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Отже, у регіональній системі координат процес формування
доходів населення набуває певних якісних ознак, які вирізняють
його перебіг в одному регіоні від іншого, оскільки регіональний
соціум формується не тільки на параметрах економічного розви-
тку, але й ментальних, соціально-психологічних, етнічних особ-
ливостях. Урахування цих специфічних особливостей є надзви-
чайно важливим у регіональних дослідженнях з сучасної со-
ціально-економічної проблематики, у тому числі пов’язаної з
утворенням доходів населення.
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АННОТАЦІЯ. У статті узагальнено підходи до сутності понять «потен-
ціал», «інтелект» та «інтелектуальний потенціал», сформовано де-
фініцію поняття «інтелектуальний потенціал регіональних суспільних
систем» та визначено місце інтелектуального потенціалу у соціаль-
но-економічному розвитку регіональних суспільних систем.
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АННОТАЦИЯ. В статье обобщенно подходы к сущности понятий
«потенциал», «интеллект» и «интеллектуальный потенциал»,
сформирована дефиниция понятия «интеллектуальный потенци-
ал региональных общественных систем» и определенно место
интеллектуального потенциала в социально-экономическом раз-
витии региональных общественных систем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потенциал, интеллект, интеллектуальный
потенциал, интеллектуальный потенциал региональных общест-
венных систем.

ANNOTATION. In the article generalized going near essence of
concepts «potential», «intellect» and «intellectual potential», definition
of the concept «Intellectual potential of the regional public systems» is
formed and the place of intellectual potential is certain in socio-
economic development of the regional public systems.
KEY WORDS: potential, intellect, intellectual potential, intellectual
potential of the regional public systems.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасний
стан вітчизняної економіки характеризується, з одного боку, гло-
бально-інтеграційними процесами вступу у світову економічну
спільноту, а з іншого — низьким рівнем розвитку науково-
технічної бази, моральним зносом матеріальних активів і дефіци-
том фінансових ресурсів для їх модернізації, що сприяють під-
вищенню ролі інформаційно-інтелектуальних факторів в її розвит-
ку. Економіка знань, яку активно пропагує сучасне суспільство та
яка є наслідком глобально-інтеграційних процесів, характеризу-
ється органічним поєднанням науки, техніки і виробництва, базу-
ється на інноваційній моделі розвитку та інтелектуалізації вироб-
ничо-організаційного процесу.

Інтелектуальний потенціал регіональних суспільних систем
постає тим стратегічним чинником, який визначає могутність
держави і котрий можливо достатньо швидко мобілізувати для
завоювання стабільних позицій на ринку у конкурентній боротьбі
та досягнення національних цілей. Саме ефективне його викори-
стання вже в найближчі роки могло б забезпечити зростання еко-
номіки нашої держави, її входження в групу європейських країн-
лідерів за соціально-економічним розвитком. Досягнення даної
стратегічної мети багато в чому залежить від ефективного вико-
ристання наявного інтелектуального потенціалу на рівні регіональ-
них суспільних систем.

Аналіз останніх досліджень, на які покликається автор. У
вітчизняній і зарубіжній літературі існує чимало фундаменталь-
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них праць, присвячених вивченню різноманітних аспектів інтелек-
туального потенціалу.

Інтелектуальну діяльність досліджували такі видатні економі-
сти кінця ХVII — середини XIX ст., як В. Петі, А. Сміт, Д. Рікар-
до, В. Каразин, Дж. С. Міль, К. Маркс, Ф. Ліст; кінця XIX ст. —
першої половини ХХ ст., як А. Маршал, М. Туган-Барановський,
Й. Шумпетер, М. Вебер, А. Біне, В. Штерн та ін.

