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На сучасному етапі нинішніх якісних трансформацій економіч-
них реформ в Україні забезпечення сталого довгострокового
прискореного зростання в усіх регіонах на основі найефективні-
шого і комплексного використання їх соціально-економічного
потенціалу, що є одним із головних важелів зміцнення позитив-
них тенденцій розвитку держави та її регіонів. В умовах ресурс-
ної обмеженості внутрішній стратегічний потенціал території є
головною рушійною силою її розвитку. Забезпечення ефективно-
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го використання та нарощення стратегічного соціально-економіч-
ного потенціалу регіонів є одним із пріоритетних напрямів тери-
торіального розвитку та ключовим вектором спрямування еконо-
мічної динаміки. Ринкове середовище висуває жорсткі умови до
формування, використання, відтворення та зміцнення регіональ-
них потенціалів та об’єктивно вимагає вироблення адекватної ре-
аліям регіональної політики та її постійне коригування відповід-
но до вимог та викликів нинішнього етапу соціально-економіч-
ного розвитку.

Теоретичні основи визначення соціально-економічного потен-
ціалу регіону залишаються недостатньо опрацьованими, попри
прискіпливу увагу до цієї проблеми науковців: О. Балацького,
А. Воронкової, І. Джаіна, Ю. Дорошенка, Я. Качмарика, Є. Кри-
кавського, В. Мікловди, О. Олексюка, Й. Петровича, С. Пирож-
кова, М. Пітюлича, Є. Попова, Є. Лапіна, І. Рєпіної, О. Федоніна,
Р. Фещура та ін.

В умовах інтернаціоналізації й глобалізації світової економі-
ки, становлення постіндустріальної суспільної системи, у якій
ключовим продуктом економіки стає інформація, інтелектуаль-
ний продукт людської життєдіяльності, змінюються підходи до
визначення сутності поняття «регіон» і регіональної специфіки
управління економікою. Новий зміст поняття «регіон», на нашу
думку, повинен бути відображений у визначенні терміну «соціаль-
но-економічний потенціал регіону».

У сучасній економічній науці окремий регіон розглядається як
економічна підсистема національної економіки (як регіональний
господарський комплекс), що має економічні зв’язки з унітарни-
ми регулюючими системами, з іншими регіонами й зовнішнім
світом [1, с. 96–100].

В Економічній енциклопедії поняття регіон трактують та-
ким чином: територія країни із специфічними природно-
кліматичними та економічними умовами і характерною спря-
мованістю розвитку продуктивних сил з урахуванням демо-
графічних, історичних, соціальних особливостей, що здійсню-
ється на основі національно-економічних та регіональних
законів, у результаті чого формуються регіонально-економічні
відносини [2, с. 186].

Іноді поняття «регіон» ототожнюють з поняттями «область»,
«район». Наприклад, вважається, що регіон — це «певна терито-
ріальна одиниця (район, область зона), що вирізняється з-поміж
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інших таких же одиниць специфічними рисами (географічними,
геологічними, етнографічними, економічними й ін.)» [3, с. 269].

З позицій соціально-економічної географії регіон розглядаєть-
ся як «територія, обмежена частина твердої поверхні Землі із вла-
стивими їй природними й антропогенними властивостями й ре-
сурсами, що характеризується протяжністю як особливим видом
просторового ресурсу й географічним положенням і іншими яко-
стями». Деякими вітчизняними вченими-регіоналістами вислов-
люється точка зору, що регіон — це частина території країни, що
збігається або не збігається із межами адміністративно-терито-
ріальних областей країни.

В.К. Симоненко вважає, що регіон — це великий економічний
район, складна економічна система [4, с. 236–242].

Інша група дослідників — Г. В. Гутман, А. А. Мироєдов,
С. В. Федін — розглядають регіон як «територіальне утворення,
що має чітко окреслені адміністративні межі, у межах яких від-
творюються соціальні й економічні процеси забезпечення життя
населення, обумовлені місцем регіону в системі територіального
й суспільного поділу праці» [5, с. 12].

На нашу думку, найбільш прийнятною та адекватною меті до-
слідження є точка зору, коли під регіоном розуміється територія,
що збігається в межах з областями України, оскільки дозволяє
розглядати регіон як цілісний об’єкт управління, що має єдиний
бюджет, чітку регіональну соціально-економічну політику, регіо-
нальні пріоритети, що мають наявну специфіку. Крім того, регіон
повинен розглядатися не тільки як об’єкт управління, але й із по-
зицій існування в ньому ринкових економічних відносин.

