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ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

У статті досліджено основні підходи до трактування категорії «потенціал». Запропоновано 

класифікацію наукових поглядів на трактування дефініції «потенціал» за ключовими ознаками, та-

кими як: об’єктна складова, часовий період, рівень реалізованості. Запропоновано власне визначення 

поняття. Побудовано декомпозиційну діаграму, в якій представлено роль та місце окремих характе-

ризаційних ознак у загальному процесі використання потенціалу. 

Розглянуто сутність та основні підходи до трактування терміну «економічний потенціал». У 

результаті опрацювання наукових підходів, виявлено суттєві відмінності у трактуванні економічно-

го потенціалу та його складових елементів, що дозволило виокремити дві складові: об’єктивну та 

суб’єктивну. Запропоновано власне визначення категорії «економічний потенціал». 

Розглянуто сутність категорії «економічний потенціал регіону», її складові елементи та роль 

у загальній економічній системі. Систематизовано погляди науковців на компоненти економічного 

потенціалу регіону у дві групи. Визначено місце економічного потенціалу регіону серед інших ієрархі-

чних рівнів економічного потенціалу.  

Ключові слова: потенціал; економічний потенціал; економічний потенціал регіону; ресурси; 

можливості; перспектива. 

 

Актуальність проблеми (постановка проблеми). Зовнішнє середовище характеризується мін-

ливістю, динамічністю та нестабільністю, що формує потребу серед суб’єктів економічних відносин у 

здатності максимально швидко адаптуватися до змін з метою забезпечення ефективної діяльності та 

стабільного розвитку. Потенціал, як сукупність ресурсів та можливостей суб’єкта, є запорукою ефекти-

вності та результативності його економічної діяльності. Зважаючи на посилення інтеграційних процесів 

у всіх напрямах соціально-економічних процесів, важливого значення набуває розвиток економічного 

потенціалу на регіональному рівні. Вирішення даного питання є неможливим без побудови нового під-

ходу до визначення сутності категорії «економічний потенціал регіону», оскільки економічний потенці-

ал є індикатором збалансованого розвитку територіальної одиниці та країни в цілому. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Питання управління економічним потенціа-

лом є предметом дослідження багатьох науковців, зокрема, таких як: В. І. Хом’яков, О. В. Величко, 

Т. О. Бабан, Є. В. Лапін, Р. Б. Матковський. Праці таких дослідників, як: О. В. Басюк, С. Є. Лешанич, 

М. В. Макаренко, В. Ф. Семенова, О. І. Руденко, присвячено вивченню особливостей формування та 

реалізації економічного потенціалу на регіональному рівні. Однак недостатньо висвітленим у науко-

вих колах залишається понятійно-категоріальний апарат економічного потенціалу регіону та його 

узагальнюючих термінів, таких як: потенціал та економічний потенціал. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження сутності 

категорії «економічний потенціал регіону», її складових елементів та характеристики її першопохід-

них термінів «потенціал» та «економічний потенціал». 

Викладення основного матеріалу дослідження. Під впливом посилення глобалізаційних про-

цесів, бурхливого розвитку науково-технічного прогресу, динамічності оновлення інформаційних 

ресурсів важливого значення набуває своєчасне і достовірне виявлення, оцінювання та використання 

внутрішніх можливостей розвитку окремої людини, підприємства, регіону та країни в цілому. В умо-

вах сприятливої ринкової кон’юнктури ефективне використання внутрішніх резервів сприяє максимі-

зації добробуту їх власників, при виникненні кризових явищ – забезпечує мінімізацію понесених 

втрат. Внутрішні можливості та резерви, які при заданих умовах господарювання можуть бути вико-

ристаними для досягнення визначених цілей, а також здатність до трансформації та розвитку відпові-

дно до змін характеризуються терміном «потенціал». 

