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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток сучасних економічних

систем всіх рівнів характеризується
системною нестійкістю. Незважаючи
на позитивні зрушення в розвитку
окремих з них, постійно збільшується
розрив у рівні економічної динаміки
макросистем (ростуть диспропорції в
розподілі економічних ресурсів і спо+
живанні, відтворювальний процес
протікає нерівномірно). Також існує
проблема складності виміру певних
макроекономічних процесів. Звичай+
но, причини неможливості вимірю+
вання того чи іншого явища або про+
цесу можуть бути різними: недо+
сяжність об'єкта для вимірювання,
його висока структурованість, низь+
кий технологічний рівень, недостат+
ня методична база, в тому числі й для
оцінювання, тощо. У більшості ви+
падків причини такої неможливості
можна об'єднати в одну категорію,
яку дослідники називають "інформа+
ційною невизначеністю" або "ентро+
пією", що також характеризує рівень
складності економічної системи. Це
зумовлює необхідність ретельного
аналізу факторів, що впливають на
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розвиток економічних систем із зас+
тосуванням сучасної методології дос+
лідження складних систем.

Питання дослідження економіч+
ного потенціалу сучасних економіч+
них систем набувають особливого
значення при побудові моделей роз+
витку економіки. У цілому, економі+
чна категорія "економічний потен+
ціал" виражає свою сутність як тео+
ретичне узагальнення економічних
явищ, пов'язаних з виконанням цільо+
вих функцій накопичених економіч+
них ресурсів.

Стратегічний економічний по+
тенціал (СЕП) сучасної економічної
системи визначає її можливість бра+
ти участь у вирішенні соціально зна+
чимих завдань довгострокового роз+
витку соціально+економічних систем
наявними економічними ресурсами.
Виходячи із цього, СЕП системи від+
ображає здатність підвищувати еко+
номічну активність за рахунок влас+
них і залучених економічних ресур+
сів з можливостями, умовами їхньо+
го поповнення і ефективного вико+
ристання. СЕП визначає стабіль+
ність, обсяг, структуру і динаміку

економічних ресурсів сучасної еко+
номічної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретичних і прак+
тичних аспектів розвитку економіч+
них систем присвячені праці багатьох
вчених+економістів (А. Сміт, К.
Маркс, Дж.М. Кейнс, Ф. Хайек та ін.).
Дослідженню теоретичних і практич+
них аспектів теорії управління еконо+
мічними системами присвячені праці
багатьох вчених+економістів: А.Г.
Мазура [1], А.Д. Чернявського [2],
питанням стратегічного управління
— О.С. Виханського [3], З.Є. Шерш+
ньова [4], регулюванню розвитку еко+
номіки — Б.Я. Панасюк [5].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної роботи є теоретич+

не дослідження ролі стратегічного
економічного потенціалу в управлінні
факторами розвитку сучасних еконо+
мічних систем. Завданням досліджен+
ня є: визначення характеристик еко+
номічних потенціалів економічних
систем; розробка структури стратег+
ічного економічного потенціалу су+
часної економічної системи; розроб+
ка механізму оцінки стратегічного
економічного потенціалу сучасної
економічної системи; визначення
критеріїв привабливості економічної
системи.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У етимологічному значенні тер+
мін "потенціал" походить від латинсь+
кого "potentia" — сила, в широкому
сенсі — засоби, запаси, джерела, що
є в наявності й можуть бути ви+
користаними, приведеними в дію для
досягнення певної мети, здійснення
плану, вирішення будь+якої задачі [6].

Залежно від об'єкта дослідження
різні автори виділяють економічні
потенціали для економічних систем
різного масштабу (країна, регіон, га+
лузь, підприємство) (рис. 1).

Так, поняття "економічний потен+
ціал підприємства" трактується як діа+
лектична єдність здатності підприєм+
ства самостійно здійснювати економ+
ічну діяльність за рахунок власних,
залучених джерел і засобів, з можли+
востями і умовами їх поповнення і
ефективного відтворення; як здат+
ності ефективного формування струк+
турованих власних і залучених еконо+
мічних ресурсів підприємства з цільо+
вою функцією досягнення економіч+
ного зростання і соціального ефекту.

Економічний потенціал галузі
визначається у вигляді сукупності
всіх ресурсів, наявних в галузі, як
власних, так і залучених, які можуть
бути мобілізовані для динамічного
розвитку даної галузі. Тобто еконо+
мічний потенціал галузі характеризує
можливості галузі формування пере+
важно фінансових ресурсів.

