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ВСТУП 

 
Актуальність теми дослідження. Нарощування обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції та покращання її якості є стратегічним 

завданням для економіки України. Ключовою умовою успішного виконання 

вказаного завдання є забезпечення аграрного виробництва достатньою 

кількістю необхідних ресурсів, якісні показники яких відповідають вимогам 

сучасних технологій виробництва у сільському господарстві. Водночас, в 

Україні існує цілий ряд проблем, пов’язаних з ресурсним забезпеченням 

аграрного виробництва: морально та фізично застарілі техніка і технології, 

високі ціни на добрива, корми, засоби захисту рослин, ветеринарні 

препарати, відсутність у сільськогосподарських підприємств власної землі 

тощо. В окремих регіонах додатково виникає ряд специфічних проблем, 

зокрема на постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС територіях такою 

проблемою є високий рівень радіаційного забруднення. Вивчення 

специфічних рис формування та використання ресурсного потенціалу 

сільського господарства на радіаційно забруднених територіях з метою 

прогнозування подальшого розвитку розташованих там аграрних підприємств 

визначили вибір теми дослідження.  

Теоретико-методологічним проблемам дослідження процесів 

формування та використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання присвячені роботи провідних українських та зарубіжних 

учених-економістів: О. Березіна, І. Должанського, В. Желєзняка, 

Н. Краснокутської, Є. Лапіна, О. Ліпича, Н. Міщенко, В. Спіріна, 

О. Федоніна тощо. Вивчення специфіки використання ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств знайшло відображення в роботах 

Л. Газуди, Н. Дацій, О. Єпішкіної, А. Малиновського, О. Рубай, 

Т. Шаталової, В. Юрчишина, В. Якубів та ін.  

Водночас, питання системного теоретичного дослідження процесів 

формування та використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств 
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саме на радіаційно забруднених територіях і впливу цих процесів на 

ефективність діяльності підприємств-виробників залишаються недостатньо 

вивченими і потребують практичних розробок. Усе наведене свідчить про 

актуальність і важливість комплексного дослідження специфічних чинників 

формування та ефективності використання ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, розташованих в регіонах, найбільше 

постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що й зумовило 

необхідність проведення даного дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Житомирського національного агроекологічного університету за темою: 

«Розробити і обґрунтувати стратегічні напрями та пріоритети формування 

конкурентоспроможного аграрного сектору Північно-Західного регіону 

України» (номер державної реєстрації 0110U2406). Автором виділено 

ключові характеристики землезабезпечення та чинники ефективності 

землевикористання у господарствах регіону.  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в науковому 

обґрунтуванні теоретико-методологічних положень та розробці практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності використання ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених 

територій. У відповідності до поставленої мети визначено такі завдання 

дослідження: 

- розкрити сутність і склад ресурсного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств та запропонувати методичний підхід до комплексного 

дослідження вказаного потенціалу на основі інтегральної оцінки його 

елементів; 

- визначити особливі теоретико-методологічні підходи до оцінки 

нормативного (середнього) рівня трудомісткості, капіталомісткості та 

землемісткості основних видів сільськогосподарської продукції з 

урахуванням її здатності накопичувати радіонукліди; 
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- узагальнити систему чинників, що визначають ефективність формування 

та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств на радіаційно забруднених територіях; 

- визначити проблеми реалізації ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств у радіаційно забруднених районах Житомирської області на 

основі показників відносної забезпеченості факторами виробництва; 

- розробити способи оцінки ефективності використання ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених 

територій; 

- запропонувати методологічний підхід до розуміння процесу використання 

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств радіаційно 

забруднених територій; 

- визначити комплекс необхідних заходів, спрямованих на організацію 

землеохоронного фонду на територіях радіаційного забруднення. 

Об'єктом дослідження є процес формування і використання 

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, розташованих у 

зоні посиленого радіаційного забруднення.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і 

практичних аспектів використання ресурсного потенціалу в 

сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу 

дисертаційного дослідження становить сучасна економічна теорія, комплекс 

інструментів та наукових підходів, які застосовувалися у відповідності до 

задач окремих структурних розділів дисертаційної роботи. За допомогою 

абстрактно-логічного методу, зокрема, прийомів аналогії та співставлення, 

уточнено поняття «ресурсний потенціал сільськогосподарського 

підприємства» та виділено специфічні чинники, що визначають процес 

використання вказаного потенціалу в зоні радіаційного забруднення. 

