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THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE
OF PRODUCTION POTENTIAL IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Статтю присвячено оцінці теоретичних підходів до трактування економічної сутності виробничого потенціалу в
сільськогосподарському виробництві. Встановлено, що у нинішніх умовах пошуку резервів економічного зростання
сільськогосподарського виробництва особливої значимості набувають теоретичні питання визначення сутності ви-
робничого потенціалу. Це зумовлено тим, що сформовані в економічній науці в попередні роки уявлення про потен-
ціал носять найчастіше суперечливий характер. Насамперед, це стосується трактування сутності виробничого по-
тенціалу, визначення кола складових елементів, закономірностей розвитку, обгрунтування шляхів, засобів і методів
формування й ефективності його використання. До теперішнього часу в економічній науці ще не сформувалося чітке
теоретичне тлумачення виробничого потенціалу сільського господарства, що ускладнює розробку методів його
кількісної та якісної оцінки, аналізу розвитку і використання. Труднощі посилюються тим, що в наукових дослід-
женнях застосовується безліч різних термінів, зокрема: виробничі та ресурсні можливості, економічний, виробни-
чий, ресурсний потенціал тощо.

На нашу думку, як економічна категорія виробничий потенціал — це можливий обсяг виробництва продукції та
доходу за певних соціально-економічних і природно-кліматичних умов. Під виробничим потенціалом підприємства
варто розуміти максимально можливий випуск продукції за якістю та кількістю в умовах найбільш ефективного ви-
користання всіх засобів виробництва і праці, наявних у розпорядженні підприємства.

Доведено, що ресурсний потенціал являє собою сумарну оцінку всіх ресурсів, що знаходяться в розпорядженні
підприємства, а виробничий потенціал — ефект або результат від використання ресурсів.

Розглядаючи потенціал підприємства як систему, доцільно виділити складові елементи потенціалу нижчого рівня:
трудовий, інвестиційний, інноваційний, природний, управлінський, інформаційний. Кожна складова характеризується
певною величиною та якістю економічних ресурсів.

The article is devoted to the evaluation of theoretical approaches to the interpretation of the economic essence of
production potential in agricultural production. It is established that in the current conditions of searching for reserves
of economic growth of agricultural production, the theoretical issues of determining the essence of production potential
acquire a special significance. This is due to the fact that in economics, in the previous years, ideas about the potential are
often controversial. First of all, it concerns the interpretation of the essence of production potential, the definition of the
circle of constituent elements, patterns of development, justification of the ways, means and methods of formation and
effectiveness of its use. To date, in the economic science has not yet formed a clear theoretical interpretation of the
production potential of agriculture, which complicates the development of methods for its quantitative and qualitative
evaluation, analysis of development and use. Difficulties are exacerbated by the fact that scientific researches use many
different terms, in particular: production and resource capabilities, economic, production, resource potential, etc.

In our opinion, as an economic category, the production potential is a possible volume of production and income in
certain socio-economic and climatic conditions. Under the productive potential of the enterprise it is necessary to
understand the maximum possible production output in quality and quantity in conditions of the most effective use of all
means of production and labor, available at the disposal of the enterprise.

It is proved that the resource potential represents the total estimation of all resources at the disposal of the enterprise,
and the production potential is an effect or result from the use of resources.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нинішніх умовах пошуку резервів еконо-

мічного зростання сільськогосподарського ви-
робництва особливої значимості набувають
теоретичні питання визначення сутності вироб-
ничого потенціалу. Це зумовлено тим, що
сформовані в економічній науці в попередні
роки уявлення про потенціал носять найчасті-
ше суперечливий характер. Насамперед, це сто-
сується трактування сутності виробничого по-
тенціалу, визначення кола складових елементів,
закономірностей розвитку, обгрунтування
шляхів, засобів і методів формування й ефек-
тивності його використання. До теперішнього
часу в економічній науці ще не сформувалося
чітке теоретичне тлумачення виробничого по-
тенціалу сільського господарства, що усклад-
нює розробку методів його кількісної та якіс-
ної оцінки, аналізу розвитку і використання.
Труднощі посилюються тим, що в наукових
дослідженнях застосовується безліч різних
термінів, зокрема: виробничі та ресурсні мож-
ливості, економічний, виробничий, ресурсний
потенціал тощо.