Зважаючи на значну кількість поглядів на трактування категорії «потенціал», за ключовими ха-

рактеризаційними ознаками їх систематизовано у такі підходи: за об’єктною (категоріальною) скла-

довою, за часовим періодом реалізації, за рівнем реалізованості потенціалу. При цьому, визначення 

одного автора може характеризуватися за декількома ключовими ознаками (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Класифікація наукових поглядів на трактування дефініції «потенціал» за ключовими ознаками 

Назва підходу 
Назва характеризаційної 

ознаки 
Представники підходу 

Об’єктна 

(категоріальна) 

складова 

Ресурси 
Басюк О. В., Величко О. В., Лібанова Е. М., 

Бабан Т. О., Крихівська Н. О., Лапін Є. В. 

Резерв Лібанова Е. М. 

Джерела Хом’яков В. І., Величко О. В., Бабан Т. О. 

Властивості 

Бачевський Б. Є., Заблодська І. В., Решет-

няк О. О., Величко О. В., Федонін О. С., 

Рєпіна І. М., Олексик О. І. 

Можливості 

Басюк О. В., Хом’яков В. І., Величко О. В.,  

Лібанова Е. М., Федонін О. С., Рєпіна І. М.,  

Олексик О. І., Бабан Т. О., Крихівська Н. О. 

Засоби Хом’яков В. І. 

Запаси Хом’яков В. І., Величко О. В., Бабан Т. О. 

Часовий період 

реалізації 

Минулий час 
Лібанова Е. М., Федонін О. С., Рєпіна І. М.,  

Олексик О. І. 

Теперішній час 
Лібанова Е. М., Федонін О. С., Рєпіна І. М.,  

Олексик О. І. 

Майбутній час 
Лібанова Е. М., Федонін О. С., Рєпіна І. М.,  

Олексик О. І. 

Рівень 

реалізованості 

Наявний 
Басюк О. В., Хом’яков В. І., Величко О. В.,  

Лібанова Е. М., Крихівська Н. О. 

Перспективний Величко О. В., Лібанова Е. М., Крихівська Н. О. 

Джерело: побудовано автором. 

 

Найбільш поширеним при трактуванні потенціалу є його порівняння з категорією, яка, на дум-

ку автора, найбільш точно характеризує потенціал. Зважаючи на варіативність способів застосування, 

«потенціал» ототожнюється науковцями з різноманітними категоріями, зокрема такими як: ресурси, 

резерви, засоби, можливості, здатність.  

Першопочатковим та основоположним є ресурсний підхід, у рамках якого потенціал розгляда-

ється як набір різноманітних ресурсів, необхідних для функціонування та розвитку відповідної сис-

теми. О. В. Басюк вважає, що потенціал характеризується наявними у економічного суб’єкта ресур-

сами, їх оптимальною структурою та здатністю бути ефективно використаними для досягнення ви-

значеної мети. У загальному значенні, автор визначає потенціал як можливості до здійснення вироб-

ничої діяльності всіма продуктивними силами суспільства [1, с. 245]. 

Деякі науковці з метою формулювання універсального визначення, здатного охарактеризувати 

якомога більшу кількість соціально-економічних процесів, ототожнюють потенціал одразу з декіль-

кома категоріями. Так, на думку В. І. Хом’якова, потенціал є джерелами, можливостями, засобами та 

запасами, «які можуть бути приведені в дію, використані для вирішення якоїсь задачі, досягнення 

певної цілі, можливості окремої особи, суспільства, держави, підприємства в певній галузі» [2, с. 11]. 

Варто зауважити, що запропоноване визначення є досить широким, оскільки поєднує різнома-

нітні, а інколи і взаємодоповнюючі (засоби та запаси) за своїм значенням категорії, та потребує конк-

ретизації. Відповідно до даних тлумачного словника сучасної української мови, ці поняття можна 

охарактеризувати наступним чином: джерело – те, що дає початок; можливості – внутрішні сили, ре-

сурси, здатності; засоби – гроші, матеріальні цінності; знаряддя, використання якого забезпечує мож-

ливість досягти чогось; запаси – певна кількість продуктів та матеріалів, які заготовлені заздалегідь 

для вжитку при виникненні потреби [3, с. 291, 411, 420, 683].    

