримки Недостатня інформованість аграрного сектору, відсутність 
системи цінового моніторингу

Відсутність вільних фінансових ресурсів через 
сезонність роботи

Виникнення непередбачуваних обставин техногенного 
характеру

Джерело: складено на основі [18, с. 238]
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му підході, основою якого є управління ресурса-
ми, що безпосередньо буде залежати від наявнос-
ті ресурсів на підприємстві, можливості їх зміни 
протягом функціонування підприємства відповід-
но до змін стратегічних цілей, що зумовлені ін-
тересами господарюючого суб’єкта (рис. 1).

Ресурсний потенціал підприємства – багато-
гранне поняття, що об'єднало в собі внутрішні 
та зовнішні умови розвитку підприємства, стра-
тегічні цілі, джерела розвитку, чинники діяль-
ності і насамкінець досягнуті ним результати. 
На нашу думку, необхідно ретельніше розгля-
нути поняття «ресурси».

Безпосередньо термін «ресурс» походить від 
французького ressource – засіб, спосіб, дані 
[1, с. 66]. Нині не існує єдиного визначення, на-
уковці по-різному тлумачать як його суть, так 
і структуру. Однак у науковій літературі існує 
велика кількість тлумачень сутності поняття 
«ресурси виробництва» (табл. 2).

Розглядаючи структуру ресурсного потенці-
алу у цілому, варто виділити природні, мате-
ріальні, фінансові, трудові, інформаційні, інно-
ваційні та інвестиційні ресурси, які необхідні 
кожному суб'єкту господарювання для забезпе-
чення ефективної економічної діяльності вихо-
дячи зі специфіки галузі для підвищення рівня 
економічного розвитку, досягнення мети і стра-
тегічних цілей діяльності підприємства.

Ресурси, що використовуються підприєм-
ством у процесі виробничих процесів, назива-
ються чинниками виробництва. Дослідження 
чинників виробництва беруть початок у роботі 
А. Сміта «Економічне вчення», який розглядав 

землю, капітал та працю як основні складники 
процесу виробництва [6]. Ж.Б. Сей також виді-
ляв три основні чинники виробництва: працю, 
капітал і землю, які формують цінність това-
рів і визначають доходи власників цих чинни-
ків. Однак французький економіст, Ф. Кене 
найважливішим з-поміж цих трьох чинників 
виробництва вважав землю і називав її «ма-
тір усього багатства» [7]. У XX ст. Дж. Кларк  
із власних міркувань запропонував віднести  
до чинників виробництва «підприємницькі зді-
бності», управлінські й організаційні здібнос-
ті, які дають змогу якнайкраще вирішувати 
питання використання обмежених ресурсів як 
чинників виробництва [2]. Під економічними 
ресурсами всі вище зазначені вчені розуміють 
природні, людські й вироблені людиною ресур-
си, що використовуються для виробництва пос- 
луг і товарів [4].

Тобто чинники – це рушійна сила виробни-
цтва й основна умова його здійснення. У ни-
нішніх умовах можна виділити такі чинники 
виробництва суб’єктів господарювання: зем-
ля –  розглядається як основний засіб виробництва  
в аграрній сфері; праця – персонал під- 
приємства та підприємницькі здібності; капітал –  
матеріально-технічна база; інформація. Для 
ефективного функціонування та розвитку агро-
промислового підприємства чинники виробни-
цтва повинні функціонувати як взаємопов’язана 
сукупність елементів.

Ефективність взаємопов’язаності чинників 
виробництва характеризується системою показ-
ників ефективності діяльності: валовий дохід, 

Рис. 1. Схема взаємодії ресурсного потенціалу із системою  
управління економічною безпекою підприємств

Джерело: авторська розробка
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чистий дохід, валовий прибуток, чистий при-
буток і рентабельність.

Взаємозв’язок ресурсного потенціалу, чин-
ників виробництва та результатів діяльності 
підприємства показано на рис. 2.