Практично усі провідні школи та напрямки економічної думки
другої половини XX ст. приділяють значну увагу дослідженню
інтелектуальної складової економічного розвитку. Наприкінці
ХХ ст. економічна наука значну увагу приділяє аналізу таких
складових інтелектуального потенціалу, як освіта, наука, інфор-
маційно-комунікаційні технології, інтелектуальний капітал. Ва-
гомий внесок у вивчення цієї проблеми зробили Д. Бел,
Дж. К. Гелбрейт, В. Ростоу, Т. Шульц, Г. Бекер, Л. Туроу, Дж.
Вейзі, М. Фішер, М. Блауг, Е. Денісон, Ф. Махлуп, Е. Брукінг та
інші. Питання пов’язані з інтелектуальним потенціалом вивчали
у своїх працях такі вітчизняні науковці, як О. Бутнік-Сіверський,
О. Грішнова, Б. Леонтьєв, В. Петренко, В. Іноземцев, Л. Феду-
лова, А. Чухно, І. Мойсеєнко, М. Демчишин, В. Гейць, С. Вовка-
нич, Л. Семів та інші, які комплексно досліджували концепцію
інтелектуального потенціалу або декомпозували об’єкт дослі-
дження за окремими напрямами.

Відмічаючи безсумнівну цінність і значимість проведених на-
укових досліджень, ми вважаємо, що в умовах сучасного транс-
формаційного періоду в економіці України необхідність здійс-
нення подальших розробок у цьому напрямі значно посилюється.

Формулювання мети статті полягає у визначенні сутнісної
характеристики інтелектуального потенціалу регіональних суспіль-
них систем.

Виклад основного матеріалу. У сучасній економіці інтелек-
туальний потенціал виходить на передній план, оскільки він є
одним із основних факторів, що визначають конкурентоспромож-
ність регіональних суспільних систем сьогодення. Задля обґрун-
тування перспективних напрямів нарощення інтелектуального
потенціалу регіональних суспільних систем необхідно визначи-
тися із його економічним змістом. Цьому повинне передувати
дослідження понять «потенціал» та «інтелект».

Термін «потенціал» (від латинського «potentia» — сила, міць)
у широкому розумінні означає сукупність наявних засобів, мож-
ливостей у будь-якій галузі. У тлумачному словнику сучасної
української мови «потенціал» трактується як запас чого-небудь,
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резерв; приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що
можуть виявитися за певних умов [2, с. 902]. Економічний енци-
клопедичний словник визначає потенціал як наявні в економічно-
го суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально
використати їх для досягнення поставленої мети [10, с. 142].

У розвитку сучасних уявлень про потенціал виділяють наступ-
ні напрямки [6—8, 21]:

1) потенціал — це сукупність необхідних для функціонування
або розвитку систем різних видів ресурсів;

2) потенціал — це система матеріальних і трудових факторів,
що забезпечують досягнення мети виробництва;

3) потенціал — це здатність комплексу ресурсів економічної
системи виконувати поставлені перед нею завдання.

Потенціал концентрує в собі одночасно три рівні зв’язків і
відносин [9, 11; 21, 30]:

— перший рівень відображає минуле, тобто являє собою су-
купність властивостей, накопичених системою в процесі її стано-
влення і таких, що зумовлюють можливість до її функціонування
та розвитку;

— другий рівень характеризує сьогодення з точки зору прак-
тичного застосування і використання наявних можливостей;

— третій рівень орієнтований на розвиток, а будучи єдністю
стійкого і мінливого станів, потенціал містить елементи майбут-
нього розвитку.

Термін «інтелект» (від латинського intellectus — розуміння,
розсудок, пізнання) означає розум, здатність людини думати, ми-
слити; рівень розумового розвитку [2, с. 401]. Економічний енци-
клопедичний словник визначає інтелект як сукупність розумових
здібностей людини, її здатність до мислення та раціонального пі-
знання природи, суспільства та людини [10, с. 285]. У філософсь-
кому розумінні інтелект (як необхідна умова створення об’єктів
інтелектуальної власності) — це розум, здатність мислити, про-
никливість, сукупність тих розумових функцій (порівняння, абс-
тракції, утворення понять, судження, висновки тощо), які або пе-
ретворюють сприйняття у знання, або критично переглядають
вже наявні знання, або аналізують їх [22, с. 181].