Проте жоден із них не відповідає характе-
ру й суті визначеної проблеми. Викладеним ви-
могам більше відповідає термін "виробничий
потенціал", оскільки засвідчує, що змістом цієї
категорії є продуктивні сили, і відображає не
фактичні результати виробництва підприємств
і регіонів, а їхні потенційні можливості в досяг-
ненні цих результатів за належного викорис-
тання факторів виробництва. Продуктивні сили
як зміст виробничого потенціалу органічно
пов'язані між собою і перебувають у постійній
взаємодії. Характер їх використання в процесі
виробництва дає підстави розглядати кожний
вид продуктивних сил як певний виробничий
ресурс, що має відповідне призначення й не-
однаковою мірою впливає на результати вироб-
ництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемні питання щодо визначення сут-

ності ресурсного потенціалу підприємства,
ефективного його використання та управління
на рівні підприємства висвітлені у працях за-

Considering the potential of the enterprise as a system, it is expedient to identify the components of the lower-level
potential: labor, investment, innovation, natural, managerial, and informational. Each component is characterized by a
certain amount and quality of economic resources.

Ключові слова: потенціал, підприємство, сільськогосподарське виробництво, виробницт-
во, ресурс.

Key words: potential, enterprise, agricultural production, production, resource.

рубіжних і вітчизняних науковців, зокрема:
Бачевської Б.Є., Вовка Ю.Я., Гавви В.Н., Заб-
лодської І.В., Краснокутської Н.С., Олексю-
ка О.І., Решетняка О.О., Рєпіної І.М., Федоні-
на О.С., Чухрай Н.І., Яремка І.Й. Продуктивні
сили як зміст виробничого потенціалу органіч-
но пов'язані між собою і перебувають у
постійній взаємодії. Характер їх використан-
ня в процесі виробництва дає підстави розгля-
дати кожний вид продуктивних сил як певний
виробничий ресурс, що має відповідне призна-
чення й неоднаковою мірою впливає на резуль-
тати виробництва. Отже, вирішення досить
складної, системної проблеми щодо трактуван-
ня категорії "виробничим потенціалом" під-
приємств має важливе теоретичне та приклад-
не значення як для забезпечення сталого їх
розвитку, так і стабілізації макро-економічної
динаміки вітчизняної господарської системи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич-

них, методологічних положень і практичних
рекомендацій щодо трактування економічної
сутності виробничого потенціалу в сільськогос-
подарському виробництві

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Потенціал (від лат. рoientia — сила) в ши-
рокому розумінні — це кошти, запаси, джере-
ла, наявні і, що можуть бути мобілізовані, при-
ведені в дію, використані для досягнення пев-
ної мети, виконання плану, вирішення якої-не-
будь задачі; у вузькому — можливості окремої
особи, суспільства, держави в певній області [1,
с. 47]. За такого підходу змісту значення кате-
горії "потенціал" більшою мірою відповідають
такі функції, як можливість, здатність, оскіль-
ки вони характеризують приховані, нереалізо-
вані резерви досліджуваного об'єкта, які зі
зміною умов зовнішнього середовища можуть
перейти в розряд реальних.

Як можна переконатися, потенціал у своїй
першооснові є ресурсом. Ресурсний потенціал
буквально — це ресурс реалізації ресурсів.
Звідси випливає необхідність функціонально-
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об'єктного уточнення цього терміна. Реcурсний
потенціал у широкому розумінні є потенціал
використання ресурсів, що передбачає систем-
ну організацію цього процесу, визначення дже-
рел підвищення ефекту від раціонального ви-
користання ресурсного потенціалу.

