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ВСТУП
У період формування якісно нових

шляхів виходу з економічної кризи та
розробки програм соціально'економ'
ічного просторового розвитку на дов'
готривалий період одним із дієвих та
своєчасних шляхів є розроблення мо'
делі ендогенно орієнтованого розвит'
ку регіону, в основі якої лежало б
ефективне використання та нарощен'
ня ендогенного потенціалу території.
За словами Варналія З.С., "в умовах
обмеженості бюджетних та інших
фінансових ресурсів у країні саме
внутрішній потенціал територій слід
вважати головним ресурсом їхнього
розвитку" [1, с. 75].

Дослідженнями проблем ефек'
тивності використання регіонально'
го потенціалу займалися такі вчені,
як Л.І. Абалкін, В.П. Александрова,
О. І. Анчишкін, Є.І. Бойко, З.С. Вар'
налій, І.М.Вахович, З.В.Герасимчук,
В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, М.І. До'
лішній, С.І. Дорогунцов, С.М. Злупко,
Л.Л. Ковальська, І. І.Лукінов, І.Р. Ми'
хасюк, В.П. Руденко, М.І. Скрипниченко,
Д.М. Стеченко, М.Г. Чумаченко та
інші. Проте не вироблена одностайна
позиція щодо визначення та оцінки по'
тенціалу регіону, його структурної бу'
дови.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Цілями статті є дослідження

різних підходів до змісту та структу'
ри регіонального потенціалу, визна'
чення поняття "ендогенний потенціал
регіону" та його структурних еле'
ментів.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Для систематизації існуючих

трактувань територіального потенці'
алу зупинимося, насамперед, на виз'
наченні самого поняття "потенціал".

Термін "потенціал" походить від
латинського слова potentia і означає
силу, міць. З економічної точки зору
потенціал розглядається у двох напря'
мах. Перший трактує потенціал як ре'
сурсне забезпечення, запаси, джерела,
резерви [2,ст13;3], другий — як "мож'
ливості окремої особи, суспільства,
держави в певній області" [4, с. 948].
Підходи до вивчення потенціалу в про'
сторовому вимірі зведено у таблиці 1.

Узагальнюючи розглянуті підхо'
ди, можемо зазначити, що потенціал
території — досить складне та багато'
аспектне поняття, якому притаманні
наступні характеристики:

— обсяг та види ресурсів регіону
(що використовуються чи можуть
бути використані);

— можливість території забезпе'
чити суспільні потреби;

— здатність ефективно функціо'
нувати.

Потрібно відмітити, що багато
дослідників вказують на залежність
ефективного функціонування тери'
торії саме від її можливості, здатності,
спроможності використовувати
місцеві (часто обмежені) ресурси, та'
ким чином підкреслюючи ендогенний
характер самого поняття потенціалу.

На основі вищенаведеного ендо'
генний потенціал регіону пропонуємо
розглядати як:

— сукупність ресурсів на певній

території та здатність ефективного їх
використання;

— спроможність виявлення та за'
лучення незадіяних джерел розвитку
задля забезпечення ефективного фун'
кціонування території.

Процес нарощення ендогенного
потенціалу регіону потребує визна'
чення його структурних елементів. З
метою побудови оптимальної структу'
ри ендогенного потенціалу регіону
розглянемо існуючі підходи до струк'
туризації територіального потенціалу.
Дослідники Олійник Я.Б., Запотоць'
кий С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук
А.Л., Пасько В.Ф., розглядаючи потен'
ціал регіону як основу розвитку гос'
подарської системи, наводять головні
його складові: природно'ресурсний,
демографічний, науково'технічний,
виробничий та фінансовий потенціал
території [5]. На нашу думку, якщо
розглядати дану структуру з точки
зору ендогенних процесів, доцільніше
виділяти людський потенціал , як су'
купність трудового потенціалу та ре'
алізацію можливостей, які здатна за'
безпечити лише людина.

Також існує підхід, за яким тери'
торіальний потенціал визначається як
сукупний ресурсний потенціал (СРП),
що "формується за участю всіх ре'
сурсів, які втягнуті у виробничу діяль'
ність і використання яких дає певну
результативність і продуктивність у
процесі задоволення суспільних по'
треб" [14, с. 4—5]. При цьому основни'
ми компонентами сукупного ресурсно'
го потенціалу пропонують розглядати
природно'ресурсний, трудовий і ви'
робничий потенціали. На наш погляд,
суттєва відмінність ендогенного потен'
ціалу полягає у тому, що він враховує
не тільки ресурси, "втягнуті" у госпо'
дарський процес, а й невиявлені та не'
задіяні джерела зростання.

