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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

FEATURES OF FORMATION OF POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено дослідження сутності та структури по-

тенціалу підприємств аграрної сфери. Проаналізовано науко-
ві публікації щодо категоріальної сутності, наукової атрибуції 
поняття «потенціал», проблем його формування й оптимізації. 
З’ясовано, що у розвитку сучасних уявлень про потенціал виді-
ляють три напрями дослідження: як сукупності необхідних для 
функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів, як 
системи матеріальних та трудових чинників, як здатність комп-
лексу ресурсів економічної системи виконувати поставлені 
перед нею завдання. Декомпонувавши складники потенціалу 
аграрних підприємств з установленням їхніх функцій і зв’язків, 
виявлено, що цей підхід ґрунтується на використанні шести 
складників. Охарактеризовано загальні особливості форму-
вання потенціалу підприємств. Подано альтернативні варіанти 
оцінки потенціалу конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова: потенціал, аграрне підприємство, потенці-
ал аграрного підприємства, блокова структуризація, конкурен-
тоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование сущности и структуры 

потенциала предприятий аграрной сферы. Проанализирова-
ны научные публикации по категориальной сущности, научной 
атрибуции понятия «потенциал», проблемам его формирова-
ния и оптимизации. Выяснено, что в развитии современных 
представлений о потенциале выделяют три направления ис-
следования: как совокупности необходимых для функциони-
рования или развития системы различных видов ресурсов, 
как системы материальных и трудовых факторов, как способ-

ность комплекса ресурсов экономической системы выполнять 
поставленные перед ней задачи. Проведена декомпозиция 
составляющих потенциала аграрных предприятий с установ-
лением их функций и связей и обнаружено, что этот подход 
основывается на использовании шести составляющих. Оха-
рактеризованы общие особенности формирования потенци-
ала предприятий. Поданы альтернативные варианты оценки 
потенциала конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: потенциал, аграрное предприятие, по-
тенциал аграрного предприятия, блочная структуризация, кон-
курентоспособность.

ANNOTATION
The article studies the nature and structure of the potential of 

agricultural enterprises. Scientific publications of domestic and for-
eign scholars on the categorical nature, scientific attribution of the 
concept of “potential”, problems of its formation and optimization 
are analysed. It is found that in the development of modern ideas 
about potential, there are three areas of research: as the totality of 
different types of resources necessary for the functioning or devel-
opment of a system, as the system of material and labour factors, 
as the ability of a complex of resources of the economic system 
to fulfil its tasks. Based on a critical analysis of modern concepts 
of the essence of potential, the author’s definition of the concept 
of “potential of an agricultural enterprise” is proposed as an inte-
gral reflection of the current and future maximum capabilities of 
the socio-economic system (with the help of business capabilities 
of its staff) to transform input resources into the most efficient and 
rational in terms of time and productivity economic benefits that 
will allow maximally satisfying the interests of the enterprise and ек
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society. Alternative options for assessing the competitiveness of 
enterprises are presented, among which are the following: assess-
ment of existing, used, and probable potential, evaluation of factors 
of direct and indirect influence on the enterprise, assessment of 
properties of the category “potential”, assessment of strategic be-
haviour of the enterprise in the market, evaluation of the process of 
forming a long-term development strategy. The block structuring of 
the potential of the enterprise is presented, which is based on the 
use of six components: management system, functions of person-
nel, resources, personnel, competencies of personnel, corporate 
culture. The characteristic features of the potential of agricultural 
enterprises are distinguished, which include: forming or adjusting 
the production system; identifying potential measurement units as 
natural; regions and the state, in addition to the owner and com-
petitors of the enterprise, are also the main actors in assessing the 
potential of agricultural enterprises.

Key words: potential, agrarian enterprise, potential of agrari-
an enterprise, block structuring, competitiveness.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Питання підвищен-
ня рівня конкурентоздатності вітчизняного 
виробництва та реалізації конкурентних пере-
ваг аграрних підприємств в умовах розвитку 
ринкової економіки в Україні тісно пов’язане 
з процесами раціонального формування й ефек-
тивного використання їх потенціалу для розро-
блення ефективної системи управління аграр-
ними підприємствами.