Інтелектуальний потенціал — це один із різновидів потенціа-
лу, який має відповідні ознаки потенціалу й одночасно відтворює
характерну лише йому специфіку та особливості.

Аналіз літературних джерел із даної проблематики дозволяє
виділити три підходи до трактування поняття «інтелектуальний
потенціал».
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Представники ресурсного підходу (В. Куценко, О. Грішнова,
О. Бутнік-Сіверський, А. Красовська, А. Гадзало, В. Зінов) трак-
тують інтелектуальний потенціал шляхом визначення сукупності
ресурсів, що його формують, розкриття його структури.

О. Грішнова трактує дане поняття як вирішальний чинник за-
безпечення сталого економічного та людського розвитку, який
включає знання і творчі здібності населення, систему освіти,
комп’ютерне забезпечення, систему зв’язку, бази даних (бібліо-
теки та електронні системи), систему науки, інтелектуальну влас-
ність і т. ін. [6, с. 185—188]. О. Бутнік-Сіверський та А. Красов-
ська під терміном «інтелектуальний потенціал» розуміють ре-
сурс, що складається з людських (інтелектуальних сил) та інтелек-
туальних (інтелектуальний продукт) ресурсів [1, с. 31]. А. Гадза-
ло визначає дане поняття як можливості для реалізації інновацій-
ної діяльності, які прийнято поділяти на людські та інтелектуаль-
ні ресурси [4, с. 139]. В. Зінов розуміє під інтелектуальним поте-
нціалом сукупність колективних знань персоналу підприємства,
творчі здібності та ідеї, уміння вирішувати проблеми, лідерські
якості, підприємницькі й управлінські навички і здібності окре-
мої людини [11]. Таким чином, згідно даного підходу інтелектуа-
льний потенціал розглядається як сукупність інтелектуальних ре-
сурсів (знання, здібності та навичками населення, система освіти,
комп’ютерне забезпечення, система зв’язку, бази даних (бібліо-
теки та електронні системи), система науки, інтелектуальну влас-
ність і т. ін.) і зв’язків між ними.

У рамках функціонального підходу досліджують дану катего-
рію науковці, Ю. Канигін, К. Матусевич, С. Вовканич, Є. Пан-
ченко, В. Орищенко, М. Долішній, О. Яновський. Вони визнача-
ють інтелектуальний потенціал як здатність економічних суб’єк-
тів виконувати певні дії з метою відтворення їх інтелектуальних
ресурсів.

Ю. Канигін розуміє під інтелектуальним потенціалом здат-
ність суспільства та його підсистем сприймати, зберігати, нагро-
маджувати знання, продукувати нові ідеї та використовувати їх
заради прогресу [12, с. 40]. К. Матусевич трактує дане поняття як
потенціальну (тобто використану і невикористану) сукупну здат-
ність людей до пізнання і засвоєння знань, створення нових знань
і використовування їх для розвитку сфер матеріального і духов-
ного виробництва в їх взаємопроникненні, взаємозалежності і
взаємодії через виробництво матеріальних та інтелектуальних
продуктів, тобто через виробництво і нагромадження матеріаль-
но-речового, науково-освітнього, інформаційного, організаційно-
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економічного, ідейно-світоглядного, художнього, культурного
продукту [13]. С. Вовканич визначає дане поняття як спромож-
ність суспільств, окремих людських спільностей, особистостей (у
другому вимірі — держави, регіону, інших організаційно-тери-
торіальних структур) творити, нагромаджувати і використовува-
ти знання, проекти, ідеї, ноу-хау тощо для соціально-еконо-
мічного, інноваційного, науково-технічного, інформаційного, ду-
ховно-культурного, морально-правового та іншого розвитку [3,
с. 45]. Є. Панченко під терміном «інтелектуальний потенціал»
розуміє здатність працівників компанії пропонувати нові ідеї у
різних сферах її діяльності: виробництві, дослідженнях, маркети-
нгу, фінансах тощо [17, с. 17]. В. Орищенко визначає дане понят-
тя як духовно-освітянський стан нації, що забезпечує здатність
народу до виконання актуальних суспільно-економічних завдань,
створення необхідних умов всебічного розвитку молодого поко-
ління на базі найвищих духовних цінностей нації [16, с. 88].
О. Яновський трактує дане поняття як невичерпне джерело фор-
мування творчих новацій, потужний чинник розвитку й удоско-
налення бізнес-діяльності, ефективний засіб завоювання ринку
товарів і послуг, а також лідерства у конкурентному середовищі
[23, с. 42]. Таким чином, із позиції даного підходу сутність інте-
лектуального потенціалу полягає у функціях, які забезпечують
реалізацію здібностей і можливостей.