Група науковців на чолі з Б. Є. Бачевським стверджує, що потенціал – це «внутрішня власти-

вість будь-якого об’єкту або його елементу, як носія, проявляти себе відносно зовнішнього середо-

вища». При цьому, вважається не доцільним ототожнення потенціалу з можливостями, оскільки 

останні, на думку авторів, виражають вплив факторів зовнішнього середовища, які сприяють або пе-

решкоджають внутрішній властивості (потенціалу) «проявлятися у повній мірі» [4, с. 7, 22].  
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Неправомірність зіставлення понять «потенціал» та «можливості» підкреслює і Д. М. Афанасьєв, 

який вважає, що не всі можливості, які постають перед певною системою (особистістю, суспільством 

тощо), є необхідними та використовуються (тобто не перетворюються у потенціал). Автор також є про-

тивником ресурсного тлумачення потенціалу, зазначаючи, що останній формується не лише за рахунок 

ресурсів (ресурсний потенціал є лише складовою загального потенціалу) [5, с. 11].  

Однак важко погодитися з такою думкою, оскільки потенціал характеризує здатність пристосо-

вуватися до змін зовнішнього середовища, якомога ефективніше реалізовуючи внутрішні властивості, 

з метою використання наданих можливостей для розвитку (покращення стану, досягнення цілей). 

Подібної точки зору дотримується і Н. О. Крихівська, визначаючи потенціал як «сукупність мож-

ливостей у певній сфері діяльності, які зумовлені наявністю відповідних здатностей та ресурсів, що під 

впливом певних умов підлягають реалізації» [6, с. 46]. Автор зазначає, що потенціал є комплексним 

показником, який описує як сучасний стан об’єкта, так і імовірнісну перспективу його розвитку.  

О. В. Величко також використовує значну кількість термінів, характеризуючи потенціал як 

«сукупні можливості, ресурси, запаси або джерела, що використовуються чи можуть бути використа-

ні або мобілізовані для досягнення певної мети, рішення певної задачі, виконання цілеспрямованої 

роботи в якій-небудь галузі, ділянці, сфері» [7, с. 17]. Вважається, що потенціал формується за раху-

нок ресурсів (які є його матеріальною основою) та системи зв’язків, які їх поєднують. При цьому, ав-

тор наголошує на такій характеристиці потенціалу, як міра реалізованості, виокремлюючи наявний 

(досягнутий) та перспективний рівні. З одного боку, потенціал означає наявні можливості та ресурси, 

які використовуються або можуть бути використаними з метою досягнення окреслених цілей. З дру-

гого боку – це невикористані (перспективні) можливості підвищення ефективності діяльності об’єкта 

дослідження.  

Т. О. Бабан також наголошує на наявному та перспективному рівнях використання потенціалу. 

При цьому, автором запропоновано при визначенні потенціалу розуміти наступне: «наявні (реальні) 

або приховані сукупні можливості, ресурси, запаси або джерела, що використовуються чи можуть 

бути використані або мобілізовані для досягнення певної мети, рішення певної задачі, виконання ці-

леспрямованої роботи в якій-небудь галузі, ділянці, сфері» [8, с. 24]. 

Колектив дослідників на чолі з Лібановою Е. М. наголошує на необхідності вивчення потенціалу 

з позиції часового аспекту. Відповідно, такі поняття, як ресурси, резерви та можливості, деталізують та 

уточнюють окремі складові потенціалу та визначають часові рівні його прояву. Зокрема, потенціал ви-

ступає у вигляді ресурсів та характеризує минуле, демонструючи сукупність накопичених властивос-

тей, які надають змогу здійснювати певну діяльність. Відображаючи сьогодення, потенціал набуває 

значення резерву, тобто визначає практичну реалізацію наявних здібностей. Зорієнтованість потенціалу 

на розвиток у майбутньому поєднує наявний обсяг різноманітних ресурсів з «можливістю», «перспек-

тивами», а також «здатністю» та «спроможністю» до їх ефективного використання [9, с. 14]. 

Трирівневість зв’язків та реалізацію окремих складових потенціалу у різні проміжки часу підкре-

слюють і О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексик. Характеризуючи минуле, автор визначає потенціал 

як сукупність властивостей, акумульованих системою протягом її становлення, які сприяють її реаліза-

ції та розвитку. У поточний (теперішній) період потенціал визначає ступінь практичного використання 

наявних можливостей. У майбутньому потенціал орієнтований на подальший розвиток [10, с. 11].  