Саме досягнення бажаного рівня конкурен-
тоспроможності виробництва та підвищення 
прибутковості ґрунтується на наявності в роз-
порядженні у підприємства потенціалу, збалан-
сованого за всіма позиціями. Однак у сучасних 
економічних умовах потенціал більшості аграр-
них підприємств ні за кількісними, ні за якіс-
ними характеристиками не в змозі забезпечити 
стійкий розвиток, тому важливими проблемами 
сучасного етапу розвитку аграрної економіки 
України є аналіз тенденцій ресурсного забезпе-
чення аграрного виробництва та пошук напря-
мів формування й ефективного використання 
наявного потенціалу аграрних підприємств для 
забезпечення їхньої конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Питанням 
визначення категоріальної сутності, науко-
вої атрибуції поняття «потенціал», проблемам 
його формування й оптимізації присвячено 
праці багатьох учених, зокрема: О. Балацько-
го, В. Герасимчука, Е. Горбунова, А. Заїнчков-
ського, П. Ігнатенко, Т. Калінеску, І. Лукіно-
ва, В. Москаленко, Б. Мочалової, О. Олексюк, 
В. Самочкіна, О. Федоріна, А. Чорних, Т. Циби, 
Л. Шевченко та ін. При цьому, незважаючи на 
численні наукові розробки у цій сфері, зали-
шається невирішеною значна кількість питань, 
пов’язаних із формуванням теоретико-методо-
логічних основ використання потенціалу аграр-
ного підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є визначення структури 
та особливостей потенціалу аграрних підпри-

ємств із метою раціонального його використан-
ня та відтворення.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Перспективи розвитку аграрного 
виробництва визначаються рівнем і станом за-
безпечення потенціалу аграрного підприємства 
та здатністю його ефективного використання.

Прагнучи зайняти на ринку свою нішу, 
кожне підприємство повинне сформувати свій 
певний потенціал, який забезпечить йому від-
повідне становище на ринку. Потенціал – бага-
торівневе і багатоаспектне поняття, зміст якого 
розкривається у комплексі його проявів.

Потенціал (лат. potentia) – це: 1) можли-
вість, потужність, корисна властивість, що ви-
являється тоді, коли об’єкт, потенціал якого є 
предметом досліджень (держава, галузь, підпри-
ємство, особа тощо), здійснює певну діяльність, 
спрямовану на досягнення установлених цілей; 
2) засоби, запаси та джерела, що є в наявнос-
ті та можуть бути використані для досягнення 
певної мети, вирішення деякого завдання, а та-
кож можливості окремої особи, суспільства та 
держави в певній промисловості [1, с. 195].

Характеристику потенціалу підприємств 
у передових зарубіжних країнах почали дослі-
джувати в 60-х роках ХХ ст. Спочатку в тракту-
ванні поняття «потенціал» у роботах закордон-
них учених одержав розвиток тільки ресурсний 
підхід до даної проблеми. Він розвивався у двох 
напрямах: перше – потенціал являє собою су-
купність ресурсів, виражених у вартісній формі 
(взаємовплив окремих ресурсів не враховував-
ся); друге – потенціал є сукупністю ресурсів, 
здатних виробляти матеріальні блага. Цей ме-
тод можна назвати першим етапом дослідження 
економічного потенціалу.

Визначаючи категорію, що досліджується, 
необхідно взяти до уваги положення академіка 
Л.І. Абалкіна про те, що поняття «потенціал» 
і «ресурси» не слід протиставляти [2, с. 123].

Потенціал (економічний, підприємницький, 
виробничий) – це «узагальнена, збірна харак-
теристика ресурсів», прив’язана до місця та 
часу. У літературі трактування поняття «потен-
ціал» як певної сукупності ресурсів, головним 
чином, економічних, безпосередньо пов’язаних 
із функціонуванням виробництва та приско-
ренням науково-технічного прогресу, знахо-
дить усе більше прихильників. Так, наприклад, 
В.М. Архангельський під потенціалом розуміє 
засоби, запаси, джерела, які наявні та можуть 
бути мобілізовані для досягнення певної мети 
або розв’язання певного завдання, тобто су-
купність реальних нагромаджених ресурсів. 
До складників потенціалу у цьому розумінні 
відносять відповідні трудові, матеріальні, фі-
нансові та ресурси виробництва. Сюди ж вклю-
чають і сукупність ресурсів, яка забезпечує 
необхідний рівень організації виробництва та 
управління, ресурси сфери освіти й перепідго-
товки кадрів [3, с. 27].
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«Ресурсне» розуміння потенціалу має велике 
значення для планування та управління вироб-
ничою діяльністю, але не вичерпує найістотні-
ших його характеристик [3, с. 56].

