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УДК 332.1:338.439(477)

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
А. В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено визначення поняття «економічний потен-
ціал сільських територій». Представлено розроблену авторами мо-
дель структури та взаємозв’язку складових економічного потенціалу 
сільських територій, яка являє собою сукупний потенціал ресурсів і 
зусиль, ефективне використання яких забезпечує досягнення стра-
тегічних цілей розвитку сільських територій.

Ключові слова: економічний потенціал, сільські території, еко-
номічний потенціал сільських територій, складові економічного по-
тенціалу сільських територій.

Проблема визначення сутності потенціалу, його оцінки в 
цілому не є новою для вітчизняної науки. Середина минулого 
століття відзначалася сплеском наукових досліджень із вка-
заної проблематики, унаслідок чого сформувалася ресурсна 
концепція потенціалу. На початку ХХІ століття опубліковано 
низку праць, присвячених проблематиці потенціалу, серед них 
роботи О. Євдокимова, Н. Краснокутська, І. Козменко,  О.  Мі-
зіної, Т. Ореховська, В. Проскурняков, А. Самодкін, І. Школа 
та інших.

Аналіз накопиченого теоретичного матеріалу стосовно до-
сліджуваної проблеми поряд з важливістю її вивчення свід-
чить про відмінності підходів до визначення змісту, сутності 
та структури одного із важливих понять економічної науки, 
зокрема потенціалу.

Існуючі підходи до визначення категорії економічний по-
тенціал вказують на різноманіття розуміння його сутності. 
Важко сказати однозначно про прихильність того чи іншого 
дослідника до цих підходів. 

На нашу думку, економічний потенціал – це сукупність 
природних умов і ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, 
а також компетенції, що можуть бути використані для досяг-
нення певних цілей.
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У рамках проведеного дослідження установлено, що фак-
тично в науковій літературі не розглядається поняття еконо-
мічний потенціал сільських територій. Ми вважаємо, що це 
поняття можна розглядати у трьох аспектах. По-перше, це 
ресурси, що характерні для даної території, у ході викорис-
тання яких задовольняються суспільні потреби її населення; 
по-друге, спроможність певної сільської території (як системи) 
забезпечувати постійне її функціонування, або ж здатність 
господарюючих суб’єктів (ураховуючи природно-кліматичні 
та культурологічні особливості, використовуючи наявні ресур-
си та можливості сільської території) забезпечувати довгостро-
кове функціонування і досягати стратегічних цілей; по-третє, 
можливість розширення господарської діяльності на даній те-
риторії та поліпшення її благоустрою шляхом використання 
наявних (або із залученням додаткових) ресурсів.

Нами розроблено модель структури та взаємозв’язку скла-
дових економічного потенціалу сільських територій.

Основою його формування є виробничо-господарський 
потенціал, тобто сукупність засобів і можливостей господарю-
ючих суб’єктів щодо реалізації їх господарської діяльності. Ва-
гомою частиною економічного потенціалу сільських територій 
є виробничо-збутовий, який являє собою наявні й потенційно 
можливі виробництва, здатність суб’єктів виробляти та реалі-
зовувати продукцію, надавати необхідні послуги населенню. 

Споживчий потенціал – це спроможність жителів сіль-
ських територій та їх відвідувачів купити певну кількість то-
варів і послуг.

До підприємницького належать наявні засоби, джерела, 
які можуть забезпечувати здійснення мешканцями сільських 
територій ініціативну, самостійну, орієнтовану на потреби 
ринку діяльність з метою одержання найбільшого прибутку за 
умови вільного виробництва та реалізації продукції (надання 
послуг), втілення новаторських ідей. 

Маркетинговий потенціал пов’язаний із спроможністю 
маркетингової системи сільської території забезпечувати по-
стійну конкурентоспроможність шляхом якісного управління, 
ефективного і раціонального використання трудових, фінан-
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сових і матеріальних ресурсів, застосування новітнього мар-
кетингового інструментарію.

Експортний – це спроможність суб’єктів господарської 
діяльності сільської території виявляти та відтворювати свої 
конкурентні переваги на світовому ринку відповідно до умов 
середовища, що постійно змінюється.

Інноваційний потенціал передбачає оптимальне поєднан-
ня сукупності кадрових, науково-технологічних, фінансово-
економічних, виробничих, соціальних, матеріально-технічних, 
інформаційних ресурсів, яке забезпечує інноваційний роз-
виток сільських територій і вплинути на успішне соціально-
економічне зростання села, підвищення якості життя його 
населення.

Під інтелектуальним розуміють сукупність здібностей, 
творчих обдарувань, навичок, мотивацій сільських мешкан-
ців, їхній освітній і кваліфікаційний, морально-етичний та 
культурний рівень, які надають їм конкурентні переваги та 
місцевості, де вони проживають. Крім того, названі харак-
теристики впливають на можливість зростання заробітків 
сільського населення та зміцнення їхнього соціального забез-
печення.

Слід зауважити, що існують три види інтелектуального 
потенціалу сільських територій: виробничий (інженерно-тех-
нічні працівники, спеціалісти народного господарства), гу-
манітарний (працівники освіти та дошкільного виховання, 
закладів культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту) та 
адміністративний (спеціалісти апарату управління, юридич-
них служб, банківсько-фінансової системи тощо).