На основі розглянутих підходів до трактування категорії «потенціал» запропоновано власне ба-

чення, відповідно до якого під потенціалом варто розуміти сукупність властивостей та характеристик 

певного суб’єкта, які є наявними або здатні бути набутими (удосконаленими) у майбутньому, ефек-

тивне та раціональне використання яких забезпечує досягнення визначених цілей. 

З метою наочного представлення особливостей формування та реалізації потенціалу побудова-

но декомпозиційну діаграму, в якій представлено роль та місце окремих характеризаційних ознак у 

загальному процесі формування та використання потенціалу (рис. 1). 

Процес формування та реалізації потенціалу представлено у вигляді послідовності десяти осно-

вних подій. Перші чотири характеризують етап формування потенціалу відповідно до визначеної по-

треби. На другому етапі, який характеризує поточний (теперішній) стан сформованого потенціалу, 

відбувається трансформація початкових акумульованих ресурсів у резерви, які у майбутньому є дже-

релом реалізації потенціалу.  

Відповідно перші два етапи формують здатність (спроможність) відповідного суб’єкта викори-

стати потенціал у майбутньому. При цьому, важливий вплив має здатність раціонально та своєчасно 

використати зовнішні можливості. На третьому етапі відбувається реалізація сформованого потенціа-
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лу, ефективність якого визначається максимально отриманим обсягом матеріальних благ при мініма-

льному використанні сформованих резервів. Важливим є своєчасне виявлення нестачі ресурсів та 

оперативне задоволення цієї потреби. 
 

 

Рис. 1. Декомпозиційна діаграма процесу формування та реалізації потенціалу 

Джерело: розроблено автором  

 

Більш вузьким поняттям, яке характеризує ресурси, резерви, джерела, властивості та можливо-

сті розвитку саме суб’єкта економічних відносин, є «економічний потенціал». Для кращого розуміння 

можливості використання цієї категорії розглянемо її сутність та основні підходи до трактування.  

Економічний потенціал та його складові є базою для визначення пріоритетних шляхів здійс-

нення національного виробництва та прогнозування тенденцій економічного розвитку. Дослідження 

наукових здобутків сприяло виявленню суттєвих відмінностей у трактуванні економічного потенціа-

лу та його складових елементів, що дозволяє поділити розглянуті підходи на дві основні групи.  

В основі першого підходу, прихильниками якого є Є. В. Лапін, О. В. Басюк, О. В. Величко, міс-

титься теза про ототожнення економічного потенціалу зі здатністю (можливістю) ефективно викори-

стовувати наявні ресурси для виробництва матеріальних благ, забезпечення економічного розвитку, 

задоволення суспільних потреб.  

Є. В. Лапін [11, с. 64] зазначає, що економічний потенціал відображає реальну спроможність 

виготовляти максимальний обсяг матеріальних благ і послуг в умовах обмеженості ресурсів. При 

цьому, автор розмежовує категорії «ресурси» та «потенціал», зазначаючи, що перші існують незале-

жно (відокремлено) від економічних суб’єктів (регіону, галузі, підприємства), тоді як потенціал є не-

від’ємною складовою суб’єкта економіки. Тобто, ресурси є частиною потенціалу. 

Минуле (формування потенціалу) 

1. Виникнення потреби у ресурсах 

2. Збір інформації про способи залучення ресурсів, можливості їх використання 

                Теперішнє (наявний потенціал) 

          Майбутнє (перспектива використання потенціалу) 

3. Пошук альтернативних варіантів залучення ресурсів 

4. Формування оптимальної структури ресурсів 

5. Сформовані резерви 
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Можливості 

Здатність 

Спроможність 

6. Визначення напрямів та першочерговості використання резервів 

7. Розрахунок фактичного обсягу необхідних ресурсів 

8. Оптимальне використання сформованих резервів 

9. Визначення рівня задоволення потреб 

10. Виявлення невикористаних резервів / пошук додаткових ресурсів 
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На думку О. В. Басюк [1, с. 249], економічний потенціал відображає економічну могутність на-

ції, реальні ресурси та можливості, здатні задовольняти суспільні потреби та забезпечувати соціаль-

но-економічний прогрес. При цьому, підкреслюється важливість діалектичної взаємодії таких скла-

дових економічного потенціалу, як: продуктивні сили, техніко-економічні та організаційні відносини, 

права власності та господарський механізм.  