У розвитку сучасних уявлень про потенціал 
можна виділити три напрями. Представники пер-
шого (Д. Черников, О. Бажанова, Є. Фігурнов та 
ін.) відзначають, що потенціал – це сукупність 
необхідних для функціонування або розвитку 
системи різних видів ресурсів. До складників по-
тенціалу у цьому розумінні відносять відповідні 
трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні 
ресурси, які залучаються до сфери вдосконален-
ня виробництва. Сюди ж включають і сукуп-
ність ресурсів, яка забезпечує необхідний рівень 
організації виробництва та управління, ресурси 
сфери освіти й перепідготовки кадрів. «Ресурс-
не» розуміння потенціалу має велике значення 
для планування та управління виробничою ді-
яльністю, але не вичерпує найістотніших його 
характеристик [4, с. 307].

Друга група авторів (М.А. Іванов, Ю.Г. Оде-
гов [5]) пояснює потенціал як систему матеріаль-
них та трудових факторів (умов, складників), 
що забезпечують досягнення мети виробництва. 
Фундаментом для такого підходу є твердження 
К. Маркса, що засоби праці, предмет праці та 
робоча сила як фактор виробництва та елементи 
утворення нового продукту виступають як мож-
ливості, які підкреслюють їхній потенційний 
характер. Для перетворення цієї можливості 
на надійність необхідне їх поєднання. Автори 
стверджують, що дослідження ефективності 
розвитку економіки мають базуватися не на до-
сягнутому рівні використання ресурсів, а на по-
тенційних можливостях виробництва.

Учені третього напряму (І. Ансофф [6]) ви-
значають потенціал як здатність комплексу ре-
сурсів економічної системи виконувати постав-
лені перед нею завдання. Потенціал, на їхню 
думку, – це цілісне уявлення про єдність струк-
тури і функції об’єкта, вияв їх взаємозв’язку. 
На основі сказаного робиться висновок про су-
купні можливості персоналу здійснювати пев-
ні завдання: чим краще склалася структура 
об’єкта та більше підходять один одному його 
структурні та функціональні елементи, тим ви-
щими будуть його потенціал і ефективність.

Усе це свідчить про те, що й досі домінує 
однобічний підхід до економічного трактування 
суті потенціалу – або як до сукупності ресурсів, 
або як до здатності господарської системи ви-
пускати продукцію, або як до можливості ви-
робничих сил досягти певного ефекту. Цікавою 
щодо цього є запропонована Н.Т. Ігнатенком та 
В.П. Руденком [7] класифікація ознак понят-
тя «потенціал», загальновживана у вітчизняній 
науковій літературі: у 42% випадків змістове 
значення терміна «потенціал» асоціюється із 
сукупністю природних умов і ресурсів, можли-
востей, запасів, засобів, цінностей; у 18% – із 
потужністю виробництва (галузей національ-
ного господарства), фондів, ресурсів країни, 

регіону; у 16% – із ресурсною, економічною, 
природною, регіональною характеристикою; 
у 8% – із можливістю виробничих сил досягти 
певного ефекту.

У вітчизняній економічній літературі цей 
термін у широкому розумінні трактують як 
можливості, наявні сили, запаси, засоби, які 
можуть бути використані, або як рівень потуж-
ності у будь-якому відношенні, сукупність за-
собів, необхідних для чого-небудь. Тлумачний 
словник української мови також під цим тер-
міном розуміє «приховані здатності, сили для 
якої-небудь діяльності, що можуть виявитися 
за певних умов» [8, с. 3].

Таким чином, терміни «потенціал», «по-
тенційний» означають наявність у кого-небудь 
(окремо взята людина, первинний робочий ко-
лектив, суспільство у цілому) прихованих мож-
ливостей, які ще не виявилися, або здатність 
діяти у відповідних сферах, забезпечувати кон-
курентоздатність [8, с. 3].

Проблема підвищеним рівня конкурентоз-
датності продукції в умовах подальшого розви-
тку економіки є досить актуальною для одних 
із найважливіших підприємств вітчизняного 
виробництва – аграрних. Багато в чому їхня 
успішна діяльність на ринку визначається по-
тенціалом підприємства.

