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Ф О РМ УВАН НЯ ВИ РО БН И ЧО ГО  П О ТЕН Ц ІАЛУ  
СІЛ ЬСЬКО ГО С П О ДАРСЬКИ Х П ІДП РИ ЄМ СТВ

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки для підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств особливої 

актуальності набувають проблеми формування виробничого потенціалу. Це 

зумовлює виключну увагу керівників сільськогосподарських підприємств до 

результативного використання потенційних можливостей складових 

виробничого потенціалу, що у перспективі забезпечить сталий розвиток 

економіки підприемства.

АналЬ останніх досліджені. ( публікацій. Проблемам формування і 

відтворення виробничого потенціалу аграрних підприємств, приділяли увагу 

такі вчені, як: АндрІйчук В.Г., Горбонос Ф.В., Павловська Л.Д., Спірін B.C., 

Федонін О .C., Якушева B.C. та інші. їх праці є ґрунтовними, проте ефективне 

функціонування сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі 

вимагає швидкого реагування на його зміни. За таких умов виникає 

необхідність у розробці напрямів мотивування сільськогосподарських 

підприємств до процесів планомірного формування і продуктивного 

використання виробничого потенціалу.

Ціль дослідження полягяс в обгрунтуванні теоретичних підходів та 

розробки практичних рекомендацій щодо формування виробничого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняних сільськогосподарських 

підприємствах процесам формування виробничого потенціалу не завжди 

приділяють належну увагу, що часто призводить їх до кризового стану. 

Останнім часом серед науковців домінуючою стала думка про необхідність 

пошуку проти затратних методів господарювання, акцентується увага на 

реалізації можливостей засобами інтенсифікації діючих засобів виробництва. 

Саме тому, доречним с вивчення виробничого потенціалу в розрізі його
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З рисунка 1 можна зробити висновок, що виробничий потенціал е 

цілісною виробничо-економічною системою, якій властиві загальні 

закономірності й принципи формування. Виробнича спроможність потенціалу 

залежить від складу та стану ресурсів, ступеня відповідності складників 

потенціалу стратегічним цілям і завданням підприємства, яка проявляється в 

межах виробничої ланки та безпосередньо пов’язана з функціонуванням та 

розвитком підприємства. Підтвердженням цьому є думка О.С. Федоніна, який 

зазначає, що формування виробничого потенціалу підприємства — процес 

ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його 

структуризації та побудови певних організаційних форм задля стабільного 

розвитку та ефективного відтворення [4, с. 18].

Тобто, кожному детермінанту виробничого потенціалу відведена своя 

роль у формуванні ефективного функціонування аграрного підприємства.

Висновок. Проблеми розвитку економіки аграрних підприємств 

вимагають нових підходів до процесів формування виробничого потенціалу, а 

саме: встановлення пропорцій між основними його елементами і

контрольованість використання, що у перспективі дасть можливість знизити 

собівартість продукції і підвищити рентабельність її  виробництва.
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