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терію Пірсона для рівнів значущості 0,01 та 0,05, 
можна вважати, що проведене ранжування є 
узгодженим на завданому рівні значущості. 

Висновки з даного дослідження і перспе-
ктиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Підсумовуючи результати проведеного експе-
ртного оцінювання робимо наступні висновки: 
1) застосування методу експертних оцінок дозво-
ляє узагальнити досвід практичної реалізації та 
достовірно оцінити діючі програми та механізми 
державної підтримки сільськогосподарських під-
приємств; 2) експертним шляхом визначено на-
явність відмінностей в оцінці державної підтримки 
на регіональному рівні. З метою підвищення діє-
вості форм та методів державної підтримки сіль-
ськогосподарських товаровиробників при розроб-
ці програм та механізмів її надання слід врахову-
вати думку самих отримувачів; 3) аналіз оцінки 

процедури надання державної підтримки дово-
дить необхідність: упорядкування нормативно-
правової бази шляхом розробки документу, що 
стане зведенням правових актів щодо державної 
підтримки суб’єктів господарювання в сільському 
господарстві; чіткої регламентації правил і про-
цедур її надання; висвітлення процессу виділен-
ня коштів та створення умов для підвищення 
кваліфікації кадрів економічних служб; 4) при 
формуванні державної підтримки сільськогоспо-
дарських підприємств на перспективу слід забез-
печити як збереження  пільг по податках, так і 
удосконалення та нарощування обсягів фінансу-
вання бюджетних програм. Вважаємо, що потен-
ціал бюджетної підтримки останніми роками за-
лишається недооціненим і недостатньо реалізо-
ваним. 
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Висвітлені методичні питання сутності та визначення ресурсного та виробничого потенціа-
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Постановка проблеми. Протягом тривалого 

періоду в економічній науці значна увага спрямо-
вувалася на розкриття сутності ресурсного та 
виробничого потенціалу та визначення напрямів 

їх ефективного використання. Дослідження цих 
категорій – досить трудомістке завдання, вирі-
шення яких дозволить здійснювати аналіз ефек-
тивності виробництва з метою виявлення резер-
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вів підвищення віддачі, збереження та відтворен-
ня наявних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми визначення ресурсного і 
виробничого потенціалів  та ефективності їх ви-
користання займалися і займаються досить вели-
ке коло науковців, серед яких: В. Г. Андрійчук, 
С. Л. Брю, М. В. Гладій, К. Р. Маконнел, 
В. Я. Месель-Веселяк, І. А. Косиця, Д. Ф. Криса-
нов, А. М. Оніщенко, Б. І. Пасхавер, К. П. Товма, 
В. М. Трегобчук, Ж. Б. Сей, П. Т. Саблук, 
А. Е. Юзефович, О. В. Ульянченко, та ін.  

Незважаючи на широкий спектр питань, охо-
плених дослідженнями цієї проблеми, недостат-
ньо опрацьованими залишаються  питання ком-
плексного підходу до розробки механізму управ-
ління  формуванням і використанням, в тому чис-
лі і методичні питання визначення категорій «ре-
сурсного» і «виробничого» потенціалів. Все це 
визначає актуальність  теми поданої до друку 
статті. 

Формування цілей статті. Основним за-
вданням даної статті є дослідження  відмінностей 
у категоріях «ресурсний» та «виробничий» поте-
нціали. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У короткому економічному словнику усі наявні 
ресурси поділяли на: матеріальні, природні, тру-
дові, фінансові та енергетичні. Матеріальні ре-
сурси - це сукупність предметів праці, що призна-
чені для використання у процесі виробництва 
суспільного продукту (матеріали, паливо, енергія 
та інші виробничі запаси). Природні ресурси -  це 
частина живої і неживої природи, що використо-
вується  для задоволення матеріальних і духов-
них потреб людини. Трудові ресурси - це частина 
населення країни, що має фізичні та духовні зді-
бності, загальноосвітні та професійні знання для 
роботи спільному виробництві. Фінансові ресурси 
- це кошти, що знаходяться у розпорядженні 
держави, уряду, об’єднань, підприємств, і уста-
нов. Під енергетичними ресурсами розуміються 
носії енергії, що використовуються у суспільному 
виробництві [1, С. 276-278].  