У 50-ті роки минулого століття академік
С.Г. Струмілін увів у науковий обіг поняття
"економічний потенціал", під яким розумів су-
купну продуктивну силу праці всіх працездат-
них членів суспільства. Академік B.C. Немчінов
досліджував категорію "потенціал розширено-
го виробництва" як ресурсні можливості націо-
нальної економіки для забезпечення економі-
чного зростання.

Зауважимо, що в науковому загалі еко-
номістів поняття "потенціал" набуло поширен-
ня в 70—80-х роках XX ст. У публікаціях цього
періоду започатковано розгляд різних аспектів
цього поняття [2—4]. Досить велика частина
дослідників як основні елементи категорії "по-
тенціал" виділяла наявність ресурсної складо-
вої й потенційну можливість її використання.
У роботах цього періоду наголошувалося на
важливості вивчення проблем оцінки потен-
ціалу і на розбіжностях як у трактуванні цього
поняття, так і у виявленні сутності, складу і
співвідношення з іншими економічними катего-
ріями.

Категорія "ресурсний потенціал" розгляда-
лася на основі положень К. Маркса про фак-
тори процесу виробництва. Він підкреслював,
що для здійснення виробництва необхідна
діяльність людини або сама праця, а також
предмети й засоби праці, тому що робітники і
засоби виробництва завжди залишаються його
факторами незалежно від суспільних форм ви-
робництва. Серед них особливе місце відво-
диться особистісному фактору, оскільки саме
жива праця є джерелом створення нової вар-
тості.

Однак названі умови не означають, що на
результати виробництва не впливає уречевле-
на праця. К. Маркс писав: "У міру розвитку ве-
ликої промисловості створення багатства стає
менш залежним від робочого часу й від
кількості затраченої праці, ніж від потужності
тих агентів, які приводяться в рух протягом
робочого часу" [5, c. 235]. Виходячи із цього він
відзначав, що "...сама уречевлена праця безпо-
середньо виступає в системі машин не тільки у
формі продукту, який застосовується як засіб
праці, але й у формі самої продуктивної сили"
[5, c. 247].

Отже, теоретичною основою формування
ресурсів є марксистське положення про те, що

праця, засоби виробництва (в сільському гос-
подарстві земля плюс основні засоби) — вирі-
шальні фактори виробництва, а їх кількісне
відображення в інтегральному показникові
дасть уявлення про можливості виробництва
продукції (потужності підприємства) і може
бути основою для планування господарської
діяльності у сфері сільського господарства.

Економічне значення землі як природного,
а більшою мірою — економічного ресурсу, зна-
ходить прояв на всіх стадіях суспільного мате-
ріального виробництва та в інших сферах со-
ціальної діяльності. За визначенням К. Марк-
са, земля "... являє собою простір, який є необ-
хідною умовою будь-якого виробництва і вся-
кої людської діяльності, у суспільному вироб-
ництві і земля, і приєднаний до неї капітал ви-
ступають свого роду загальним засобом вироб-
ництва" [6, с. 35].

У відносинах землекористування К. Маркс
на відокремлював природний фактор від еко-
номічного, доказом чого може бути його при-
клад про перетворення природної родючості в
економічну в процесі сільськогосподарського
обробітку землі.

На відміну від інших засобів виробництва,
які в процесі використання зношуються, втра-
чають корисні властивості, виводяться з госпо-
дарського обороту, природна продуктивна
здатність землі не зменшується, а збільшуєть-
ся при правильному й раціональному викорис-
танні.

Просторова обмеженість землі, як об'єкт-
ного засобу, не означає обмеженість її вироб-
ничих сил, а лише необхідність і можливість
використання землі в просторових межах, виз-
начених природою.