Досліджуючи соціально'економі'
чний потенціал сталого регіонального
розвитку, М.В. Жук визначає економ'
ічний потенціал як матеріальну базу
економіки регіону. "Економічний по'
тенціал — відтворення економічних
відносин у процесі суспільного вироб'
ництва, а також максимального вико'
ристання його можливостей і ресурсів
(виробничих, трудових, мінерально'
сировинних, інформаційних, інтелек'
туальних тощо) для підвищення задо'
волення потреб суспільства" [7, с. 187].
На думку М.В. Жука, до особливих
елементів економічного потенціалу
регіонів слід віднести:

— просторово'економічний по'
тенціал — можливість регіону забез'
печити потреби на основі раціонально'
го використання власних ресурсів,
інфраструктури, людського капіталу,
розміщення відносно політично'еко'
номічних центрів впливу та перспекти'
ви ринків збуту товарів і послуг;

— природно'ресурсний потенціал
— сукупна продуктивність природних
ресурсів, засобів виробництва і пред'
метів споживання, яка виражається у
їх сукупній споживчій вартості;

— еколого'економічний потенціал
— ступінь екологічної рівноваги в
інтегрованій геосистемі "суспільство —
природа" та її здатність виконувати ан'
тропоекологічну й виробничу функції;
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— соціально'економічний потен'
ціал — сукупність суспільних та еко'
номічних показників, які комплексно
характеризують стан забезпечення на'
селення регіону соціальними та еконо'
мічними благами.

Поділяємо думку М.В. Жука що'
до важливості ролі просторового роз'
міщення регіональної системи. Адже
в умовах поглиблення інтеграції в
світову економіку геополітичне та гео'
економічне розташування як країни в
цілому, так і окремих регіонів дає
можливість забезпечити суттєвий еко'
номічний ефект. Тобто потенціал гео'
графічного розташування територій
можна розглядати як один з елементів
ендогенного потенціалу, оскільки
ефективне його використання забез'
печить подальший розвиток виробни'
чої та соціальної сфер господарюван'
ня регіону.

В.В. Папп соціально'економічний
потенціал (СЕП) визначає як досягну'
тий рівень соціально'економічного
розвитку, так і, з іншого боку, мож'
ливість його подальшого підвищення,
що потребує певних ресурсів і умов.
При цьому величину й динаміку зміни
соціально'економічного потенціалу
пропонується визначати такими гру'
пами залежностей: кількісними і якіс'
ними характеристиками складових
потенціалу; взаємозв'язками між
підсистемами (системною якістю);
впливом зовнішніх факторів.

При розподілі ресурсів та можли'
востей на зовнішні й внутрішні зазна'
чається, що в умовах недостатності
певних видів ресурсів вони можуть за'
лучатися ззовні. Певні винятки ста'
новлять такі елементи, як соціальні
інститути та стан навколишнього се'

редовища [9]. Ми підтримуємо таку
позицію, адже соціально'культурне
середовище певної території базуєть'
ся на багатовікових традиціях, тому у
цьому аспекті доцільніше спиратися на
місцеве етнічне середовище, а не нав'я'
зувати чи переймати чужі суспільні
цінності. Що стосується стану навко'
лишнього середовища, то пропонуєть'
ся його відновлення, оскільки немож'
ливе його запозичення.

Також, на нашу думку, доцільне
виділення управління як унікального
ресурсу, такого, що "визначає напрям
розвитку, можливості залучення
зовнішніх ресурсів та ефективність ви'
користання внутрішніх" [9, с. 44].

У структурі соціально'економіч'
ного потенціалу В.В. Папп пропонує
виділяти такі складові:

— забезпеченість основними при'
родними ресурсами, стан навколишнь'
ого середовища;

— чисельність населення й трудові
ресурси, загальноосвітній рівень;

— виробничий потенціал;
— науково'технічний і кадровий

потенціал;
— регіональні та геополітичні ас'

пекти соціально'економічного потен'
ціалу;

— соціальний потенціал;
— інфраструктура.
На нашу думку, наведені складові

найбільш близько відображають
структурну будову ендогенного по'
тенціалу регіону. Ми вважаємо до'
цільним внесення до цього переліку
управлінського потенціалу як одного
з основних елементів, що відображає
спроможність території ефективно
використовувати всі інші ресурси та
пошуку нових шляхів розвитку.