Агропромисловий сектор економіки – це га-
лузь, яка зосереджена на роботі із земельним 

потенціалом і землею, яка виступає засобом  
у сільськогосподарському виробництві. Сьогодні 
спостерігається негативна тенденція, пов'язана 
з використанням землі та викликана шкідли-
вим антропогенним впливом, вирощуванням 
агропромислових культур без застосування но-
вітніх інноваційних технологій, що призводить 

Таблиця 2
Трактування поняття «ресурси виробництва» окремими авторами

Автор/джерело Запропоноване визначення поняття

В.П. Грузинов [10] Розглядає ресурси як «фактори, що використовуються для виробництва економічних 
благ»

А.І. Ільїн  
та В.П. Волков [11] Ресурси – це залучені в господарський обіг чинники виробництва

С.В. Мочерний [12] Ресурси – основні елементи виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система 
й які використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку

С.М. Гончаров [13]
Ресурси визначаються як природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цін-
ності, які можуть бути використані в разі потреби для створення продукції, надання 
послуг, одержання додаткової вартості

Рис. 2. Ресурсний потенціал, чинники виробництва і результати 
господарської діяльності підприємств: структурно-логічні взаємозв’язки

Джерело: авторська розробка
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до значного зниження родючості та деградації 
ґрунтів, що суттєво погіршує подальшу продук-
тивність земельних площ у цілому.

Земельний фонд Тернопільської області ста-
новить 1 804,7 тис. га, у тому числі сільсько-
господарські угіддя – 1 050,7 тис. га, із них 
рілля – 852,8 тис. га. Більшу частину земле-
користувачів займають громадяни, яким нале-
жить приблизно 51,3% сільськогосподарських 
угідь, сільськогосподарські підприємства зай- 
мають 31,9% угідь, іншим категоріям землеко-
ристувачів належить 16,8% сільськогосподар-
ських угідь.

Під час проведення часткового аналізу стану 
земельних угідь Тернопільської області стало 
зрозуміло, що за останні роки площі сільсько-
господарських угідь аграрних підприємств об-
ласті мали тенденцію до зростання. Так, площа 
сільськогосподарських угідь агропідприємств 
Тернопільщини в 2018 р. порівняно з 2015 р. 
помітно збільшувалася. Це пов’язано зі стрім-
ким розвитком сільськогосподарських під- 
приємств, зокрема почало динамічно розвива-
тися садівництво області. Якщо раніше фрукта-
ми були засаджені 200 га, то нині на території 
області є понад тисячу гектарів садів.

Розглянемо динаміку землекористування 
сільськогосподарських підприємств Тернопіль-
ської області (табл. 3).

Щорічне збільшення сільськогосподарських 
угідь і ріллі напряму пов’язане зі збільшенням 
кількості суб’єктів господарювання в аграр-
ній сфері економіки регіону, зокрема в 2015 р. 
функціонувало близько 500 сільськогосподар-
ських формувань, у 2017 р. кількість суб’єктів 
господарської діяльності збільшилася до 620, 
з яких господарські товариства – 124, вироб-
ничі кооперативи – 19, фермерські господар-
ства – 366, приватні підприємства – 99, дер-
жавні підприємства – 12 формувань [9]. Обсяг 
виробництва сільського господарства порівняно 
з минулим роком збільшився на 7,6%.

Також необхідно зазначити, що на динаміку 
землекористування в аграрному секторі еконо-

міки впливають процеси, пов’язані з привати-
зацією та паюванням земель, а також невре-
гульованість механізмів на основі тимчасового 
або постійного вилучення земельних ділянок 
із власності та господарського обігу з метою 
консервації. Зауважимо, що одним з основних 
складників ресурсного потенціалу агропромис-
лового підприємства є трудові ресурси, задіяні 
на постійних і сезонних роботах. У Тернопільсь- 
кому регіоні спостерігається тенденція до збіль-
шення середньорічної чисельності працівників, 
зайнятих у сільському господарстві, зокрема  
у садівництві.

Протягом 2015–2018 рр. чисельність праців-
ників агропромислових підприємств в Тернопіль-
ській області збільшилася у 1,07 рази (табл. 4).

І хоча інноваційний розвиток і матеріально-
технічна база передбачають зменшення чисель-
ності працівників унаслідок механізації й авто-
матизації сільськогосподарського виробництва, 
в аграрній сфері області ці процеси несумісні, 
тому підвищення рівня забезпеченості агропро-
мислових і сільськогосподарських підприємств 
трудовими ресурсами та їх ефективне викорис-
тання можливі за умов мотивації праці сільсько-
господарських працівників шляхом підвищення 
їхніх доходів, забезпечення соціальних потреб, 
розвитку соціальної інфраструктури на селі.

Доцільно розглянути забезпеченість сіль-
ськогосподарських підприємств трудовими ре-
сурсами (табл. 4).