Автор [7] трактує економічний
потенціал у вигляді сукупності потен+
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ційних економічних ресурсів, що ста+
новлять ту частину накопиченого ка+
піталу, яка представлена на інвести+
ційному ринку в формі потенційного
економічного попиту, який здатний
перетвориться на реальний економі+
чний попит, що забезпечує задово+
лення матеріальних, фінансових,
інтелектуальних потреб відтворення
капіталу.

У цілому, економічна категорія
"економічний потенціал" розгляда+
ється як теоретичне узагальнення
економічних явищ, пов'язаних з вико+
нанням цільових функцій накопиче+
них економічних ресурсів.

Визначення економічного потен+
ціалу через сукупність ресурсів у рам+
ках даного дослідження є доцільним.
Економічний потенціал містить неви+
користані, приховані можливості на+
копичених економічних ресурсів, які
можуть бути приведені в дію для до+
сягнення мети підприємства.

Наявність економічних ресурсів є
необхідною і достатньою умовою
формування економічного потенціа+
лу, оскільки поняття "ресурс" вже
включає потенційні можливості його
використання в певній економічній
формі. Дана позиція найяскравіше
виражена методологічним підходом
Хачатурова Т.С., що визначає ресурс
як "...виробничу силу (здатність), що
є в наявності, можливу до викорис+
тання (потенційну). Потенціал — це
прихована можливість використання
продуктивної сили ресурсу, він
"міститься" в самому "наявному ре+
сурсі" [8]. Проте потенціал не можна
розглядати тільки як просту су+
купність ресурсів і можливостей їх
використання. При організації еко+
номічної діяльності ресурси не мо+
жуть знаходитися в стані простої су+
купності. Використання ресурсів зав+
жди визначене, ресурси повинні бути
певним чином організовані для реа+
лізації цілей розвитку сучасних еко+
номічних систем.

Отже, потенціали використання
економічних ресурсів повинні роз+
глядатися як комбінована система
організації господарських ресурсів.
Виходячи з цього, групована су+
купність матеріально+речовинних ре+
сурсів формує виробничий потенціал,
фінансових ресурсів — фінансовий
потенціал, інтелектуально+трудових
— інтелектуальний потенціал, інфор+
маційних — інноваційний потенціал.
Отже, економічний потенціал систе+
ми включає виробничий, фінансовий,
інтелектуальний, інноваційний по+
тенціали використання відповідних
груп економічних ресурсів, що вжи+
ваються в економічній діяльності,
визначають спрямованість і можли+
вості цієї діяльності. Стратегічний
економічний потенціал сучасної еко+
номічної системи визначає її мож+
ливість брати участь у вирішенні соц+
іально значимих завдань довгостро+
кового розвитку економічних систем
з наявними економічними ресурсами.

Реалізацію СЕП неможливо
здійснити без формування і викори+
стання управлінського потенціалу
(накопиченої здатності людей ква+
ліфіковано забезпечувати економіч+
ний процес), який є пусковим механі+
змом для "запуску" в дію всієї решти
потенціалів. Саме управлінський по+
тенціал є "ядром" СЕП органічно
інтегрованим з виробничим, фінансо+
вим, інтелектуальним інноваційним
потенціалами (рис. 2).

Розглянемо детальніше компо+
ненти СЕП сучасних економічних си+
стем:

1. Виробничий потенціал. У нау+
ковій літературі одним їх перших по+
няття "виробничий потенціал" вико+
ристовував Анчішкін А.І., включаючи
в нього "набір ресурсів, які в процесі
виробництва набувають форму фак+
торів виробництва" [9]. Разом з ре+
сурсним підходом до визначення ви+
робничого потенціалу зустрічаються
й інші визначення. Виробничий по+
тенціал — потенційний обсяг вироб+
ництва продукції, потенційні можли+
вості основних засобів, потенційні
можливості використання сировини і
матеріалів, потенційні можливості

професійних кадрів [10]. Відповідно
до наведених визначень зробимо вис+
новок, що виробничий потенціал еко+
номічної системи — компонент СЕП,
який визначається сукупністю мате+
ріально+речовинних ресурсів і мож+
ливостями їх ефективного викорис+
тання з метою реалізації завдань еко+
номічної діяльності.