Представники цільового підходу (С. Мочерний, В. Прошак,
О. Довгань, І. Мойсеєнко, М. Демчишин, О. Кендюхов, М. Гуре-
вичов, О. Стефанишин, Н. Городянська, В. Гунько, В.Мурашко)
при визначенні інтелектуального потенціалу акцентують увагу як
на його складових елементах, процесі відтворення, так і на ре-
зультаті його використання певним суб’єктом (підприємством,
регіоном, державою).

Економічний енциклопедичний словник (за ред. С. Мочер-
ного) визначає термін інтелектуальний потенціал» як сукуп-
ність розумових здібностей і творчих обдарувань людей і мож-
ливість їх збагачення, на основі яких формується їх здатність
(загалом — здатність окремої нації, народу) засвоювати нові
знання та інформацію й використовувати їх для створення і
впровадження нової техніки і технології, інших елементів про-
дуктивних сил, а також усіх підсистем національної економіч-
ної системи (техніко-економічних, організаційно-економічних
відносин, відносин економічної власності і господарського ме-
ханізму) [10, с. 142]. В. Прошак трактує дане поняття як суку-
пність творчих здібностей індивідів та їх освітньо-квалі-
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фікаційний рівень, які дають змогу використовувати уречевле-
ні (зматеріалізовані) інтелектуальні засоби, засвоювати набуті
та творити нові знання для ефективного соціально-еконо-
мічного розвитку країни [19, с. 7]. О. Довгань розуміє під інте-
лектуальним потенціалом нагромаджені і систематизовані
знання у поєднанні з аналітичними та креативними здібностя-
ми фахівців різних функціональних сфер діяльності, що дають
змогу організації бути чутливою до вимог ринку, своєчасно
виявляти тенденції у зміні споживчих преференцій, продукува-
ти оригінальні ідеї та оперативно втілювати їх у життя [9,
с. 153]. І. Мойсеєнко, М. Демчишин, О. Кендюхов визначають
дане поняття як можливості, що надані інтелектуальними ре-
сурсами у даний час і в майбутньому та можуть бути викорис-
тані для вирішення якогось завдання або для досягнення пев-
ної мети [14, с. 142]. М. Гуревичов розуміє під даним терміном
інтелектуальну працю, творчий процес взаємодії інтелекту з
елементами культури, який є фундаментальним творчим ре-
сурсом і створює інтелектуальну продукцію та відтворює тво-
рчу особистість [8, с. 31]. О. Стефанишин під терміном «інте-
лектуальний потенціал» розуміє можливості, що надані
інтелектуальними ресурсами у певний час і в майбутньому, які
створені людським і (або) машинним (штучним) інтелектом,
можуть бути використані для досягнення певної мети, хоча та-
кі можливості не завжди будуть зреалізовані [20,с. 281]. Н. Го-
родянська визначає дане поняття як сукупність розумових здіб-
ностей і творчих обдарувань людей, відтворення яких за інтен-
сивною формою сприятиме зростанню якості інтелектуальних
ресурсів та капіталу, розширенню здатності людей до засвоєн-
ня нових знань та інформації, створенню інноваційних техно-
логій і зростанню гудвілу підприємства [5, с. 114]. В. Гунько
трактує інтелектуальний потенціал як сукупність інтелектуа-
льних можливостей працездатного населення регіону (здатнос-
ті до мислення, пізнання, уміння, навички та досвід роботи) та
інтелектуальних можливостей структурного капіталу (можли-
вість використання у виробничому процесі сукупності новітніх
технологій, комп’ютерів, машин, обладнання, інструментів,
винаходів, патентів, ноу-хау та ін.), використання яких дасть
можливість підвищити ефективність виробництва [7, с. 99]. В.
Мурашко розуміє під інтелектуальним потенціалом сукупність
інтелектуальних здібностей населення регіону, матеріально-
технічних, фінансових, інформаційних, організаційно-еконо-
мічних ресурсів та комплексу чинників, які дозволяють вирі-
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шити в теперішній час і в майбутньому проблеми інноваційно-
го розвитку як в інтересах регіону, так і всієї країни [15, с. 3].
Таким чином, сутність інтелектуального потенціалу згідно да-
ного підходу полягає у здатності сукупності інтелектуальних
ресурсів досягати поставлених цілей.