Два основні показники трудової забезпече-
ності агропромислових і сільськогосподарських 
підприємств – площа земельних угідь та вар-
тість засобів виробництва, що припадає на од-
ного працівника. Аналізуючи отримані дані, 
видно, що площа земельних угідь та обсяги 
основних засобів у розрахунку на одного пра-
цівника на агропромислових і сільськогоспо-
дарських підприємствах Тернопільської облас-
ті значно збільшуються порівняно з минулими 
роками. Одним з основних економічних ресур-
сів, від функціонування якого залежать про-
цес і результат проведених виробничих робіт,  

Таблиця 3
Динаміка землекористування сільськогосподарських підприємств

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Сільськогосподарські угіддя, тис. га 1050,7 1080,3 1123,9 1143,6
Рілля, тис. га 852,8 873,8 879,6 886,8

Таблиця 4
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Середньорічна чисельність працівників, тис. осіб: 485 489 503 523
– у рослинництві 261 270 298 305
– у тваринництві 224 219 205 218
Припадає на 1 працівника:
с.-г. угідь, га 2,1 2,2 2,23 2,18
основних засобів, тис. грн 80,5 123,5 162,7 181,4
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є матеріально-технічна база сільськогосподар-
ських підприємств та її основні виробничі засо-
би і потужності. З матеріально-технічним потен-
ціалом агропромислових підприємств пов’язані 
всі виробничі процеси сільськогосподарського 
виробництва. Фінансовий стан суб’єктів госпо-
дарювання протягом певного періоду зумовив 
позитивні тенденції в динаміці та відтворенні 
основних виробничих засобів аграрного сектору, 
що спричинило певне зростання динаміки стану 
та руху основних засобів сільськогосподарських 
підприємств у Тернопільській області (табл. 5).

Як видно з табл. 5, аналіз динаміки стану 
руху основних виробничих засобів Тернопіль-
щини вказує на те, що їхня вартість має міц-
ну тенденцію до збільшення. Тоді як у 2015 р.  
вартість основних засобів становила 279,3 млн грн,  
то на кінець 2018 р. вона збільшилася у 1,04 рази  
і становила 290,7 млн грн. Також важливо звер-
нути увагу на те, що вартість уведених у дію но-
вих основних засобів мала тенденцію до зростан-
ня і в 2018 р. порівняно з 2015 р. збільшилася 
у 1,57 рази, також збільшилося значення кое-
фіцієнта оновлення (у 3,27 рази). Позитивною 
була тенденція до зростання коефіцієнта інтен-
сивності оновлення, що позитивно вплинуло на 
одиницю зменшення зносу основних виробничих 
засобів на 1,34 у 2018 р. порівняно з 2015 р.

Основними показниками фондозабезпече-
ності агропідприємства є фондооснащеність зе-
мельної площі угідь та фондоозброєність праці, 
які протягом періоду дослідження мали тенден-
цію до зростання (в 1,22 рази).

Також слід акцентувати увагу на тому, що, 
крім трьох основних економічних ресурсів – зем-
лі, капіталу та праці, існує четвертий ресурс – 
здатність до підприємництва. Підприємницька 
здатність знаходить свою матеріальну реалі-
зацію у доході, який отримується підприєм- 
цем. Для того щоб господарська діяльність ефек-
тивно продовжувала діяти і розвивалася, необ-
хідно щоденно проводити заходи з організації 
роботи підприємства, знаходити все нові й нові 

джерела фінансування, розширювати ринок збу-
ту товарів і послуг, шукати покупців та поста- 
чальників. Саме за допомогою здатності до під-
приємництва економічні ресурси перетворюють-
ся на нову вартість, яка формується у товарі.

Унаслідок ефективного та раціонального ви-
користання, управління різного роду ресурса-
ми на підприємствах сільськогосподарських 
товаровиробників аграрного сектору економіки  
в Тернопільській області протягом періоду дослі-
дження мало тенденцію до зростання (табл. 6).

В умовах динамічних змін внутрішнього і зо-
внішнього середовища для забезпечення стійкого 
економічного розвитку і функціонування суб’єктів 
сільськогосподарської діяльності необхідне за-
безпечення відповідного рівня конкурентоспро-
можності, платоспроможності та стійкості під-
приємства, тому для цього важливим чинником 
є інформація. На основі своєчасної, змістовної  
та достовірної інформації будуть прийматися опти-
мальні рішення щодо управління та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств та рівня 
рентабельності їхньої підприємницької діяльності.