Американські економісти К.Р. Маконнел та 
С. Л. Брю розглядають «ресурси», як сукупність 
природних, людських і вироблених людиною за-
собів, що використовуються для виробництва 
товарів і послуг [2, С. 37].  

В аграрній економічній літературі ресурсний  
потенціал трактується по-різному.  Та все ж  всі 
вони в тій чи іншій мірі повторюють принципові 
положення, які сформульовані при визначенні 
потенціалу в загальноекономічному розумінні. 
Так економісти-аграрники І. П. Товма та І. А. Ко-
сиця визначають ресурсний потенціал як уза-
гальнюючу оцінку наявних у господарстві земе-
льних, трудових та матеріальних ресурсів [3, С.4].   

В.Г. Андрійчук  розглядає його як сукупність 
органічно взаємопов’язаних ресурсів сільськогос-

подарського виробництва, що дозволяють дося-
гати при заданих умовах об’єктивно обумовлено-
го рівня господарських результатів [4, С. 8].  Він 
відзначає важливу особливість потенціалу - інте-
гральну здатність і можливість виробництва про-
дукції. На його думку, аграрний  ресурсний поте-
нціал господарств і регіонів визначається наявні-
стю, якістю і збалансованістю природних, матері-
альних і трудових ресурсів, у процесі  взаємодії 
яких реалізується їх інтегральна здатність вироб-
ляти адекватні їй види продукції [5,С.13].   

Група вчених Інституту економіки НАН у 
складі В.М. Трегобчука, А.Е. Юзефовича, 
Д.Ф. Крисанова та інші, ресурсний потенціал АПК 
розглядають як „сукупність технологічно, і еколо-
гічно взаємозбалансованих виробничих ресурсів 
(трудових, матеріально-технічних, природних і 
біологічних), спроможних забезпечити  високо-
ефективне та екологобезпечне виробництво, 
переробку, зберігання, транспортуванняі реалі-
зацію агропромислової продукції з метою вирі-
шення належним чином продовольчої  безпеки 
держави» [6,С. 14].   

Д.е.н., професор О. В. Ульянченко ідентифі-
кує «ресурсний потенціал як складну  інтегровану 
економічну категорію, яка означає сукупність  
первинних і вторинних ресурсів, спроможних за-
безпечити суспільне виробництво з метою задо-
волення матеріальних і духовних потреб людей» 
і подає склад ресурсного аграрного потенціалу в 
такому вигляді, рис.1. 

Підводячи підсумки вищевикладеного слід 
відмітити, що існує декілька поглядів на  характе-
ристику складових ресурсного потенціалу. Одна 
група економістів таких, як А.М. Оніщенко, 
В.Г. Андрійчук, В.Я. Месель-Веселяк, Б.І. Пасха-
вер, П.Т. Саблук, М.В. Гладій та деякі ін. [8, С. 40] 
підтримують теорію трьох факторів виробництва 
Ж. Б. Сея, згідно з якою виробництво продукції 
здійснюється за наявності трьох чинників: праці, 
капіталу та землі [9, С.75].  Ці вчені наголошують 
на такому складі ресурсного потенціалу, оскільки 
саме він «формує вартість створюваного продук-
ту, а неврахування будь-якого з них спотворює 
дійсний економічний ефект виробництва і не за-
безпечує нормального процесу його відтворення» 
[10, С.10].  

Разом з тим інші дослідники вважають, що 
земля, праця, основні та оборотні засоби вичерп-
ної характеристики складових ресурсного потен-
ціалу. У процесі сільськогосподарського вироб-
ництва, крім земельних, використовуються й інші 
природні ресурси, зокрема лісові, мінеральні, 
природно-рекреаційні [11,12]. 

Окремою фахівці вважають природні умови. 
Деякі дослідники, розглядаючи фактори суспіль-
ного виробництва, виділяють сім складових ре-
сурсного потенціалу: земля, праця, капітал, нау-
ка, екологія і підприємницькі здібності [13, С.123].   
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Рис.1. Склад ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки [7, C. 92] 
      

Темою нашої статті є не тільки методичні пи-
тання сутності та визначення складових ресурс-
ного потенціалу, але й виробничого потенціа-
лу. Деякі вчені ставлять знак рівності між цими 
категоріями. Але на нашу думку це не так. Ці ка-
тегорії дуже близькі, але не однозначні. 

