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Міжнародний та вітчизняний досвіди господарювання свідчать, 

що запорукою підвищення конкурентоспроможності промислових 

підприємств в умовах інноваційного розвитку є раціональне 

управління ресурсним потенціалом. Це потребує поглибленого 

вивчення сучасних закономірностей формування та руху ресурсів у 

організаційно-виробничому процесі на основі використання сучасних 

методів управління ними, до яких безпосередньо належить логістика. 

Особливої актуальності це набуває в період кризи, коли підприємства 

повинні організувати свою діяльність так, щоб мінімізувати витрати, 

пов’язані з рухом та зберіганням товарно-матеріальних цінностей від 

первинного джерела до кінцевого споживача.  

В існуючих ринкових умовах ресурсний потенціал слід 

розглядати як рушійну економічну основу, реальну силу розвитку 

підприємства, що характеризується низкою показників, які 

відображають не тільки наявні ресурси, а й їхні резерви, які можуть 

бути використані за певних умов.  

Досягти ефективності управління ресурсним потенціалом 

промислового підприємства можна за рахунок раціонального його 

використання. Це потрібно для отримання бажаного кінцевого 

результату у вигляді виробництва високоякісної продукції з метою 

отримання планових фінансових показників. 

Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність 
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взаємопов’язаних ресурсів, які використовуються для виробництва 

продукції, а також спроможність працівників використовувати їх з 

метою виробництва та реалізації продукції для отримання прибутку. 

Він є багатокомпонентним. Як правило, величина цього потенціалу 

визначається обсягом окремих видів ресурсів, які перебувають у 

розпорядженні підприємства: 

 матеріальні; 

 трудові; 

 нематеріальні; 

 інформаційні 

 фінансові.  

Ресурсний потенціал підприємства характеризує не весь запас 

конкретного ресурсу, а ту його частину, яка залучена у виробництво з 

урахуванням економічної доцільності та досягнень науково-технічного 

прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й 

нові альтернативні ресурси та їхні джерела. 

На основі аналізу поняття «ресурсний потенціал підприємства» 

та його основних компонентів, нами удосконалено структуру 

ресурсного потенціалу. Вказані вище групи ресурсів, на нашу думку, 

не дають змогу комплексно оцінити сутність та необхідність окремих 

їх видів в логістичних системах промислових підприємств. В зв’язку з 

цим, авторами запропоновано власну структуру складових елементів 

ресурсного потенціалу в умовах інноваційної спрямованості 

промислових підприємств: 

 матеріальні; 

 нематеріальні; 

 технічні; 

 фінансові; 

 трудові; 

 інформаційні; 

 інноваційні.  

Так, матеріальні ресурси забезпечують безперебійне 

функціонування виробничого процесу за рахунок предметів і засобів 

праці; нематеріальні ресурси – дозволяють розробляти та патентувати 

власні підходи до управління виробництвом, створюючи тим самим 

потужну репутацію фірми; технічні ресурси (або основні фонди) – 

беруть участь у процесі виробництва з метою перетворення 

матеріальних ресурсів у товар; фінансові ресурси – забезпечують 

мобілізацію коштів для запуску виробничого процесу; трудові 

ресурси – формують основу сильного кадрового складу; інформаційні 
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ресурси – створюють умови для швидкого і легкого обміну 

інформацією між відділами, а також для автоматизованого управління 

процесом виробництва, і нарешті, інноваційні ресурси – є основою всіх 

процесів на підприємстві і покликані виконувати найважливішу 

функцію: одержання різного роду продуктових, технологічних й 

організаційних переваг над конкурентами. 

Отже, запропонований підхід до виділення складових елементів 

ресурсного потенціалу промислових підприємств є більш повним, 

системним та раціональним, так як він дозволяє логічно розподілити 

ресурси залежно від їх функціонального спрямування. 
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Надзвичайно важливою складовою економіки України є 

агропромисловий комплекс (далі – АПК), де виготовляється життєво 

необхідна для суспільства продукція та зосереджений величезний 

економічний потенціал. Його розвиток значною мірою визначає рівень 

добробуту країни, оскільки продукція АПК складає близько 85% всіх 

товарів народного вжитку. АПК України має світове значення. Саме 

тому особливу увагу необхідно приділити аналізу стану АПК як на 

рівні країни, так і на рівні кожного окремого регіону. 

Аграрний сектор Сумської області має значний потенціал для 

розвитку і є однією з провідних галузей економіки регіону. Він 

об’єднує всі галузі економіки з виробництва сільськогосподарської 

продукції, її переробки та доведення до кінцевого споживача. Його 

значення полягає не лише в забезпеченні населення харчовими 

продуктами, промисловості – сільськогосподарською сировиною, але й 

в тому, що він значною мірою визначає соціально-економічний 

розвиток регіону (й країни в цілому), а отже й рівень життя населення.  

Сьогодні сільськогосподарське виробництво перебуває в центрі 

суспільної уваги, оскільки стрімко зросли ціни на продовольство — 

такі явища викликають велику стурбованість у населення і 

загострюють соціальну напруженість [1]. Така ситуація, в даний час, є 

характерною, як для сумського регіону, так і для України в цілому. До 

основних причин даної ситуації окрім політичної нестабільності в 