Із просторовою обмеженістю землі тісно
пов'язана така особливість як сталість її місце-
знаходження, тобто необхідність використан-
ня земельної ділянки там, де вона розміщена.
Місце положення земельної ділянки, у свою
чергу, визначає економічні, соціальні, адміні-
стративні та фізичні фактори, що впливають на
ціну землі.

Суттєвою особливістю землі є незамінність,
тобто неможливість використовувати замість
неї будь-які інші засоби виробництва. Незамін-
ність землі створює об'єктивну необхідність
підвищення рівня інтенсивності використання
земельних ділянок шляхом додаткових витрат.

Ключовою категорією економіки земельних
відносин є категорія ренти на землі сільськогос-
подарського призначення. Встановити момент
введення категорії ренти в економічний обіг прак-
тично неможливо. Але відомо, що своє форму-
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лювання закону ренти В. Петті викладав таким
чином, щоб воно могло бути застосованим до всіх
форм земельної власності та до всіх стадій роз-
витку цивілізації: "Припустимо, людина власни-
ми руками засіяла зерновими певну ділянку, і
коли ця людина вирахувала з усього врожаю вит-
рачене на нього насіння, те, що йому необхідно
для прожитку і обміну на одяг та інші необхідні
речі, частина зерна, що залишилася, і є природна
земельна рента за цей рік" [7, с. 11—12].

Наступний крок у розвитку економічної
теорії, був тісно пов'язаний з ім'ям А. Сміта. Він
доводив, що рента являє собою елемент (гро-
шових) витрат виробництва, як зарплата і при-
буток, разом з тим "... рента іншим чином вхо-
дить до складу ціни товарів, ніж зарплата і при-
буток ... вони впливають на рівень ціни товарів,
а ціни відповідно впливають на рівень ренти" [8,
с. 273]. У цей період А. Сміт не був єдиним вели-
ким економістом, незадовго до нього важливий
внесок у науку зробили Д. Юм, Дж. Стюарт,
Дж. Андерсен і Е. Янг.

Найбільш відома і вважається класичною
загальна теорія земельної ренти К. Маркса,
який обгрунтовував, що "вартості земля не має,
а купівельна ціна ділянки землі — це ціна, що
визначається величиною земельної ренти, яку
вона приносить і розраховується звичайною
процентною ставкою" [6, с. 304].

У науковій літературі як синоніми викори-
стовуються такі економічні категорії: "вироб-
ничі можливості господарства", "виробничий
потенціал", "забезпеченість виробничими ре-
сурсами", "ресурсний потенціал", що свідчить
про різнобічність підходів до тлумачення цієї
категорії. Усі вони передбачають оцінку ре-
сурсів та їх виробничих можливостей. Так,
В.А. Свободін визначає поняття "виробничий
потенціал" як сукупність організаційно й тех-
нологічно збалансованих ресурсів, що харак-
теризують зміст певного типу агропромисло-
вого виробництва, які володіють здатністю ви-
робити й реалізувати певний обсяг продуктів
харчування [9, с. 142].

На нашу думку, як економічна категорія
виробничий потенціал — це можливий обсяг
виробництва продукції та доходу за певних
соціально-економічних і природно-кліматич-
них умов. Під виробничим потенціалом
підприємства варто розуміти максимально
можливий випуск продукції за якістю та
кількістю в умовах найбільш ефективного ви-
користання всіх засобів виробництва і праці,
наявних у розпорядженні підприємства [10].

Виробничий потенціал, його формування та
використання є підстави розглядати як су-

купність можливостей об'єднань (підприємств),
реалізованих у процесі виробництва продукції,
а також невикористаних, але об'єктивно існу-
ючих потенційних можливостей більш ефек-
тивного використання ресурсів і досягнень
науково-технічного прогресу.