Етнографічний потенціал – це сукупність даних про ретро-
спективу розвитку життя мешканців певної сільської терито-
рії, яка включає в себе історію його житла, одягу, харчування, 
його родинного укладу, форм побуту, світогляду, народних 
знань, вірувань і марновірства, обрядів і звичаїв. 

Основа стійкого розвитку економіки будь-якої сільської 
території є інвестиційний потенціал, що визначається наяв-
ністю інвестиційних ресурсів для здійснення реальних і фі-
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нансових інвестицій, які матеріалізуються у новостворюваних 
факторах виробництва та інфраструктурі сільської території.

Інфраструктурний потенціал (просторово-економічний) яв-
ляє собою сукупність складових частин сільської території, які 
мають підпорядкований допоміжний характер та забезпечують 
умови для нормальної життєдіяльності її мешканців. При цьому 
слід розрізняти виробничу та соціальну інфраструктуру: перша – 
це сукупність об’єктів, які сприяють розвитку господарської ді-
яльності її жителів (магістральні об'єкти, комунікаційні мережі, 
природоохоронні споруди тощо); друга – сукупність об’єктів, що 
забезпечують задоволення соціально-побутових та культурних 
потреб мешканців сільської території.

Соціальна інфраструктура, як правило, складається з під-
розділів громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих 
дошкільних та освітніх закладів, житлово-комунального гос-
подарства, організації відпочинку, заняття фізкультурою та 
спортом. Слід зазначити, що інфраструктурний потенціал є 
однією з головних ознак інвестиційної привабливості сільської 
території.

Об’єкти та явища природного, природно-антропогенного 
та соціального походження сільської території, які використо-
вуються для лікування, оздоровлення, відпочинку і туризму, 
відносяться до рекреаційно-туристичного потенціалу. Крім 
того, вміле його використання може привести до матеріально-
го збагачення сільських жителів. У свою чергу, він поділяється 
на інфраструктурний, природно-антропогенний (природні та 
біосферні заповідники, пам’ятки природи, дендропарки, бота-
нічні сади, зоопарки) та суспільно-історичний (архітектурно-
історичні, біосоціальні) складові.

Природний потенціал сільських територій – це природні 
компоненти і сили природи, що використовуються або мо-
жуть бути використані як засоби виробництва та предмети 
споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб, 
підвищення якості життя сільських мешканців. Він є багато-
компонентним і включає такі складові, як мінеральні, земель-
ні, водні, лісові, біологічні, рекреаційні, кліматичні.
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Під екологічним (асиміляційним) потенціалом розуміють 
придатність середовища сільської території для існування лю-
дей, можливість забезпечення мешканців та її відвідувачів 
необхідними харчовими продуктами, умовами праці, відпо-
чинку і лікування. Асиміляційний складається з наступних 
ресурсів: технічних (виробниче природозахисне обладнання, 
матеріали), технологічних (технології захисту від забруднюва-
чів, конкурентоспроможні природозахисні розробки тощо), 
кадрових (кваліфікаційний склад робітників, спроможність 
персоналу адаптуватися згідно із ресурсозберігаючими цілями 
– екологічна прозорливість), просторових (характер й обсяги 
захисту, екокомунікації, санітарно-захисна зона, наявність їх 
розширення), організаційної структури управління (характер 
і гнучкість системи екологічного управління, швидкість дії), 
інформаційних (інформація про внутрішні можливості еколо-
гізації виробництва та стан зовнішнього середовища), фінан-
сових (стан активів природозахисного призначення, рівень 
ліквідності, фінансово-кредитні обсяги на екологічні заходи, 
заохочення, санкції). 

Ресурсний потенціал – це сукупність ресурсів певної сіль-
ської території та можливості їх використання для забезпечен-
ня напрямів реалізації її економічної стратегії. Головними його 
складовими є виробничий, природний, трудовий, фінансовий, 
інформаційний.

До трудового належать ресурси, які характеризуються 
кількістю працездатного населення, його професійно-освітнім 
рівнем, здатністю до роботи.

Сукупність усіх видів грошових коштів, фінансових акти-
вів, які є у наявності сільської громади і перебувають у її роз-
порядженні, формує фінансові ресурси.

Інформаційний потенціал – це ресурс, яким володіє особа 
і використовує його в своїй діяльності. Дослідивши економіч-
ні наукові джерела, нами з’ясовано, що інформацію доцільно 
класифікувати за такими ознаками: формою відображення і 
подання, порядком виникнення, характером носіїв, призна-
ченням, напрямом руху і стабільністю. У цілому наведена кла-
сифікація є досить розгорнутою, однак, на нашу думку, вона 
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потребує методичного доповнення відповідно до специфіки 
дослідження, а саме такими ознаками: ступенем управління 
(горизонтальна та вертикальна), залежно від місця проходжен-
ня (зовнішня і внутрішня), напряму по відношенню до під-
приємства (вхідна та вихідна) і ступенем достовірності. Проте 
спільним, для всіх видів є те, що вони – об’єктивна складова 
управління будь-якою структурою. Для того, щоб інформація 
ефективно забезпечувала розвиток сільської території, вона 
повинна відповідати таким принципам, як повнота і при-
датність для використання, точність, своєчасність, орієнтова-
ність, гнучкість, оптимальний формат даних. 