Поняттю «регіон» приділяється багато уваги й у сучасній
географічній і містобудівній літературі. Найбільш часто вжи-
ваними критеріями для формування поняття «регіон» є: соціо-
логічні (норми спілкування, поведінки); географічні (розташу-
вання, обсяг території і кількість населення); виробничо-
функціональні (специфіка пріоритетних видів діяльності); ін-
женерна обладнаність території (характер забудови об’єктів
виробничої діяльності, житла й обслуговування). Така різно-
манітність критеріїв ускладнює повне розкриття сутності регі-
ону в одному визначенні. Адже регіон повинен розглядатися
одночасно і як елемент територіальної організації національної
економіки, і як елемент системи розселення, і як елемент соці-
альної організації суспільства.
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Незважаючи на різні тлумачення поняття «регіон», усі вони
мають загальний фундамент, обумовлений економіко-терито-
ріальним поділом країни. Однак, на нашу думку, поняття «регі-
он» необхідно розглядати значно ширше, а саме як економічну
категорію, що характеризується наступними факторами:

— регіон — невід’ємна частина економічної системи країни,
пов’язана з нею складними й взаємозалежними відносинами, а
також приваблива власними трудовими, природними, економіч-
ними, фінансовими й іншими ресурсами [6, c. 35];

— регіон — складна сукупність взаємин його економічних
суб’єктів, що формує баланс ринкового попиту та пропозиції і
сприяє максимізації соціально-економічного ефекту [7, c. 15];

— регіон — самостійна еколого-економічна система, у межах
якої реалізуються відносини між людьми із приводу території
проживання як найважливішого об’єкта, що забезпечує нормаль-
ні умови існування людини.

В умовах відкритої економічної системи й перенесення акцен-
ту економічних реформ у регіони структура економічних відно-
син регіону характеризується існуванням наступних рівнів
(табл. 1).

На підставі результатів аналізу наукових підходів до дефініції
сутності поняття регіону, нами сформульоване наступне уточне-
не визначення: «регіон — це економічна підсистема національної
економіки, що знаходиться територіально в межах певних адміні-
стративних одиниць України, що володіє особливим географіч-
ним положенням, рядом природних, соціально-економічних, на-
ціонально-культурних та інших особливостей, що має єдиний
бюджет, чітку регіональну соціально-економічну політику, регіо-
нальні пріоритети, що враховують специфіку регіону, має влас-
тивості комплексності, цілісності, спеціалізації та керованості».

Таким чином, узагальнюючи викладені вище підходи до визна-
чення аналізованого поняття можна затверджувати, що під регіоном
прийнято розуміти цілісну економічну систему зі своїми структу-
рою, функціями, зв’язками із зовнішнім середовищем, історією,
культурою, умовами життя населення. Ця система характеризуєть-
ся: високою розмірністю; великою кількістю взаємозалежних підси-
стем різних типів з локальними цілями; багаторівневою організаці-
єю управління; ієрархічністю структури; значним запізнюванням
координуючих впливів при високій динамічності її елементів; непов-
ною визначеністю станів її окремих елементів.
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Таблиця 1
СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РЕГІОНУ

НА РІЗНИХ РІВНЯХ

Мегарівень (відносини
регіон — іноземні гос-
подарюючі суб’єкти)

Регіон стає частиною світової економічної систе-
ми на основі зміщення тієї чи іншої фази процесу
виробництва суспільного продукту з території да-
ного регіону за кордон і навпаки. Володіє віднос-
ною самостійністю в економічних відносинах ме-
гарівня, обумовленою необхідністю поєднання
інтересів регіону з національними інтересами, які
корелюють із загальними задачами функціону-
вання національної економіки

Макрорівень (відноси-
ни держава—регіон)

Регіон — субординована відносно національної
держави система, об’єкт регіональної політики,
частина національної економіки країни

Мезорівень (відносини
регіон—держава; регі-
он—регіон)

Регіон — територія в межах затвердженого кола
повноважень, суб’єкт загальнодержавних проце-
сів і мезоекономічних відносин, що утворився в
результаті територіально-галузевого поділу праці,
метою функціонування якого є відтворення умов
життєдіяльності соціуму завдяки мобілізації ре-
сурсів, що є у їх розпорядженні

Мікрорівень (відноси-
ни регіон-господарю-
ючі суб’єкти регіону;
регіон-органи місцево-
го самоврядування)

Регіон інтегрує відтворювальні процеси, що від-
буваються на рівні суб’єктів мікроекономіки в
єдиний регіональний відтворювальний процес

* Джерело: [6, 8–11].

Морфологічний аналіз показує, що саме поняття «потенціал»
походить від латинського слова «potential», що в перекладі озна-
чає — сила, міць. Потенціал розглядається як сукупність усіх на-
явних засобів, можливостей, продуктивних сил, що можуть бути
використані в якій-небудь сфері. Таким чином, потенціал — не
те, що виявлено, а те, що є в прихованому вигляді й може бути
виявлене за певних умов.

Великий тлумачний словник визначає потенціал як «засоби,
запаси, джерела, що є в наявності й здатні бути мобілізовані,
приведені в дію, використані для досягнення певної мети, здійс-
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нення плану, вирішення будь-яких завдань; можливості окремої
особи, суспільства, держави в певній сфері» [3, с. 245].