Застосування історичного та логічного методу дозволили встановити 

динаміку кількісних та якісних показників ресурсного потенціалу аграрних 
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підприємств радіаційно забруднених районів Житомирської області за ряд 

років. Прийоми статистико-економічного методу, зокрема індексний та 

графічний методи, застосовувалися при дослідженні стану і тенденцій 

розвитку ресурсного потенціалу агроформувань радіаційно забруднених 

територій, впливу радіаційного забруднення на ефективність їх 

господарювання. Методи індукції та дедукції, аналізу і синтезу 

використовувалися в процесі генерації та відбору стратегічних альтернатив 

розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств на радіаційно 

забруднених територіях. За допомогою монографічного методу досліджено 

механізм формування та використання ресурсного потенціалу в 

сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях. 

Елементи методу математичного програмування застосовувалися при 

визначенні гранично допустимого ступеня впливу радіаційного забруднення 

на якісні показники ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Використання економіко-математичної моделі прибутку 

сільськогосподарського підприємства з елементами імітаційного 

моделювання використовувалося при обґрунтуванні стратегії підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу з урахуванням його 

залежності від рівня радіаційного забруднення. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційні джерела дослідження 

становили законодавчі і нормативні акти, пов’язані з розвитком аграрного 

виробництва в зоні радіаційного забруднення, статистична інформація 

Державного комітету статистики України, його обласного і районних 

управлінь в Житомирській області, Міністерства економіки України, 

Міністерства аграрної політики України, дані обласного і районних 

управлінь агропромислового розвитку, первинні дані окремих 

сільськогосподарських підприємств, розташованих в радіаційно забруднених 

районах Житомирської області, наукова література, результати особистих 

досліджень автора. 

Наукова новизна дослідження. Основні положення і результати 
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дослідження, що виносяться на захист, характеризують наукову новизну і 

особистий внесок автора, полягають у наступному: 

вперше: 

- запропоновано при оцінці ефективності використання ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених 

територій поєднання факторного та системного аналізу, що дозволяє 

встановити архітектоніку системи ресурсного потенціалу, яка забезпечує 

позитивний синергетичний ефект; 

удосконалено:  

- методологічний підхід до розуміння процесу використання 

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств радіаційно 

забруднених територій, що передбачає врахування обмеження у виробничій 

спеціалізації  господарств, відносно високий рівень їх землезабезпеченості та 

наявність спеціалізованої землеохоронної інституції як важливих чинників 

ефективного використання ресурсного потенціалу; 

- перелік чинників, що визначають ефективність використання 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств у радіаційно забруднених 

регіонах, до складу яких, поряд з традиційними (економічні, організаційно-

технологічні, соціально-правові, антропогенні і природні), включено 

відносно високий рівень землезабезпечення господарств, наявність 

радіаційного забруднення, зменшення негативного впливу якого можливе за 

рахунок відповідного кількісного і якісного удосконалення інших складових 

ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання; 

- методичні засади оцінки нормативного (середнього) рівня 

трудомісткості, капіталомісткості та землемісткості основних видів 

сільськогосподарської продукції, що з урахуванням її здатності накопичувати 

радіонукліди, дозволило зробити висновки про доцільну спеціалізацію 

радіаційно забруднених територій за факторним критерієм та за критерієм 

радіаційного забруднення; 

дістали подальшого розвитку:  
- методичний підхід до комплексного дослідження ресурсного 
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потенціалу сільськогосподарських підприємств, що базується на інтегральній 

оцінці матеріально-технічного, кадрового, фінансового та інформаційного 

потенціалів і, на відміну від існуючих методик, враховує вплив радіаційного 

забруднення на кількісні і якісні параметри вказаного потенціалу; 

- аргументація щодо перспективності організації на територіях 

радіаційного забруднення землеохоронного фонду, що ґрунтується на 

необхідності впровадження ефективної системи відродження радіаційно 

забруднених земель та їх повернення в аграрне виробництво в якості 

ключової складової його ресурсного потенціалу; 

- дослідження проблем реалізації ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств у радіаційно забруднених районах Житомирської області, які 

пов’язані з високим рівнем землезабезпеченості та найнижчим в області 

рівнем віддачі від угідь, вирішення яких лежить в площині вибору 

оптимальної спеціалізації господарств та агротехнологій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні 

пропозицій щодо розробки соціально-економічної політики, нормативно-

правових документів, стратегії розвитку радіаційно забруднених регіонів, 

розташованих в цих регіонах сільськогосподарських підприємств та їх 

об’єднань у сферах оцінки впливу радіаційного забруднення на якісні і 

кількісні показники ресурсного потенціалу аграрних підприємств, 

організаційно-економічного механізму забезпечення суб’єктів 

господарювання технологіями захисту і відновлення їх ресурсного 

потенціалу в умовах підвищеного радіаційного впливу, державного 

стимулювання ефективнішого використання наявного ресурсного потенціалу 

агроформувань.  