Також у словнику, довіднику з ре'
гіональної економіки пропонується до
розгляду термін "інтегральний потен'
ціал регіону" як такий, що поєднує всі
ресурси території і саму територію як
поле взаємодії суспільно'природних
компонентів, включаючи її транспор'
тно'географічне положення [11], зок'
рема: природно'ресурсний, виробни'
чо'технічний, демографічний, фінан'
совий, науково'технічний, інтелекту'
альний, інформаційний та ін. потенці'
али і територію з певним типом орга'
нізації.

З.С. Варналій пропонує для виз'
начення наявних і потенційних мож'
ливостей (джерел) розвитку регіону
застосовувати термін "ресурсний по'
тенціал регіону", оскільки, на думку
автора, саме ресурсний потенціал ре'
гіону є "основною базою формування
механізму реалізації його економічних
інтересів" [1, с. 78]. Виділяються ос'
новні інтегровані складові ресурсного
потенціалу:

— виробничий потенціал ;
— природно'ресурсний потенціал;
— людський потенціал;
— фінансовий потенціал.
З.С. Варналій також відмічає зро'

стаючу роль інформаційного та інсти'
туційного компонентів ресурсного по'
тенціалу.

Досліджуючи структуру економі'
чного потенціалу, О.Ф. Балацький
пропонує виокремлювати в залеж'
ності від ступеня залучення в госпо'
дарський оборот такі його частини:

— активна — ресурси, залучені в
економічну діяльність (діючі основні
виробничі й невиробничі фонди, нор'
мативні запаси матеріальних ціннос'
тей у сфері виробництва та обігу, зай'

Таблиця 1. Підходи до визначення терміну "потенціал регіону"
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нята частина економічно активного
населення тощо);

— пасивна — наявні та враховані
ресурси, але ті, що не задіяні в держав'
ному обороті (наднормативні запаси і
резерви матеріальних цінностей у
сфері виробництва; незайнята части'
на трудових ресурсів, розвідані й вра'
ховані, але не залучені до обороту при'
родні ресурси; результати наукових
дослідів тощо) [13].

Вважаємо, що даний підхід до'
цільно врахувати в процесі формуван'
ня та нарощення ендогенного потен'
ціалу регіону.

Якщо розглядати потенціал як
умову для здійснення певних процесів,
то внутрішній потенціал території
можна вважати ендогенним фактором
розвитку території. Так, у "Методич'
них рекомендаціях щодо формування
регіональних стратегій розвитку" на'
ведений перелік та характеристика
ендогенних факторів розвитку регіо'
ну [17]:

1. Природно'ресурсний потен'
ціал.

2. Економічний потенціал.
3. Науково'технічний потенціал
4. Стан навколишнього природно'

го середовища.
5. Трудовий потенціал.
6. Туристичний потенціал.
7. Рівень природно'технічної

безпеки, що характеризується пере'
ліком, структурою, розміщенням по'
тенційно небезпечних об'єктів та
інших джерел виникнення надзвичай'
них ситуацій.

8. Просторово'економічний по'
тенціал (опорний каркас території) —
характеризується наявністю основних
ліній та вузлів соціально'економічно'
го розвитку і тяжіння інвестицій.

У даному переліку звернемо увагу

на виділення туристичного потенціа'
лу в окрему позицію. Як показує прак'
тика, зростаючі потреби населення у
послугах туристичної та оздоровчої
індустрії стали потужним стимулом
розвитку багатьох регіонів. Тому вва'
жаємо доцільним виділення рекреац'
ійно'туристичного потенціалу як ок'
ремого компонента ендогенного по'
тенціалу регіону.

Підсумовуючи вищенаведені підхо'
ди, пропонуємо наступну структуру ен'
догенного потенціалу регіону (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Отже, проведені дослідження доз'

волили:
 1) на основі виділення існуючих

підходів до визначення територіально'
го потенціалу трактувати ендогенний
потенціал регіону як сукупність ре'
сурсів на певній території, здатність
ефективного їх використання та спро'
можність виявлення, залучення неза'
діяних джерел розвитку задля забез'
печення ефективного функціонування
території;

2) проаналізувавши наявні підхо'
ди до структурної будови потенціалу
території, виділити складові, які, на
нашу думку, найбільш близько відоб'
ражають структуру ендогенного по'
тенціалу регіону;

3) запропонувати наступну струк'
туру ендогенного потенціалу регіону,
основними елементами якої є: людсь'
кий потенціал, природно'ресурсний
потенціал, виробничий потенціал,
підприємницький потенціал, іннова'
ційний потенціал, управлінський по'
тенціал, фінансовий потенціал, геопо'
літичний і геоекономічний потенціал,
рекреаційно'туристичний потенціал,
інфраструктура та інституційний по'
тенціал.
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Рис. 1. Структура ендогенного потенціалу регіону