О. В. Величко називає економічний потенціал макроекономічною категорією, яка, оптимально 

використовуючи наявні резерви, ресурси та виробничі потужності, має можливість задовольнити су-

спільні потреби. Економічний потенціал синтезує ресурсний (матеріальні, фінансові, трудові, приро-

дні, науково-технічні, інформаційні ресурси) та виробничий потенціали. При цьому, на думку автора, 

формування потенціалу починається на рівні окремого домогосподарства, підприємства, створюючи 

економічний потенціал галузі, регіону та суспільства загалом [7, с. 18–19]. 

Однак, вважаємо, цей підхід досить вузько характеризує економічний потенціал, не враховую-

чи можливості залучення ресурсів у майбутньому, обмежуючись лише їх наявним обсягом. Окрім 

того, потенціал характеризується не лише наявністю певного обсягу та структури ресурсів, але й спо-

собом їх поєднання (послідовністю використання та комбінування з іншими елементами) для забез-

печення максимально ефективного використання наявних можливостей. 

Відповідно до другого підходу (Л. І. Самоукін, Р. Б. Матковський), економічний потенціал ха-

рактеризується сукупністю виробничих відносин щодо максимального використання можливостей до 

виробництва матеріальних благ та послуг. Так, Л. І. Самоукін стверджує, що економічний потенціал 

визначається виробничими відносинами, які виникають між учасниками економічних відносин (пра-

цівниками, трудовими колективами, управлінським апаратом галузей національної економіки) щодо 

максимального використання їх можливостей для забезпечення виробництва матеріальних благ та 

послуг [12, с. 5]. Однак це визначення не враховує рівень розвитку продуктивних сил суспільства та 

його вплив на економічний потенціал.  

Точка зору Р. Б. Матковського на сутність економічного потенціалу є комбінованою, враховуючи 

як речовий зміст (взаємозв’язок з рівнем розвитку продуктивних сил), так і суспільну форму (взає-

мозв’язок з відносинами економічної власності) прояву категорії. Під економічним потенціалом автор 

розуміє сукупність наявних та здатних бути мобілізованими джерел, засобів та складових елементів 

потенціалу, які придатні для використання з метою забезпечення соціально-економічного прогресу [13]. 

На основі розглянутих наукових підходів можна підсумувати, що сутність економічного по-

тенціалу характеризують дві складові: об’єктивна (максимально ефективне використання наявних 

ресурсів для задоволення потреб та забезпечення економічного розвитку) та суб’єктивна (виробничі 

відносини щодо максимально ефективного використання наявних можливостей (ресурсів) задоволен-

ня потреб та забезпечення економічного розвитку). Відповідно, під категорією «економічний потен-

ціал» варто розуміти сукупність наявних або залучених ресурсів, здатних бути оптимально викорис-

таними при відповідних можливостях з метою досягнення поставлених цілей. 

Економічний потенціал є складною системою, під вплив якої підпадають усі учасники економі-

чних відносин. При цьому, функціонування економічного потенціалу на рівні кожного суб’єкта набу-

ватиме специфічних рис. Зважаючи на зростаючу роль регіонального впливу на особливості та струк-

туру національного виробництва, вважаємо за доцільне більш детально розглянути сутність категорії 

«економічний потенціал регіону», її складових елементів та ролі у загальній економічній системі. 

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 [14, с. 320]. Як для економічної 

системи в цілому, так і економічному потенціалу притаманна динамічність, яка проявляється у тран-

сформації пропорцій впливу та взаємозалежності між його елементами у часі та просторі.  

Складовими елементами економічного потенціалу регіону є сукупність взаємопов’язаних поте-

нціалів. Існує значна кількість підходів серед економістів до виокремлення цього комплексу потенці-

алів у межах економічного потенціалу регіону, деякі з них представлено у табл. 2. 