На підставі критичного аналізу сучасних 
концепцій визначення сутності потенціалу нами 
пропонується авторське визначення поняття «по-
тенціал аграрного підприємства» як інтегральне 
відображення поточних і майбутніх максималь-
них можливостей соціально-економічної системи 
(за допомогою притаманних її персоналу підпри-
ємницьких здібностей) трансформувати вхідні 
ресурси в найбільш ефективні та раціональні за 
часом та продуктивністю економічні блага, що 
дасть змогу максимально задовольнити інтереси 
підприємства та суспільства.

Аграрне підприємство як об’єкт управління – 
це складна, динамічна, виробнича, соціально-
економічна, технічна й організаційна система, 
відкрита до впливу зовнішнього середовища. 
У виробничому процесі підприємства поєднують-
ся різні матеріальні й трудові ресурси, між яки-
ми існує безліч зв’язків. Аграрне підприємство є 
багатоелементним утворенням і ділиться залеж-
но від застосовуваної підстави (ознаки) розподі-
лу на безліч елементів (підсистем) [9, с. 102].

Аграрне підприємство, яке успішно функціо-
нує, повинне не тільки мати поточні доходи, а й 
забезпечувати розвиток усіх складових потенці-
алів підприємства. Саме потенціал відображає 
рівень конкурентоспроможності організації.

Конкурентоспроможність потенціалу під-
приємства – це комплексна порівняльна ха-
рактеристика, що відображає рівень перева-
ги сукупної оцінки показників можливостей 
підприємства, які визначають його успіх на 
певному ринку за певний проміжок часу сто-
совно сукупності аналогічних показників під-
приємств-конкурентів [9, с. 102].



39Приазовський економічний вісник

Потрібно враховувати, що конкурентоспро-
можність потенціалу підприємства – комп-
лексне, багатопрофільне поняття, оскільки 
передбачає врахування взаємодії всіх його 
складників (виробництво, персонал, маркетинг, 
менеджмент, фінанси та ін.) [9, с. 102].

У процесі формування і використання аграрно-
го потенціалу здійснюють його структуризацію, 
тобто декомпонують його на складники з уста-
новленням їхніх функцій і зв’язків [10, с. 123].

На рис. 1 представлено блокову структу-
ризацію потенціалу аграрного підприємства. 
Цей підхід ґрунтується на використанні шести 
складників.

У кожній підсистемі виокремлено по три 
основні складники. Вони охоплюють найваж-
ливіші компоненти підприємства, забезпечують 
досягнення поставлених цілей і найповніше ха-
рактеризують його внутрішній стан так:

1) система управління. В управлінському 
блоці відбувається формулювання місії, розро-
блення стратегії розвитку, визначення цілей на 
найближчу перспективу і конкретних завдань. 
Система управління охоплює такі підсистеми:

- планування (виявлення потенціалу май-
бутнього успіху);

- координування (розроблення стратегії 
підприємства відповідно до цілей і ресурсів);

- контролювання (перевірка ефективності 
виконання планів і рішень, постійне контролю-
вання вірогідності запланованих передумов);

2) функції персоналу. До них належать:
- аналітична (наукові дослідження, розроб-

ки, які є основою для створення певного ресур-
су, виробництва продукції);

- виробнича (безпосередня діяльність, 
пов’язана з реалізацією виробничого процесу);

– комунікаційна (забезпечення взаємодії 
з ринком; розроблення і застосування марке-
тингових інструментів впливу на ринок: просу-
вання, стимулювання, ціноутворення, товарна 
політика; забезпечення надходження інформа-
ції про зовнішнє середовище, необхідної для 
управління на етапі планування і формування 
стратегічних цілей);

3) ресурси (основні елементи виробничого 
потенціалу, які використовуються для конкрет-
них цілей економічного розвитку). Серед них 
виокремлюють:

- технічні (виробничі потужності, облад-
нання, матеріали тощо);

- технологічні (виробничі технології, кон-
курентоспроможні методи виготовлення про-
дукції, наукові розробки та ін.);

- кадрові (професійно-кваліфікаційна струк-
тура, соціально-демографічний склад працівни-
ків, трудовий та інтелектуальний капітал);

- інформаційні (система нагромадження 
і оброблення інформації, каналів її поширення, 
можливості удосконалення інформаційної бази 
тощо);

- організаційні структури виробництва 
і системи управління (гнучкість керуючої сис-
теми, організаційна техніка та ін.);