За допомогою інформаційних ресурсів мож-
ливо досягти таких цілей:

– створення сприятливого клімату для до-
сягнення концептуальних вигід щодо ресурсно-
го забезпечення, що в подальшому сприятиме 
ефективному розвитку підприємства;

– своєчасне впровадження матеріально-
технічної й інноваційної ресурсної компоненти 
виробничого й організаційного характеру;

– вчасне реагування і прийняття організацій-
них рішень за зміни законодавчо-правового поля.

За характером і способом поєднання чинни-
ки виробництва є однопорядковими, але нерів-
нозначними за своєю сутністю. За характером 
поєднання чинники виробництва відобра- 
жаються сукупністю важливих соціально-
економічних показників тієї чи іншої еко-
номічної системи та її виробничих відносин  
у цілому. У способі поєднання лежить пев-
на історична комбінація засобів виробничого 

Таблиця 5
Динаміка стану та руху основних засобів сільськогосподарських підприємств Тернопільської 

області
Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Основні засоби на початок року, млн грн 279,3 295,4 215,6 290,7
Введення в дію основних засобів, млн грн 8,9 21,6 18,9 14
Ліквідовано основних засобів, млн грн 23,2 21 10,2 14,8
Основні засоби на кінець року, млн грн 254,2 287 200,5 255,5
Знос від початку експлуатації, млн грн 80,6 98,6 101,2 132,6
Річний приріст (+), зниження (–), млн грн 68,2 98,5 86,3 105
Темп росту (зниження), % 90,2 101,8 110 116
Коефіцієнт оновлення, % 7,9 11,6 20,1 25,9
Коефіцієнт ліквідності, % 8,5 6,7 7,8 9,3
Коефіцієнт зносу, % 47,7 48,9 50,1 51,7
Коефіцієнт інтенсивності оновлення, % -3,8 2,8 4,4 5,1
Фондооснащеність земельної площі, грн/га 3899 4000 4356 4600
Фондоозброєність праці, грн/осіб 48,3 51,2 54,6 58,2
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процесу та робочої сили, тобто особливості 
продуктивних сил виробництва.

Поєднання чинників виробництва – це не 
стала система, а динамічне явище. Проблеми, 
які виникають у процесі поєднання чинників 
виробництва, представлено на рис. 3.

Для визначення впливу окремих чинників 
на результативність виробництва проведено ба-
гатофакторний аналіз на основі кореляційно-
регресійної моделі, що дає змогу дати кількісну 
оцінку детермінованого зв’язку між ними.

Для проведення багатофакторного аналізу на 
основі кореляційної моделі необхідні такі фак-
торні ознаки:

– площа сільськогосподарських угідь, га (x1);
– середньорічна чисельність працівників 

аграрного сектору, осіб (x2);
– вартість основних виробничих засобів, 

тис. грн (x3);
– підприємницькі здібності (x4);
– за результативну ознаку взято обсяг вало-

вої продукції агропідприємств Тернопільської 
області, тис. грн (y).

У результаті проведення моделювання отри-
мано рівняння (залежність між результативною 
і факторними ознаками) яке виглядає так:

Тепер детальніше опишемо отримане рівняння:
– показник Х1 вказує на те, що за фіксова-

ного значення чинників збільшення площі зе-
мельних угідь на 1 га, збільшиться вихід вало-
вої продукції на 589,4 тис. грн;

– показником Х2 позначається середньоріч-
на чисельність працівників аграрного сектору, 
яка збільшилась на 518,5 осіб;

– за збільшення показника Х3 збільшується 
вартість основних виробничих засобів на 1 тис. грн, 
що понизить значення результативної ознаки  
на 188 тис. грн;

– у показнику Х4 відбувається зниження 
рівня підприємницьких здібностей на одиницю 
вимірювання на 168 101 тис. грн;

– що стосується середньої чисельності пра-
цівників, то збільшення отримуваного обсягу 
валової продукції можливе за умови скорочен-
ня чисельності, що суперечить соціальному 
складнику розвитку ринкової економіки.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Під час 
формування складників ресурсного забезпечення 
необхідно звернути увагу на те, що вони повин- 
ні відповідати певній стратегії розвитку агро-
промислового підприємства й цілям внутрішніх 
бізнес-процесів і бути інтегрованими з кожним 
із них. Важливим є взаємозалежне формування 
матеріальних ресурсів підприємства разом з ін-
телектуальними активами, що створить додат-
кові економічні переваги, якими є ефективніше 
використання сукупного ресурсного потенціалу.