Науковий інтерес становить в цьому відно-
шенні концепція, розроблена під керівництвом 
О. М. Оніщенка. Суть її полягає саме у розмежу-
ванні понять виробничого і ресурсного  потенціа-
лів сільськогосподарських підприємств. Слід від-
мітити, що хоч таке розмежування здійснено сто-
совно сфери сільськогосподарського але, як за-
значалося, постановка питання про об’єктивну 
необхідність виділення виробничого потенціалу 
має загальнометодологічне значення. Незважаю-
чи на те, що величина виробничих можливостей 
зумовлюється кількістю та співвідношенням ре-
сурсів, але разом з тим виробничий потенціал 
значною мірою залежить від рівня організації 
праці й управління, стимулювання, необхідних 
пропорцій між ресурсами та їх структурою  і ін-
шими факторами [14, С. 7]. 

Д.е.н., професор Ульянченко О. В. приводить 
таке визначення виробничого потенціал: «Вироб-
ничий потенціал - це спроможність підприємства 
виробляти  сільськогосподарську продукцію, яка 
залежить від кількості, якості і співвідношення 
ресурсів, які використовуються, а також рівня їх 
віддачі, що визначається об’єктивними умовами 

функціонування господарства. Він віддзеркалює 
об’єктивні виробничі можливості підприємства у 
виробництві продукції. Тому в основу його визна-
чення повинна бути покладена виробнича функ-
ція, яка відображує залежність валового вироб-
ництва продукції від кількості використаних ре-
сурсів» [7, С.112-113].  

Ми вважаємо це формулювання досить зміс-
товним і повним. Таке визначення категорії «ви-
робничий потенціал» і попередній матеріал нашої 
статті щодо сутності категорії «ресурсний потен-
ціал» дає змогу акцентувати увагу на відміннос-
тях в розумінні цих категорій. Такої ж думки до-
тримуються Разіна О.В., Фаріон І.Д.[ 

Тісно пов'язаний з категорією «виробничий 
потенціал» категорія «виробнича потужність». 
Виникає питання, в якому співвідношенні перебу-
вають поняття «виробничий потенціал» і «вироб-
нича потужність». 

Перше з них ширше, ніж друге. Для характе-
ристики виробничих можливостей сільськогоспо-
дарського підприємства використовують різні 
показники кінцевого результату господарської 
діяльності: валову, кінцеву і товарну продукцію, в 
тому числі реалізовану державі, валовий і чистий 
доход. Нормативні обсяги кожного ефекту і відо-
бражають величину виробничого потенціалу (мо-
жливостей) у досягненні певного результату. Ви-
робничий потенціал визначають не тільки стосо-
вно до сільськогосподарського підприємства в 
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цілому, а й окремих галузей. Що ж до виробничої 
потужності, то вона визначається, на нашу думку, 
нормативними можливостями виробництва про-
дукції. Тобто виробнича потужність — один з на-
прямів визначення виробничого потенціалу. 

Висновки. Слід чітко розмежовувати понят-
тя «ресурсний потенціал» і «виробничий потенці-
ал». Ці поняття близькі, але далеко не тотожні. 

1. Ресурсний потенціал АПК це сукупність 
технологічно і екологічно взаємозбалансованих 
виробничих ресурсів (трудових, матеріально-
технічних, природних і біологічних), спроможних 
забезпечити  високоефективне та екологобезпе-
чне виробництво, переробку, зберігання, транс-
портування і реалізацію агропромислової проду-

кції з метою вирішення належним чином продо-
вольчої безпеки держави. 

2. Виробничий потенціал - це спроможність 
підприємства виробляти сільськогосподарську  
продукцію, яка залежить від кількості, якості і 
співвідношення ресурсів, які використовуються, а 
також рівня їх віддачі, що визначається 
об’єктивними умовами функціонування господар-
ства. Він віддзеркалює об’єктивні виробничі мож-
ливості підприємства у виробництві продукції. 
Тому  до основи його визначення повинна бути 
покладена виробнича функція, яка відображує 
залежність валового виробництва продукції від 
кількості використаних ресурсів. 
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