- фінансові (стан активів і пасивів, власно-
го та позичкового капіталу, наявність кредит-
них ліній та ін.);

- просторові (специфіка виробничих примі-
щень і території підприємства, особливості роз-
ташування об’єктів нерухомості, комунікацій, 
можливості розширення та ін.);

- корпоративна (організаційна) культура 
(ділова репутація, імідж);

4) персонал – особовий склад підприємства, 
який характеризують:

- склад (визначений штатним розкладом 
список працівників);

- мотивація (розроблення і використання 
підприємством матеріальних, емоційних, соці-
альних та інших заходів із метою поліпшення 
якості і продуктивності праці);

- розвиток (систематичні заходи щодо під-
готовки і підвищення кваліфікації кадрів, їх 
професійного зростання);

5) компетенції персоналу, компонентами 
яких є:

- кваліфікація (професійний рівень підго-
товки, який відповідає певним видам робіт);

- креативність (здатність до розроблення 
нових технологічних, організаційних та інших 
рішень, утілення їх у процесі своєї діяльності);

- гнучкість (уміння пристосовуватися до 
внутрішніх і зовнішніх змін на підприємстві).

Компетенції відносять до інтелектуальних ре-
сурсів, підприємства, куди ще включають патен-
ти, ліцензії, ноу-хау, унікальні НДПКР тощо. 
Використання інтелектуальних ресурсів не 
амортизує, а підвищує їхню вартість, а головна 

 

Система управління Ресурси Культура

Потенціал аграрного 
підприємства

Функції персоналу
Компетенції

Персонал як об’єкт 
управління

Рис. 1. Блокова структуризація потенціалу аграрного підприємства
Джерело: розроблено на основі [10]
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їх відмінність від інших видів ресурсів полягає 
у здатності до самозростання (капіталізації);

6) корпоративна культура – сукупність ду-
мок, еталонів поведінки, настроїв, символів, 
відносин і способів ведення бізнесу. Основними 
елементами організаційної культури є:

- норми (вимоги і правила внутрішньоко-
лективної взаємодії і відносин із суб’єктами зо-
внішнього середовища);

- цінності (значущі для персоналу підпри-
ємства соціальні, етичні стандарти поведінки);

- поведінка (сукупність прийнятих, визна-
них на підприємстві вчинків) [10, с. 143-150].

Отже, блоковий підхід є досить наочним, 
оскільки синтезовано відображає структуриза-
цію, підпорядкованість, взаємозв’язок та ієрар-
хічність складників потенціалу підприємства 
аграрної сфери.

Загальні особливості формування потенціалу 
підприємств можна охарактеризувати так:

1) формуванню або корегуванню, насампе-
ред, підлягає виробнича система, яка виступає 
основним носієм потенціалу на аграрних під-
приємствах. Саме від її властивостей найбільше 
залежить загальний та виробничий потенціал;

2) одиниці виміру потенціалу аграрних під-
приємств є натуральними (штуки, кілограми, 
тонни) за певний проміжок часу, оскільки зале-
жать від виду продукції, що виробляється під-
приємствами;

3) основними суб’єктами оцінки потенці-
алу аграрних підприємств, окрім власника та 
конкурентів підприємства, також виступають 
регіони (де продукція цих підприємств реалізу-
ється), оскільки харчові продукти є предметами 
широкого споживання і повинні задовольняти 
потреби місцевого населення. Держава виступає 
суб’єктом оцінки потенціалу аграрних підпри-
ємств, тому що продукти харчування є вагоми-
ми складником експортно-імпортного балансу, 
а також є стратегічно важливими для країни;

4) формування або корегування носія потен-
ціалу здійснюється за таким алгоритмом: вибір 

(зміна) продукту – вибір (зміна) рецептури – ви-
бір (зміна) обсягів виробництва – вибір (зміна) 
технології виробництва – вибір (зміна) рівня 
механізації чи автоматизації – вибір (зміна) ви-
мог до персоналу підприємства – вибір (зміна) 
ринків збуту.

Варто зазначити, що, аналізуючи галузе-
ві особливості формування потенціалу, дослі-
джують специфіку технологічних процесів та 
організації виробництва, особливості ресурсів, 
витрачених на виробництво, та отриманого 
кінцевого продукту, характеризують сегментні 
групи споживачів товарів підприємств, а також 
ринки збуту, на яких вони функціонують, тощо.