Ця економічна категорія відображає мож-
ливості сфери матеріального виробництва на-
ціонального господарства, її здатність вирішу-
вати комплексні завдання з виробництва різно-
манітної високоякісної продукції, спроможної
раціонально задовольнити потереби населен-
ня, забезпечити економічне зростання підприє-
мства та підвищення добробуту суспільства.
Виробничий потенціал характеризує макси-
мально можливу здатність сфери матеріально-
го виробництва щодо виконання робіт на основі
збалансованого і гармонійного розвитку всіх
його елементів, повного й найкращого викори-
стання усіх видів ресурсів.

Виробничий потенціал постійно розви-
вається як у кількісному, так і в якісному відно-
шенні, тобто він є динамічним. Тому значення
його складових доцільно визначати на конкрет-
ний момент часу. За наявності різнобічних
трактувань поняття потенціалу в сільському
господарстві надто важливе значення для його
кількісного розрахунку мають вибір і визначен-
ня складових елементів [10].

В економічній теорії та на практиці не сфор-
мувалась єдина думка про сутність і склад ви-
робничого потенціалу. Незважаючи на
різнобічність інтерпретацій досліджуваної ка-
тегорії, можна виділити ряд підходів до її ви-
значення.

За першого підходу до визначення вироб-
ничого потенціалу зазначається лише його
склад. Так, вітчизняний дослідник А.І. Анчіш-
кін одним із перших використав поняття "ви-
робничий потенціал", включивши до нього
"набір ресурсів, які у процесі виробництва
набувають форму факторів виробництва" [11,
с. 44]; "виробничий потенціал організації харак-
теризує склад і структуру основного та оборот-
ного капіталу, необхідного для здійснення ви-
робничо-господарської діяльності" [12, с. 23];
"сукупність наявних та придбаних ресурсів для
виробництва товарів та якості ресурсів, а також
їх інтеграція визначають виробничу спро-
можність господарюючої ланки" [11, с. 67].

Другий підхід визначає складові виробни-
чого потенціалу та вказує на їхній взаємозв'я-
зок і взаємозалежність. Так, на думку нау-
ковців, виробничий потенціал — це "сукупність
органічно взаємопов'язаних ресурсів сільсько-
господарського виробництва, які дозволяють
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досягнути при заданих умовах об'єктивно вста-
новленого рівня господарських результатів"
[13, с. 4]; "виробничий потенціал визначається
якістю, кількістю та співвідношенням таких
ресурсів як земля, фонди та трудові ресурси, а
також рівнем їх використання в конкретних
умовах господарювання" [14, с. 101]; "виробни-
чий потенціал представляє собою необмежений
взаємопов'язаний комплекс різного роду ре-
сурсів, які можуть бути використані для виго-
товлення продукції та одержання прибутку"
[15, с. 35].

Прибічники третього підходу під виробни-
чим потенціалом розуміють можливість
підприємства виробляти продукцію залежно
від величини ресурсів, задіяних у сільськогос-
подарському виробництві. Серед найбільш по-
ширених доцільно виділити кілька. B.Г. Андрій-
чук дає таке визначення: "виробничий потен-
ціал — це сукупність органічно взаємозалеж-
них ресурсів сільськогосподарського вироб-
ництва, що дозволяють досягати при заданих
умовах об'єктивно обумовленого рівня госпо-
дарських результатів" [16, с. 8]. А. Є. Юзефо-
вич вважає, що аграрний ресурсний потенціал
підприємств і регіонів визначається наявністю,
якістю та збалансованістю природних, біоло-
гічних, матеріальних і трудових ресурсів, у про-
цесі взаємодії яких реалізується їхня інтеграль-
на здатність виробити певний обсяг і вид про-
дукції [17, с. 12]; "виробничий потенціал це об-
сяг продукції, який може бути одержаним в
організації при наявних ресурсах та рівні їх ви-
користання, що визначається об'єктивними
умовами виробництва" [18, с. 9]; "виробничий
потенціал — це можливість сільськогоспо-
дарського підприємства з виробництва про-
дукції, яка характеризується сукупністю
органічно взаємопов'язаних ресурсів вироб-
ництва. Порушення їх збалансованості призве-
де до зниження віддачі, в результаті чого вико-
ристовуються не всі ресурси" [18, с. 23].