Результати дослідження прийняті до впровадження Головним 

управлінням агропромислового розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації при розробці стратегії розвитку регіону та управління 

інвестиційними потоками (довідка № 179/4 від 26.01.2011 р.) та Управлінням 

агропромислового розвитку Малинської державної райадміністрації при 
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обґрунтуванні стратегії розвитку радіаційно забруднених регіонів (довідка № 

49/109-01 від 25.01.2011 р.). основні положення дисертаційного дослідження 

використовуються у навчальному процесі у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича при викладанні навчальних дисциплін 

«Управління потенціалом підприємств», « Організація планування і 

управління у виробництві» та « Економіка агробізнесу» (довідка № 15-14/91 

від 14.01.2011 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною роботою 

автора. Наведені у дисертації результати наукових досліджень є особистими 

розробками і повністю належать автору. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використані лише ті положення, які є результатом особистих 

досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні науково-практичні 

результати дисертаційного дослідження доповідались на  IX Всеукраїнській 

науковій конференції молодих учених і студентів (Чернівці, 18-19 березня 

2010 р.), VII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

“Образование и наука XXI века (Дніпропетровськ, 15-17 жовтня 2010 р.), 

конференції молодих вчених-економістів «Стратегічні напрями і пріоритети 

формування конкурентоспроможності аграрного сектору» (Житомир, 24 

листопада 2010 р.).   

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

опубліковано у 10 наукових працях загальним обсягом 2,4 д.а., у т. ч. 5 у 

наукових фахових виданнях обсягом 2,1 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Робота викладена на 176 

сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (84 найменувань), містить 51 

таблицю, 21 рисунок. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації теоретично узагальнено, науково сформульовано та 

практично обґрунтовано рекомендації з удосконалення методичних підходів 

щодо підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств, розташованих на радіаційно забруднених територіях. 

1. Ресурсний потенціал суб’єкта господарювання є системним поняттям, 

що складається з певної кількості елементів та зазнає постійного чи 

періодичного впливу з боку внутрішніх та зовнішніх чинників. Виокремлення 

ресурсного потенціалу дозволяє системно проаналізувати ті передумови, 

створення яких робить можливим здійснення підприємством виробничої, 

комерційної та фінансової діяльності. Проведення факторного аналізу впливу 

окремих чинників дає змогу встановити, відсутність чи нестача яких саме 

ресурсів найсуттєвіше впливає на ефективність діяльності господарюючого 

суб’єкта. 

2. Під ресурсним потенціалом сільськогосподарського підприємства 

розуміємо сукупність земельних, матеріально-технічних, трудових, фінансових 

та інформаційних ресурсів суб’єкта господарювання, набутих ним в результаті 

господарської діяльності, внесків учасників чи оренди і призначених для 

організації виробничої, комерційної та фінансової діяльності. З точки зору 

сталості характеристик складових ресурсного потенціалу пропонується поділ 

ресурсів на сталі, умовно-сталі і змінні. Ефективність управління ресурсним 

потенціалом передусім потрібно оцінювати за параметрами управління його 

складом. 

3. Оцінку величини ресурсного потенціалу сільськогосподарського 

підприємства пропонується здійснювати у грошовій формі шляхом поетапної 

грошової оцінки окремих складових даного потенціалу та подальшого 

розрахунку узагальненого показника. Для цього передбачений поділ 

існуючих елементів ресурсного потенціалу на вісім груп і застосування для 

кожної з них своєї методики грошової оцінки. Визначивши грошову вартість 
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кожного з елементів ресурсного потенціалу і знайшовши суму цих вартостей, 

ми отримаємо вартісну оцінку ресурсного потенціалу підприємства. 

4. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємств 

аграрної сфери радіаційно забруднених територій залежить від цілого ряду 

чинників, які можна поділити на дві групи: чинники формування ресурсного 

потенціалу та чинники його ефективного використання. Представлені 

чинники у свою чергу можуть бути поділені на керовані, частково керовані і 

некеровані з точки зору окремого суб’єкта господарювання. Перелік та 

ступінь впливу чинників формування і використання ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій 

можуть певним чином відрізнятися, в залежності від місця розташування, 

розміру, спеціалізації, економічного стану суб’єкта господарювання. 

5. Середній розмір сільськогосподарського підприємства забруднених 

територій є меншим за розмір аналогічного підприємства Житомирської 

області в цілому. Емпіричний аналіз показав, що площа 

сільськогосподарських угідь, використовуваних підприємствами, виступає 

важливим чинником його прибутковості. Працівники підприємств 

забезпечують достатньо високий рівень продуктивності праці саме завдяки 

екстенсивному чиннику – високій землезабезпеченості.  

6. Співставлення динаміки продуктивності праці та заробітної плати 

виявляє відносну переоціненість трудових ресурсів у поточному періоді або 

говорить про їх значну недооціненість у попередні роки. В будь-якому 

випадку, зважаючи на низький рівень оплати праці у сільському 

господарстві, розв’язання проблеми відповідності між продуктивністю 

ресурсу та ефективністю його використання варто вирішувати шляхом 

підвищення продуктивності праці. 

7. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільсько-

господарських підприємств на радіаційно забруднених територіях 

Житомирської області залишається достатньо низькою. У сфері виробництва 

рослинницької продукції надмірно великі площі зайняті посівами зернових 



 172 

культур, які на достатньо бідних ґрунтах регіону можуть дати більш-менш 

пристойну врожайність лише при внесенні великої кількості органічних і 

мінеральних добрив та при дотриманні усіх технологічних вимог. Свої 

проблеми існують і в галузі тваринництва, головна з яких – постійне 

скорочення поголів’я основних видів сільськогосподарських тварин. 

8. В дисертаційній роботі запропонована економіко-математична 

модель використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських 

підприємства, як дозволяє виявити напруженість у його реалізації, 

обумовлену критично недостатнім рівнем одного з елементів потенціалу. 

Найбільш суттєвими чинниками реалізації ресурсного потенціалу 

рослинницьких господарств Новоград-Волинського району виявилися 

матеріалозабезпеченість виробництва та бонітет ґрунтів; для тваринницьких 

господарств цього району – матеріалозабезпеченість, землезабезпеченість та 

ступінь зносу основних виробничих фондів; для сільськогосподарських 

підприємств Овруцького району – фондозабезпеченість.    

9. Оптимізація використання ресурсного потенціалу підприємств 

аграрного сектору радіаційно забруднених територій забезпечується шляхом 

посилення кореляції між показниками виробництва валової продукції 

сільського господарства та прибутку підприємств. Це досягається за рахунок 

змін спеціалізації підприємств у напрямку збільшення частки ресурсного 

потенціалу, спрямованого на виробництво екологічно безпечної продукції, 

яка одночасно забезпечує реалізацію природних і організаційних переваг 

господарств території. Зокрема, враховуючи прогнозовану активність 

радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, динамічну врожайність 

культур та фактичний розподіл посівних площ, пропонуємо скоротити 

виробництво кормових культур в Овруцькому, Лугинському та 

Народицькому районах, збільшити посівні площі під жито і картоплю у цих 

районах, а також у Малинському та Олевському, орієнтувати господарства 

Коростенського району на виробництво плодів та ягід.  
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10. В дисертації запропоновані заходи, спрямовані на організацію 

землеохоронного фонду на територіях радіаційного забруднення. Метою 

створення такого фонду є забезпечення стабільного і достатнього за обсягами 

фінансування робіт, спрямованих на відновлення якості земельних ресурсів, 

втраченої внаслідок радіаційного забруднення чи іншого негативного 

техногенного або природного впливу. Співпраця сільськогосподарських 

підприємств і землеохоронного фонду має будуватися на взаємовигідній 

основі: підприємства виступатимуть інвесторами фонду, що даватиме їм 

через певний час можливість отримувати фінансову допомогу фонду на 

проведення робіт з покращання якості землі, а також розраховувати на 

інформаційну і технологічну підтримку фонду у сфері обґрунтування 

проектів відновлення сільськогосподарських угідь. 
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