2. Фінансовий потенціал. На дум+
ку авторів [11], фінансовий потенці+
ал визначається як відносини, що ви+
никають на підприємстві з приводу
досягнення максимально можливого
фінансового результату за наступних
умов: наявність власного капіталу,
достатнього для виконання умов
ліквідності і фінансової стійкості;
можливості залучення капіталу в об+
сязі, необхідному для реалізації
ефективних економічних проектів;
рентабельності вкладеного капіталу;
наявності ефективної системи управ+
ління фінансами, що забезпечує про+
зорість поточного і майбутнього
фінансового стану. Фінансовий по+
тенціал характеризується фінансо+
вою незалежністю, фінансовою стій+
кістю і кредитоспроможністю (ліквід+
ністю). Тобто можна сказати, що

Рис. 1. Характеристика економічних потенціалів економічних систем

Рис. 2. Структура стратегічного економічного потенціалу сучасної економічної
системи
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фінансовий потенціал економічної
системи визначається як наявність
матеріально+фінансових ресурсів і
можливостей структурувати їх до
фондів цільового призначення, що
призначені для ведення економічної
діяльності.

3. Інтелектуальний потенціал.
Однозначного визначення "інтелек+
туального потенціалу" в економічній
науці не відбулося. Володіння інте+
лектуальним потенціалом припускає,
перш за все, розумові можливості,
можливості інтелекту [10]. Інтелек+
туальний потенціал — підсистема
економічного потенціалу підпри+
ємства, яка є органічною єдністю
творчих і трудових індивідуальних
потенціалів працівників підприєм+
ства, що відображає здібність до ви+
робництва матеріальних благ за до+
помогою використання знань, а та+
кож адекватністю, рівнем і якістю уп+
равління в поєднанні з рівнем освіти.
Узагальнюючи сказане, можна визна+
чити, що інтелектуальний потенціал
економічної системи — це сукупність
інтелектуальних і трудових ресурсів,
можливостей системи ефективно ви+
користовувати їх в економічній діяль+
ності за допомогою використання
знань і трудових навиків.

4. Інноваційний потенціал. Для
здійснення економічної діяльності
необхідна наявність інноваційного
потенціалу, який дослідниками ха+
рактеризується як сукупність всіх
видів інформаційних ресурсів, вклю+
чаючи технологічну документацію,
патенти, ліцензії, бізнес+плани по
освоєнню нововведень, інноваційні
програми і т.ін. Від стану інновацій+
ного потенціалу залежить вибір тієї
або іншої стратегії, яку в даному ви+
падку можна визначити як міру го+
товності виконати поставлені цілі в
області розвитку підприємства.
Інноваційний потенціал визначаєть+
ся наявністю і можливостями ефек+
тивного використання інформацій+
них ресурсів для розробки економі+
чних проектів і програм, а також
мірою готовності економічної систе+
ми виконувати поставлені інно+
ваційні завдання, що забезпечують

досягнення поставлених завдань
розвитку економічної системи.

Для розробки адекватного меха+
нізму управління факторами розвит+
ку сучасних економічних систем не+
обхідно уточнити: однією з цільових
установок цього процесу є підвищен+
ня СЕП економічної системи. Струк+
турно стратегічний економічний по+
тенціал представлений на рис. 3. Еко+
номічна стійкість системи неабиякою
мірою зумовлена її економічною ак+
тивністю. Економічна активність ви+
являється в досягненні поставлених
цілей розвитку, відображає абсо+
лютні і відносні показники економіч+
ної діяльності.

Економічна активність у фінансо+
вому аспекті виявляється в швидкості
обороту коштів, її аналіз полягає в
дослідженні рівнів і динаміки різно+
манітних коефіцієнтів — показників
оборотності.

Показники економічної актив+
ності відображають результати і
ефективність поточної основної ви+
робничої діяльності. Оцінка еконо+
мічної активності на якісному рівні
проводиться шляхом порівняння
діяльності даної економічної системи
і аналогічних за профілем економіч+
ної діяльності (сфері використання
капіталу) систем [12].

Економічна активність є інте+
гральною характеристикою її актив+
ності в основних сферах економічної
діяльності. Економічна активність
визначається як активність еконо+
мічної системи, направлена на ство+
рення матеріальних і духовних благ у
відповідності з потребами розвитку
соціальних систем.

Економічна активність сучасної
економічної системи є найважливі+
шим критерієм, за яким потенційний
інвестор економічних ресурсів може
визначити для себе доцільність вкла+
день і їхню очікувану віддачу. Еконо+
мічна активність є одним з основних
факторів стабільності економічної
системи й забезпечення її СЕП. Із цих
позицій економічна активність може
розумітися як інтенсивність залучен+
ня економічних ресурсів як базової
основи СЕП.