Підходи до виокремлення складових, які, на думку науковців, найбільш інформативно та резуль-

тативно демонструють рівень розвитку економічного потенціалу регіону, суттєво відрізняються. Разом 

з тим, простежуються подібності, які дозволяють систематизувати розглянуті погляди на дві групи.  

Перша група представлена підходами науковців, які зорієнтовані на побудову простої одноко-

мпонентної сукупності компонентів економічного потенціалу регіону. Представники цієї групи у ме-

жах економічного потенціалу виокремлюють його основні (загальновідомі) елементи. Відповідно до 
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даних табл. 2 найбільш часто використовуваними є: трудовий, виробничий, ресурсний, інформацій-

ний та фінансовий потенціали.    

Таблиця 2 

Погляди науковців на компоненти економічного потенціалу регіону 
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Степаненко С. В. + + + +             

Казимирчук А. М. + + +  +            

Макаренко М. В.  +  + + + + + +        

Школа І. М. + + + +      + + + + +   

Стеценко Т. О.  + +  +         +   

Лукін С. О.  + + +         +   + 

Дьомін О. А. +  +  +        + +   

Кульчицький І. І. +  +        +   + +  

Ніколаєв А.   + + +     + +      

Авдеенко В. Н., Шилепниць-

кий П. І. 
+  +            +  

Попов Е. В., Мерзликина Г. С., 

Шаховская Л. С. та ін. 
+ + +            +  

Ревуцький Л. Д. +  +              

Лапін Є. В. +  +              

Краснокутська Н. С.   +     +  +    +   

Бурда А. І.          +    + +  

Должанський І. З.   +           +   

Балацький О. Ф., Кислий В. М.  + + +    +        + 

Семенова В. Ф., Руденко О. І.   + +       + +   +   

Всього 9 9 16 6 5 1 1 3 1 5 4 1 3 8 4 2 

Джерело: доповнено автором за даними [14, с. 321]. 

 

Представники другої групи пропонують видозмінювати стандартні компоненти, об’єднуючи їх 

за змістовими та економічними особливостями, а також виокремлюючи унікальні елементи. Зокрема, 

М. В. Макаренко виділяє такі складові елементи економічного потенціалу регіону, як: потенціал яко-

сті життя (соціальний захист та інфраструктура, безпечні умови життя та праці, перспективи для мо-

лоді) та кластерний потенціал (промислові, наукоємні та регіональні кластери). При цьому, автором 

включено до ресурсного потенціалу трудові ресурси (людський капітал) [15, с. 14]. 

В. Ф. Семенова та О. І. Руденко використовують термін «потенціал нової економіки регіону», 

тобто нові можливості у розвитку регіону завдяки використанню інформаційних ресурсів, знань та 

технологій. Дана концепція відповідає новій (інформаційній) економіці. Запропонована авторами трі-

ада потенціалів (як головна відмінність економічного потенціалу нової економіки від ринкової еко-

номіки) полягає у трансформації інноваційного потенціалу та виокремленні самостійних потенціалів 

таких, як: потенціал знань, потенціал технологій та потенціал інновацій. Окрім перерахованих трьох 

потенціалів, автори виокремлюють інтегральний потенціал як сукупність наявних ресурсів «основно-

го людського та природного капіталу». Для реалізації перерахованих основних потенціалів потрібне 
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використання певної комбінації ресурсів (потенціали більш низького порядку, зокрема: природно-

ресурсного, кадрово-інтелектуального, фондового, інвестиційного та організаційно-управлінського 

потенціалів) [16, с. 12–13]. 

Тобто, економічний потенціал як різновекторна та комплексна категорія складається з взаємо-

пов’язаних функціональних підсистем (ресурсного, виробничого, трудового, фінансового та інших 

потенціалів), які доповнюють одна одну та забезпечують повноцінне функціонування економічного 

потенціалу в цілому. Окрім функціонального поділу, враховуючи різні масштаби функціонування, 

має місце диференціація економічного потенціалу за територіальною ознакою. Відповідно, на різних 

рівнях територіальної ієрархії комплекс функціональних підсистем буде різним (рис. 2). 

