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власних доходів 159 ОТГ, що з 2016 р. отримували до своїх бюджетів 60% 

податку на доходи фізичних осіб, склав 34,2 %, що на 3 % вище за середній по 

Україні Зростання фінансової спроможності місцевих бюджетів має 

призводить до формування залишків коштів на рахунках станом на перше січні 

нового року. В 2018 р. цей обсяг склав 55,7 млрд. грн.[3].  

Фінансові результати реформи засвідчують наявність проблем, що 

виникають в процесі її впровадження. Так, розширені повноваження 

керівників ОМС за недостатністю знань та досвіду часто є для них самих 

незрозумілими. Управління освітньою галуззю, податками, організація 

тендерів, участь в міжнародних проектах – ці та інші питання поточної 

діяльності ОМС потребують професійного вирішення із врахуванням як 

здобутків децентралізації в регіонах-лідерах України, так і кращого 

зарубіжного досвіду. Необхідне вирішення проблеми браку кваліфікації та 

підготовки службовців. Відтак, нова система підготовки та підвищення 

кваліфікації потребують професійної розробки та впровадження.  

Базовими складовими реформи децентралізації в Україні, таким чином, 

слід визначити удосконалення територіальної організації державного 

управління, посилення інституційної, політичної та економічної спроможності 

місцевого самоврядування, підвищення ефективності регіональної політики. 
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«ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ» 

 

Економічний потенціал є складною категорією, яка здійснює вплив на 

всіх учасників економічних відносин. Функціонування економічного 

потенціалу на рівні кожного суб’єкта господарювання набуває специфічних 

особливостей. Враховуючи зростаючу роль регіонального впливу на 

особливості та структуру національного виробництва, доцільно більш 

детально розглянути сутність категорії «економічний потенціал регіону», її 

складових елементів та ролі у загальній економічній системі. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582492188804406&set=pcb.582492455471046&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582492188804406&set=pcb.582492455471046&type=3
http://decentralization.gov.ua/
https://www.oecd.org/regional/regional-policy
http://decentralization.gov.ua/news/8489
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Економічний потенціал регіону – це можливість оптимального та 

ефективного використання ресурсів адміністративно-територіальної одиниці 

у процесі виготовлення матеріальних благ та послуг з метою досягнення 

визначених цілей у межах відповідного регіону [1, с. 320]. Як для економічної 

системи загалом, так і економічного потенціалу характерним є динамічність, 

яка проявляється у трансформації пропорцій впливу та взаємозалежності між 

його складовими у часі та просторі.  

Як різновекторна та комплексна категорія, економічний потенціал 

складається з взаємопов’язаних функціональних підсистем (ресурсного, 

виробничого, трудового, фінансового та інших потенціалів), які є 

взаємодоповнюючими, забезпечуючи повноцінне функціонування 

економічного потенціалу в цілому. Окрім функціонального поділу, 

враховуючи різні масштаби функціонування, має місце диференціація 

економічного потенціалу за територіальною ознакою. На різних рівнях 

територіальної ієрархії комплекс функціональних підсистем відрізняється 

(рис. 1). 

Економічний потенціал починає формуватися на рівні окремої фізичної 

та юридичної особи, забезпечуючи створення економічного потенціалу 

регіону та країни в цілому. При цьому, починаючи з вищого ієрархічного рівня 

(країни) формуються можливості (або перешкоди) для реалізації економічного 

потенціалу нижчих рівнів (регіону, підприємства, індивіда). До них належать 

загальнодержавні та регіональні нормативно-правові акти, грошово-кредитні 

та бюджетно-податкові інструменти та інші елементи регулювання економіки.  

 

 
Рисунок 1 – Структура ієрархічних рівнів економічного потенціалу за 

територіальною ознакою 

Джерело: побудовано автором    

 

У протилежному напрямку завдяки використанню можливостей 

формуються та реалізуються ресурси, які визначають економічний потенціал. 

Однак, економічний потенціал кожного наступного вищого ієрархічного рівня 

не доцільно визначати як суму потенціалів попередніх рівнів, що пояснюється 

синергією складних систем. Дані властивості спостерігаються завдяки 

взаємодії складових системи та не проявляються в окремо функціонуючих 
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компонентах. Тобто, економічний потенціал регіону за величиною перевищує 

сукупність економічних потенціалів окремих підприємств (індивідів) [2, с. 10-

11]. 

Отже, економічний потенціал регіону є комплексною характеристикою 

його стану, який визначається сукупністю різноманітних факторів, пов’язаних 

з усіма його сферами та галузями господарювання. Оскільки дана категорія є 

різновекторною та комплексною, її варто досліджувати в контексті 

оцінювання взаємозв’язку складових як за функціональною, так і за 

територіальною ознаками. Завдяки наявності синергетичного ефекту 

економічний потенціал регіону перевищує алгебраїчну суму економічних 

потенціалів нижчих рівнів.  
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Трансформації, які відбуваються під впливом глобалізації світової 

економіки, зміна ролі регіонів в соціально-економічному розвитку територій 

призводять до зростання конкуренції між регіонами за нові ринки, джерела 

капіталу та трудові ресурси. Фундаментальне переосмислення самої суті 

соціально-економічного розвитку регіонів змінює систему відносин між 

окремими регіонами, які конкурують між собою за право розміщувати 

найбільш ефективні та передові виробництва, концентрувати капітал та ідеї, 

залучати трудові ресурси. 

Розвиток регіону залежить від його здатності та можливості створювати 

позитивний імідж, що, в свою чергу, дозволяє поглибити соціально-

економічну диференціацію регіону, сформувати унікальні конкурентні 

переваги та підвищити його конкурентоспроможність. Поступовий перехід до 

постіндустріального суспільства та трансформаційні зрушення, які 

відбуваються на міжнародному, національному і регіональному рівнях, 