Узагальнення вищевикладених підходів та
систематизація тлумачень категорії виробни-
чого потенціалу дають підстави для висновку
про відсутність єдності в поглядах науковців.
Визначення виробничого потенціалу повинно
відображати сутність його складових, а також
містити в собі оціночні характеристики (влас-
тивості) всіх елементів потенціалу. Саме тому
уточнення дефініції "виробничий потенціал"
передбачає формування групи факторів, які
визначають потенційно можливий обсяг вироб-
ництва продукції на основі власних узагальнень
і розглянутих підходів до аналізованого понят-
тя. Вважаємо, що основними факторами є:

кількість та якість ресурсів; збалансованість;
оптимальність; цілісність (єдність); взаємозв'-
язок і взаємозалежність; рівень ефективності
використання; рівень віддачі; природно-кліма-
тичні умови діяльності підприємства.

Виробничий потенціал утворюється лише
завдяки об'єднанню його елементів, тому вла-
стивість цілісність (єдність) є основною. Усі
елементи виробничого потенціалу повинні бути
спрямовані на досягнення загальної мети —
одержання максимального прибутку за раху-
нок підвищення ефективності виробництва, на
яку в свою чергу впливають наявність і вико-
ристання інвестиційного капіталу. Важливу
роль відіграють якісна й кількісна рівновага
елементів у структурі виробничого потенціалу,
яка характеризується такими властивостями як
збалансованість та оптимальність, що зумов-
лює одержання максимальної ефективності. До
того ж, елементи виробничого потенціалу ма-
ють бути взаємопов'язаними, зміна якої-небудь
його складової зумовлює зміни в інших.

Отже, під виробничим потенціалом сільсь-
когосподарського підприємства слід розуміти
можливості організації виробництва продукції
в певних природно-кліматичних умовах, яка за-
лежить від єдності, збалансованості, взаємозв'-
язку матеріально-технічних, трудових, земель-
них ресурсів, і біологічного потенціалу живих
організмів (сільськогосподарських рослин і тва-
рин), від рівня їх віддачі та ефективності вико-
ристання на основі залучення інвестиційного
капіталу. Виробничий потенціал представляє
собою систему, яка забезпечує найбільш ефек-
тивне функціонування господарюючого су-
б'єкта, за допомогою виробництва оптимальної
номенклатури конкурентоспроможної сільсь-
когосподарської продукції. Авторський підхід
до визначення виробничого потенціалу базуєть-
ся на таких принципах: раціонального викорис-
тання; комплексного розгляду факторів; сис-
темного управлінського впливу на потенціал
розвитку досліджуваної господарської системи;
інвестиційно-інноваційного контексту розвитку
сукупного виробничого потенціалу.

За наявності різноманітних поглядів на по-
тенціал сільського господарства важливо роз-
межовувати поняття ресурсного й виробничо-
го потенціалу, а також з'ясувати їхню сутність.
Так, О. Бондарчук зазначає, якщо ресурсний
потенціал характеризує можливості органі-
зації виробництва, то виробничий потенціал —
можливості виробництва певної сукупності
необхідної суспільству продукції [20].

Водночас деякі економісти розглядають
ресурсний потенціал як "сукупність взаємопо-
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в'язаних ресурсів сільськогосподарського ви-
робництва, які беруть участь у всіх стадіях
відтворення та сприяють досягненню рівня
стійкого розвитку організації" [21, с. 65].

Отже, ресурсний потенціал являє собою
сумарну оцінку всіх ресурсів, що знаходяться
в розпорядженні підприємства, а виробничий
потенціал — ефект або результат від викорис-
тання ресурсів.