Під потенціалом взагалі розуміються можливості, спроможності,
приховані, нереалізовані резерви досліджуваного об’єкта, які при
зміні навколишніх умов можуть перейти з можливостей в реаль-
ність. Наявність потенціалу в будь-якого об’єкта обов’язково пе-
редбачає безліч варіантів його використання. Сам по собі потенціал
без визначення мети його використання існувати не може, оскільки,
говорячи про будь-який потенціал, завжди визначається те, для чого
властиво й необхідні резерви та можливості, а саме — для досяг-
нення певного кінцевого результату. Так, наприклад, визначення
виробничого потенціалу і його відокремлення від інших видів сис-
теми економічних потенціалів слід розпочати зі специфіки його ви-
користання, тобто формування матеріальної бази виробництва, що
бере участь у створенні продуктів виробництва.

Поняття «економічний потенціал» господарства (економічної
системи) широко використовується в літературі й на практиці.
Однак його зміст трактується неоднозначно в різних джерелах,
що приводить до множинності оцінок економічного потенціалу
однієї й тієї ж економічної системи.

Економічний потенціал — це багатогранна й складна макро-
економічна категорія, у той же час недостатньо досліджена, його
не слід вважати остаточно сформованим, про що свідчать різні
точки зору. Найважливішим фактором, крім оцінки окремих ре-
сурсів, є «якість» самої системи, що їх об’єднує.

З посиленням соціальних аспектів в економічних досліджен-
ням та орієнтацією на формування соціально орієнтованої моделі
економічного розвитку ринкового типу, наголошувалося на не-
обхідності якомога повнішого задоволення матеріальних і духов-
них потреб людини як головної мети економічної діяльності в
науковій літературі почали вживати термін «соціально-економіч-
ний потенціал».

Під соціально-економічним потенціалом в економічній науці
зазвичай розуміється сукупна характеристика ресурсних можли-
востей у тій чи тій сфері господарювання. Часто в економічній
літературі поняття «економічний потенціал» та «соціально-
економічний потенціал» трактуються однаково.

На нашу думку, визначення терміну «соціально-економічний
потенціал регіону» повинне враховувати не тільки ресурси й на-
прями їх використання, а також ступінь розвитку економіки в ре-
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гіоні й стимулюючий вплив регіональної і соціально-економічної
політики регіону.

Введення в науковий оборот поняття «соціально-економічний
потенціал» обумовлено, з одного боку, усвідомленням обмеже-
ності ресурсів для екстенсивного економічного зростання, з ін-
шого боку — прагненням увести в дію додаткові резерви й сти-
мули, закладені в структурі системи або діяльності, але не
реалізовані на практиці. Соціально-економічний потенціал роз-
глядається як сукупність соціально-економічних факторів, дже-
рел, стимулів, форм підвищення ефективності використання про-
дуктивних сил. Тому соціально-економічний потенціал виступає
як додаткове джерело ресурсів.

З даної точки зору правомірно, на нашу думку, визначити со-
ціально-економічний потенціал як сукупність ресурсів і власти-
востей, що визначають можливості стійкого й ефективного фун-
кціонування соціально-економічної системи в динамічних
зовнішніх умовах. Результатом розвитку виступає, насамперед
підвищення рівня добробуту населення. Саме в цьому аспекті
можна говорити також про ступінь і ефективність використання
соціально-економічного потенціалу регіону.

У багатьох дослідженнях з даної тематики, зокрема дослі-
дженнях ООН, виділяються дві складові добробуту: рівень життя
(рівень споживання) і якість життя, у який входять такі показни-
ки, як здоров’я населення, рівень освіти, якість навколишнього
середовища, рівень соціальної напруженості.

Відповідно соціально-економічна система, що забезпечує ста-
більно високий рівень добробуту громадян, має високий потенці-
ал розвитку. Однак при такому визначенні повинні враховувати-
ся перспективи, майбутній стан системи, тобто виникає
необхідність оцінити не тільки досягнутий рівень, а здатність си-
стеми до змін і напрямок цих змін. Це завдання може бути вирі-
шене тільки за умови комплексного аналізу факторів економічно-
го розвитку. Економічний розвиток визначається й вимірюється
темпами зростання протягом певного періоду часу валового внут-
рішнього (регіонального) продукту (в цілому або у розрахунку на
душу населення).

Таким чином, соціально-економічний потенціал регіону може
бути охарактеризований, з одного боку, як досягнутий рівень со-
ціально-економічного розвитку, з іншого боку — з огляду на мож-
ливості його подальшого нарощення при наявності певних ре-
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сурсів й умов. Величина й динаміка зміни соціально-економіч-
ного потенціалу визначається трьома групами залежностей: кіль-
кісними і якісними характеристиками складових потенціалу; вза-
ємозв’язками між підсистемами (системною якістю); впливом зов-
нішніх факторів.
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