Загальну еволюцію методології дослідження 
та оцінки потенціалу підприємств можна умов-
но розподілити на дві частини: етап стихійно-
го розвитку, етап наукової сегментації. Кожен 
із них свідчить про різний рівень економічної 
свідомості економістів-практиків. Наприклад, 
перший етап характеризується нечітким фор-
мулюванням предмета досліджень, хоча вчені 
та бізнесмени-практики вже зрозуміли необ-
хідність створення якісно нових механізмів 
управління, які б дали змогу поєднати вітчиз-
няний досвід планування підприємницької ді-
яльності із сучасними соціально-економічни-
ми перспективами (можливостями). Створення 
механізмів такого типу можливе лише на осно-
ві врахування спадкового характеру циклів 
розвитку економічних систем. У рамках цього 
етапу переважали етіологічний та ресурсний 
підходи до розуміння потенціалу аграрних 
підприємств, що свідчило, передусім, про не-
достатній рівень теоретичного опрацювання 
проблеми.

Динамічність ринкового попиту на сільсько-
господарську продукцію робить необхідною 
оцінку потенціалу конкурентоспроможності 
підприємств.

На нашу думку, найбільш відповідними сут-
ності категорії «потенціал» будуть такі способи 
його оцінки (рис. 2):
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Рис. 2. Альтернативні варіанти оцінки потенціалу конкурентоспроможності аграрних підприємств
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1. Оскільки потенціал характеризується 
внутрішньою структурою, виникає потреба 
в методах, які зможуть оцінювати існуючий та 
ймовірний потенціал розвитку.

2. У зв’язку з тим, що потенціал конкурен-
тоспроможності є результатом синтезу різно-
го виду потенціалів, є необхідність у методах, 
які б оцінили чинники впливу прямої та опо-
середкованої дії на аграрне підприємство.

3. На основі дослідження динаміки зміни 
(як у ретроспективі, так і в перспективі) ді-
яльності аграрних підприємства є необхідність 
у застосуванні методів, які б відбивали власти-
вості категорії «потенціал».

4. Потреба оцінки конкурентоспроможності, 
зумовлюється необхідністю планування страте-
гії поведінки об’єкта господарювання на ринку.

5. Зміна вимог та вподобань споживачів, 
розвиток науки і техніки постійно набирають 
обертів, призводять до ускладнення формування 
стратегії на довгу перспективу, однак для ви-
значення конкурентних позицій і напряму роз-
витку об’єкта господарювання та кількості по-
казників конкурентоспроможності, що склалася 
від початку ринкових відносин, є достатньою.

Проведені дослідження дають змогу зробити 
висновки про існування певних особливостей 
формування потенціалу аграрних підприємств. 
Досить часто саме ці специфічні чинники фор-
мулюють успішність чи, навпаки, крах у довго-
строковій перспективі. У структурі кожної соці-
ально-економічної системи слід виокремлювати 
ключові елементи, що зумовлюють розвиток усі-
єї структури внаслідок комплексних зв’язків, 
мультиплікативних ефектів та феномену синер-
гії, що є актуальним для нинішніх умов.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Виділе-
но особливості формування потенціалу аграрних 
підприємств та узагальнено понятійно-сутнісний 
апарат категорії «потенціал». На основі наукових 
джерел запропоновано авторське визначення по-
тенціалу аграрного підприємства як інтегрального 
відображення поточних і майбутніх максималь-
них можливостей соціально-економічної системи 
(за допомогою притаманних її персоналу підпри-
ємницьких здібностей) трансформувати вхідні 
ресурси в найбільш ефективні та раціональні за 
часом та продуктивністю економічні блага, що 
дасть змогу максимально задовольнити інтереси 
підприємства та суспільства. Представлено автор-
ську блокову структуризацію потенціалу підпри-
ємства, яка ґрунтується на використанні шести 
складників: системи управління, функцій персо-
налу, ресурсів, персоналу, компетенцій персона-
лу, корпоративної культури. Виділено характер-
ні особливості потенціалу аграрних підприємств, 
які полягають у формуванні або корегуванні ви-
робничої системи; визначенні одиниць виміну по-
тенціалу як натуральних; основними суб’єктами 
оцінки потенціалу аграрних підприємств, окрім 
власника та конкурентів підприємства, також ви-
ступають регіони та держава.
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