Питання про склад виробничого потенціа-
лу є дискусійним, тому велике значення має
вибір і визначення його складових елементів.
Налічується велика кількість елементів вироб-
ничого потенціалу, тобто все те, що забезпе-
чує функціонування господарської системи,
можна віднести до ресурсів її виробничого по-
тенціалу.

Поширеним підходом до розуміння складу
виробничого потенціалу є виділення чотирьох
основних видів виробничих ресурсів: основні
виробничі фонди, персонал (кадри), техноло-
гія, інформація [22; 23]. Автори відкритим за-
лишають питання про включення до його скла-
ду таких елементів як оборотні фонди, оскіль-
ки вони перебувають у постійному русі, що
ускладнює їх облік; енергія, оскільки вона вра-
ховується за величиною її споживання, тобто
як затратна характеристика, до того ж застар-
іла енергоємна техніка ускладнює її врахуван-
ня у складі виробничого потенціалу; природні
ресурси входять до складу виробничого потен-
ціалу, лише якщо діяльність підприємства по-
в'язана із добуванням і переробкою вихідної
природної сировини.

На думку С.А. Хейнмана, до складу вироб-
ничого потенціалу слід віднести виробничий
апарат і рівень технології, природні й мате-
ріально-технічні ресурси, існуючу систему
одержання, обробки та переміщення інфор-
мації. Невід'ємними елементами виробничого
потенціалу є також науково-технічний потен-
ціал і кадри сфери виробництва, їхня кваліфі-
кація і загальна підготовка [24].

Заслуговує на увагу підхід, за якого до
складових виробничого потенціалу відносять:
потенційний обсяг виробництва продукції, по-
тенційні можливості основних фондів, по-
тенційні можливості використання сировини
та матеріалів, потенційні можливості кадрів
[25].

Російський науковець І.М. Совєтов як основ-
ні елементи виробничого потенціалу виділяє
такі: технічний потенціал (наявність техніки,
продуктивність, потужність, економічність ма-
шин, їхня технічна придатність); трудовий по-
тенціал (продуктивність праці, чисельність і

склад робочої сили, якість праці); природний
потенціал (родючість грунту, клімат, уро-
жайність); технологічний потенціал (техноло-
гія, інновації); управлінський потенціал (на-
явність фінансових засобів, джерела інфор-
мації та ін.) [26].

У свою чергу О.П. Зінченко до складу ви-
робничого потенціалу сільського господарства
відносить виробничі ресурси (земля, робоча
сила, тварини, техніка, основні та оборотні за-
соби) та грошові кошти [27].

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи вищенаведене, можна виді-

лити ресурсний підхід, який передбачає поділ
на елементи за видами і характером ресурсів,
тобто структуризація елементів потенціалу
здійснюється відповідно до складу ресурсів і
принципів їх спільного використання. При цьо-
му різні автори включають до нього різну
кількість складових. Одні автори до складу по-
тенціалу підприємства рекомендують відноси-
ти тільки засоби праці, інші — засоби праці й
робочу силу, треті — засоби праці, робочу силу,
предмети праці, інтелектуальні послуги.

На наше переконання, розглядаючи потен-
ціал підприємства як систему, доцільно виділи-
ти складові елементи потенціалу нижчого
рівня: трудовий, інвестиційний, інноваційний,
природний, управлінський, інформаційний.
Кожна складова характеризується певною ве-
личиною та якістю економічних ресурсів. Отже,
виробничий потенціал підприємства є склад-
ною, динамічною, ієрархічною і за характером
взаємозв'язків стохастичною системою. На
основі такого підходу можна виділити струк-
турні елементи економічного потенціалу
підприємства, розподілені за рівнями системи.
Кожний структурний елемент можливо розг-
лядати і як самостійну систему і як підсистему
в межах іншої системи вищого порядку. Засто-
совуючи цей методичний підхід, можна струк-
турувати виробничий потенціал підприємства.
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