Сучасні умови розвитку вимагають зміни па-
радигми щодо оцінки стану економічної безпеки 
та ефективності використання ресурсів на під-
приємстві. Цінність усіх видів ресурсів повинна 
визначатися їх відповідністю та стратегічним 
пріоритетам розвитку підприємства, а не обсягом 
коштів, витрачених на них. Якщо ресурси від-
повідають установленим стратегіям управління 
на підприємстві, то цінність цих ресурсів знач- 
но збільшується порівняно з тими ресурсами, які 
не відповідають поставленим стратегіям. Навіть 
за залучення великої кількість фінансів цінність 
такої стратегій буде незрівнянно малою.

Отже, обдумане і раціональне формування, 
ефективне використання ресурсного потенціалу 
є основними складниками ефективного функціо- 
нування агропідприємств в умовах динамічних 
змін у світі. Оптимальні, правильно організовані 

Таблиця 6
Ефективність використання ресурсного потенціалу  

аграрним сектором економіки Тернопільської області

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Валова продукція у розрахунку на:
1 га с.-г. угідь, грн 3255 3703 3895 4102
1 середньорічного прац., грн 4423 4689 4795 5108
1000 грн основних засобів, грн 813 1058 1298 1414

Валовий дохід у розрахунку на:

1 га с.-г. угідь, грн 103 412 1117 2682
1 середньорічного прац., грн 1655 9056 20365 40562
1000 грн основних засобів, грн 32 95 265 583

Чистий дохід у розрахунку на:

1 га с.-г. угідь, грн 5203 6680 7096 7648
1 середньорічного прац., грн 77524 140280 205784 290625
1000 грн основних засобів, грн 1625 1553 1612 1662

Валовий прибуток у розрахунку на:
1 га с.-г. угідь, грн 1421 1256 1412 1501
1 середньорічного прац., грн 23683 31400 47066 75050
1000 грн основних засобів, грн 4547 5400 6212 6904
Чистий прибуток, тис. грн 21700 74060 129833 186454
Рентабельність, % 9,5 11,5 23 27



102

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

управлінські рішення, які стосуються ресурсно-
го забезпечення діяльності підприємств, слугу-
ватимуть підвищенню фінансової та ринкової 
стійкості агропідприємств, конкурентоспромож-
ності вітчизняних товаровиробників, зміцненню 
позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Вагомим аспектом ефективного використан-
ня ресурсів для забезпечення розвитку агропро-
мислових підприємств є об’єднання всіх ресур-
сів в одне ціле, які зможуть взаємодіяти між 
собою і формувати підґрунтя для розвитку під-
приємств у цілому. Також необхідно пам’ятати, 
що для ефективного функціонування і розвит- 
ку агропромислових підприємств має бути 
ефективно організована фінансова безпека під- 
приємства, яка в результаті управління забез-
печить здійснення цілеспрямованого й ефектив-
ного використання ресурсів, стабільне функціо-
нування підприємства, визначення завдань для 
досягнення поставленої мети, виявлення і подо-
лання різного роду загроз та швидку адаптацію 
до умов середовища, що змінюються [16, c. 116].

Перспективою подальших досліджень 
може стати розроблення та вдосконалення  
концептуально-методичних аспектів ресурсного 
забезпечення безпеки підприємства.
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Рис. 3. Способи вирішення проблемних аспектів  
ресурсного забезпечення підприємств АПК

Джерело: авторська розробка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ресурсне забезпечення підприємств АПК 

П
ер

ед
ба

ча
є 

ви
рі

ш
ен

ня
 н

из
ки

 п
ро

бл
ем

 
Забезпечення збалансованого розвитку засобів виробництва і 
трудових ресурсів, їх взаємної якісної та кількісної відповідності  

Формування і підтримка мотивації до відтворення ресурсного 
потенціалу на інноваційній основі, що дасть змогу значно 
зменшити витрати всіх ресурсів на одиницю створеного продукту  

Пошук і впровадження нових, прогресивних форм введення 
працівників у виробничий процес  

Забезпечення заміни ручної, малокваліфікованої праці на техніко- 
технологічні оснащення, що дає змогу значно зменшити витрати 
всіх ресурсів на одиницю створеного продукту  

Створення й утримання у належному стані механізму економічного 
управління процесом поєднання і використання чинників 
виробництва, за якого б досягався найкращий результат за  
найменших витрат  
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