Не можна не звернути увагу на ту обставину, що у більшості
приведених вище визначеннях інтелекту присутній термін «здат-
ність».

В. Петренко, говорячи про інтелектуальний потенціал, пропо-
нує розглядати і деякі інші його виміри — інтелектуально-
інноваційний потенціал та інтелектуально-духовний потенціал.
При цьому він також говорить про інтелектуальний потенціал як
про прогнозовану інтегральну здатність особи чи групи осіб (пер-
соналу організації, підприємства, населення територіальної гро-
мади, регіону, країни, нації, людства) до створення нових духов-
них та матеріальних цінностей [18, с. 26—27].

Слід наголосити на тому, що у фаховій літературі знайшов
широке використання ще і такий синтетичний термін, як «ін-
телектуально-ресурсний потенціал» — характеристика спіль-
ної здатності до проявів інтелекту детермінованою кількістю
людей, як природного джерела, запаси і можливості (ресурси)
якого можуть бути використаними, а можуть залишитись і не-
займаними.

Так, як об’єктом нашого дослідження є інтелектуальний по-
тенціал регіональних суспільних систем, то сформулюємо дефі-
ніцію даного поняття, враховуючи вищезазначені підходи: під
інтелектуальним потенціалом регіональних суспільних систем
будемо розуміти можливості останніх створювати, накопичува-
ти та ефективно використовувати інтелектуальні ресурси задля
забезпечення високого рівня свого соціально-економічного роз-
витку.

Відповідно інтелектуальний потенціал стає важливим чинни-
ком економічного зростання і визначає рівень соціально-еконо-
мічного розвитку регіональних суспільних систем, саме він задає
темп і характер відновлення технологій виробництва, здатний ге-
нерувати ефективні системи менеджменту, що забезпечують при-
ток високотехнологічних ідей та ноу-хау, що потім стають голов-
ною конкурентною перевагою на ринку. Крім того, інтелек-
туальний потенціал має тенденцію стрибкоподібного приросту,
що робить його головною особливістю нашого часу.

Інтелектуальний потенціал регіональних суспільних систем
можна охарактеризувати двома основними рисами:
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1. Інтелектуальний потенціал регіональних суспільних сис-
тем, як і будь-який інший потенціал ґрунтується на ресурсно-
му забезпеченні. Інтелектуальний потенціал можна розкрива-
ти за складом інтелектуальних ресурсів (людські, науково-
технічні та інформаційно-комунікаційні ресурси), які є необ-
меженими.

2. Інтелектуальний потенціал регіональних суспільних систем
визначається їх реальними можливостями, причому не тільки ре-
алізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин.

Висновки та перспективні напрями досліджень. Розкриття
економічного змісту поняття «інтелектуальний потенціал» шля-
хом узагальнення існуючих підходів до його визначення дає змо-
гу глибше усвідомити його сутність і механізм функціонування,
що є особливо актуальним у сучасному суспільстві, а подальші
дослідження в даному напрямку необхідні з огляду на те, що са-
ме інтелектуальний потенціал виступає глобальною характерис-
тикою стратегічного розвитку суспільних систем.
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