Економічний потенціал починає формуватися на рівні окремого індивіда та підприємства, за-

безпечуючи створення економічного потенціалу регіону та країни в цілому. При цьому, починаючи з 

вищого ієрархічного рівня (країни), створюються можливості (перешкоди) для формування економі-

чного потенціалу нижчих рівнів (регіону, підприємства, індивіда). Сюди належать загальнодержавні 

та регіональні нормативно-правові акти, грошово-кредитні та бюджетно-податкові інструменти та 

інші елементи регулювання економіки.  
 

 

Рис. 2. Місце економічного потенціалу регіону серед інших ієрархічних рівнів економічного потенціалу 

Джерело: побудовано автором    

 

У зворотному напрямку за рахунок використаних можливостей формуються та реалізуються 

ресурси, які створюють економічний потенціал. Однак економічний потенціал кожного наступного 

вищого ієрархічного рівня недоцільно визначати як суму потенціалів попередніх рівнів, що поясню-

ється синергізмом складних систем. Ці властивості спостерігаються завдяки взаємодії складових сис-

теми та не проявляються в окремо функціонуючих компонентах. Тобто, економічний потенціал регі-

ону (підприємства) за величиною перевищує сукупність економічних потенціалів окремих підпри-

ємств (індивідів). З другого боку, економічний потенціал підприємства значною мірою залежить від 

економічного потенціалу регіону, в якому воно розташовується [17, с. 10–11].  

Висновки. У результаті проведеного дослідження було виявлено ключові характеризаційні 

ознаки у підходах до трактування категорії «потенціал», такі як: об’єктна (категоріальна) складова, 

часовий період реалізації, рівень реалізованості потенціалу. Відповідно до цих ознак побудовано де-

композиційну діаграму, в якій представлено роль та місце окремих характеризаційних ознак у загаль-

ному процесі формування та використання потенціалу. Запропоновано власне бачення, відповідно до 

якого під потенціалом варто розуміти сукупність властивостей та характеристик певного суб’єкта, які 

є наявними або здатні бути набутими (удосконаленими) у майбутньому, ефективне та раціональне 

використання яких забезпечує досягнення визначених цілей. 

Опрацювання наукових поглядів щодо визначення сутності економічного потенціалу сприяло 

виявленню суттєвих відмінностей у трактуванні поняття, що дозволило поділити розглянуті підходи 

на дві основні групи: за об’єктною та суб’єктною складовими. Представлено власне визначення кате-

горії: економічний потенціал – це сукупність наявних або залучених ресурсів, здатних бути оптима-

льно використаними при відповідних можливостях з метою досягнення поставлених цілей. 
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Розглянуто погляди економістів на виокремлення комплексу потенціалів як складових економі-

чного потенціалу регіону. Визначено місце економічного потенціалу регіону серед інших ієрархічних 

рівнів економічного потенціалу та визначено взаємозв’язок між цими рівнями. Перспективою пода-

льших досліджень є вивчення сутності, особливостей функціонування та складових елементів еконо-

мічного потенціалу підприємства, галузі. 
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CONCEPTUAL-CATEGORICAL TERMINOLOGY 

OF REGIONAL ECONOMIC POTENTIAL  

 

In the article the main approaches to the interpretation of the category «potential» are investigated. 

The classification of scientific views on the interpretation of the definition «potential» based on key features, 

such as: object component, time period, level of realizability, are offered. Self-definition of the concept is 

proposed. The decomposition diagram that demonstrates the role and place of individual features in the 

overall process of using the potential is presented. 

The essence and the main approaches to the interpretation of the term «economic potential» are con-

sidered. The significant differences in the interpretation of economic potential and its constituent elements, 

which have made possible to distinguish two components: objective and subjective, are found. The actual 

definition of the category «economic potential» is proposed. 

The essence of the category «regional economic potential», its constituent elements and the role in 

general economic system are considered. The views of scientists on the components of economic potential of 

the region are systematized in two groups. The place of economic potential of the region among other hier-

archical levels of economic potential is determined. 

Keywords: potential; economic potential; regional economic potential; resource; opportunities; pro-

spect. 

 