Під управлінським потенціалом розуміють здатність апа-
рату управління сільської території забезпечити керування 
функціональною діяльністю всіх її складових на основі відпо-
відних нормативно-правових документів як довгострокового, 
так і оперативного характеру різного рівня, та іншої вхідної 
інформації (щодо розвитку ринків збуту і постачання (система 
маркетингу), технічної інформації тощо).

Отже, комплексний економічний потенціал сільських те-
риторій являє собою сукупний потенціал ресурсів і зусиль, 
ефективне використання яких забезпечує досягнення страте-
гічних цілей (рис.).

Рис. Структурне відображення економічного потенціалу сільських територій
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У теоретичному напрямку ми дійшли таких висновків: 
а) економічний потенціал – це сукупність природних умов 

і ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, а також компе-
тенції, що можуть бути використані для досягнення певних 
цілей; 

б) економічний потенціал сільських територій це: 
1) ресурси, що характерні для даної території, у ході ви-

користання яких задовольняються суспільні потреби її насе-
лення; 

2) спроможність певної сільської території (як системи) 
забезпечувати постійне її функціонування, або ж здатність 
господарюючих суб’єктів (ураховуючи природно-кліматичні 
та культурологічні особливості, використовуючи наявні ре-
сурси та можливості сільської території) забезпечувати дов-
гострокове функціонування і досягати стратегічних цілей; 

3) можливість розширення господарської діяльності на 
даній території та поліпшення її благоустрою шляхом вико-
ристання наявних (або із залученням додаткових) ресурсів; в) 
нами розроблена модель структури та взаємозв’язку складо-
вих економічного потенціалу сільських територій, яка являє 
собою сукупний потенціал ресурсів і зусиль, ефективне ви-
користання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей 
розвитку сільських територій.
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О. Е. Новиков, А. В. Ключник. Экономический  потенциал сельских 
территорий: теоретический аспект

В статье исследовано определение понятия «экономический потенци-
ал сельских территорий». Представлена разработанная авторами модель 
структуры и взаимосвязи составляющих экономического потенциала сельских 
территорий, представляющего собой совокупный потенциал ресурсов и уси-
лий, эффективное использование которых обеспечивает достижение стратеги-
ческих целей развития сельских территорий.

Ключевые слова: экономический потенциал, сельские территории, 
экономический потенциал сельских территорий, составляющие экономического 
потенциала сельских территорий.

O. Novikov, A. Klyuchnyk. Еconomic potential of rural areas: theoretical 
aspects

In the article the defi nition of "the economic potential of rural areas" is given.  
The structure and related model components of the rural areas’ economic potential 
are developed by the authors The model includes total capacity of resources and 
efforts, effective use of which can help to achieve  the strategic aims of rural areas’ 
development.

Keywords: economic potential, rural areas, the economic potential of rural 
areas, components of the rural areas’ economic potential.



136 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1

ЗМІСТ
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
M. Dubinina. The institutional aspects of the analysis of 
transformations in agriculture of ukraine ..................................3
О.Є. Новіков, А.В. Ключник. Економічний потенціал 
сільських територій: теоретичний аспект .............................12
I. Honcharenko. Рricing policy and marketing strategies of 
agrarian enterprises  ...............................................................20
О.І. Котикова. Індикація економічного стану 
сільськогосподарського землекористування в Україні ..........25
Б.В. Погріщук, В.І. Мельник. Формування конкурентного 
середовища у зерновому господарстві України ....................35
Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук. Реалізація контрольної 
функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями 
підприємств...........................................................................43
Н.В. Потриваєва, Т.П. Федяніна. Формування облікової 
політики в контексті документування руху запасів під час сівби 
ярих культур ...........................................................................49
G. Ryabenko. Study of factors affecting fi nancial security of 
insurance market ...................................................................59
О.С. Бакуліна, Т.О. Зінчук. Напрями державного 
стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств 
в країнах-членах ЄС та Україні .............................................65
О.С. Біліченко. Шляхи максимізації прибутку підприємств. 75
С.В. Сирцева. Методичні підходи до формування обліково-
аналітичного забезпечення системи управління аграрними 
підприємствами ....................................................................85
Г.Б. Погріщук. Агроекологічний розвиток: проблеми 
взаємозв’язку раціонального природокористування й 
економіки ..............................................................................94
О.В. Лазарєва. Соціально-економічні та екологічні 
особливості і оцінка рівня сільськогосподарського 
землекористування .............................................................. 102
Є.О. Павлюк. Досвід формування консолідованих систем 
пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах .... 108



137Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1

С.О. Горбач. Визначення категорії трудових ресурсів: 
теоретичні аспекти .............................................................. 118
С.В. Тимофіїв. Удосконалення інституційного середовища як 
передумова реалізації управління трансакційними витратами 
аграрних підприємств ......................................................... 126



138 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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