Отже, під управлінням СЕП су+
часних економічних систем розумі+
ється цільовий вплив, що підтримує
його рівень у заданому стані (забез+
печує економічну стабільність еконо+
мічної системи) або що змінює його в
якісно і кількісно новий стан, при
якому забезпечується довгострокова
стабільність системи.

Це досягається шляхом безпосе+
реднього управлінського впливу на
його структурні компоненти, у рам+
ках якого передбачається застосу+
вання комплексу заходів, спрямова+
них на їхню зміну і коректування
відповідно до мети і завдань розвит+
ку. Сучасні економічні системи, що
мають потужний СЕП, мають у своє+
му розпорядженні необхідні внут+
рішні джерела економічних ресурсів
(первинні і вторинні), є привабливи+
ми для інших систем з погляду мож+
ливості їхнього залучення і реалізації
перспективних економічних програм,
проектів. У числі методів, застосуван+
ня яких можливе в рішенні даної за+
дачі, можна назвати метод регресій+
ного аналізу, теорію нечітких мно+
жин [13] і метод багатоваріантного
аналізу, або ієрархій.

У сучасних умовах стійкість еко+
номічної системи забезпечується зде+
більшого нею самою. Слідуючи кла+
сичному підходу, висока ефектив+
ність економічної діяльності (прибут+
ковість, рентабельність) є головним
критерієм привабливості економічної
системи. Також критеріями приваб+
ливості в сучасних умовах є: економ+
ічна ніша, СЕП, економічні ресурси.

Оцінка привабливості сучасної
економічної системи припускає вияв+
лення її економічного циклу, який
розглядається як послідовна зміна
стадій "зародження — зростання /
розвиток — стабильність / стійкість
— занепад / нестабільність — вижи+
вання". Визначення стадій економіч+
ного циклу здійснюється шляхом
проведення динамічного аналізу ре+
зультатів економічної діяльності.
Привабливими вважаються системи,
що перш за все знаходяться на стадії
зростання і стабільності. Разом з ви+
явленням стадії економічного циклу
оцінка привабливості припускає про+
ведення грунтовного аналізу її діяль+
ності. Доповнений прогнозом, він
дозволяє оцінити можливу прибут+
ковість і терміни повернення ін+
вестованих економічних ресурсів, а
також виявити найбільш значущі за
наслідками ризики.

Запропонований автором підхід
полягає в аналізі СЕП як цільової
функції управління чинниками роз+
витку. СЕП виступає джерелом і
прискорювачем ефективного розши+
реного відтворення економічних ре+
сурсів системи. Наприклад, збіль+
шення доходів підприємств як мік+
роекономічних систем відповідно
розширює внутрішні джерела інвес+
тицій, а також підвищує їх економіч+
ну надійність і привабливість для зов+

Рис. 3. Структурна схема стратегічного економічного потенціалу на прикладі
мікроекономічної системи
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нішніх інвесторів. У міру зростання
завантаження виробничої потуж+
ності системи підприємства зміцню+
ється і його СЕП. Відповідно з ура+
хуванням ефекту мультиплікатора
інвестицій зростає величина валово+
го доходу підприємств. Кейнс Дж. М.
характеризує мультиплікатор інвес+
тицій наступним чином: коли відбу+
вається приріст загальної суми інве+
стицій, то дохід збільшується на суму,
яка у К+раз перевищує приріст інвес+
тицій [14]:

(1),

де:
        (2),

де: і — відповідно при+
рости споживання й інвестицій.

Разом з ефектом мультиплікато+
ра інвестицій в економічній діяльності
діє ефект акселератора інвестицій:
збільшення валового доходу під+
приємств ведуть до збільшення обся+
гу інвестицій. Отже, зростання СЕП
підприємств дозволяє збільшити ре+
альний обсяг інвестицій і відповідно
обсяг валової продукції, валової ви+
ручки, валового і чистого доходу під+
приємств. При цьому розширюються
економічні умови і джерела розшире+
ного відтворення ресурсів.

Справедливим це твердження є і
для систем інших масштабів. СЕП є
основним регулятором економічної
активності, підвищення його рівня
визначає необхідні й достатні умови
для підвищення привабливості сучас+
ної економічної системи (рис. 4).

Між СЕП економічної системи і
її активністю існує причинно+на+
слідковий зв'язок: СЕП є узагальне+
ною факторіальною ознакою (неза+
лежною змінною), а активність — ре+
зультативною ознакою (залежною
змінною). Взаємозв'язок даних по+
казників має стохастичний характер.
При цьому СЕП є аргументом (X), а
активність — його імовірнісною фун+
кцією (Y).

Відповідно можуть бути встанов+
лені тип і параметри цієї об'єктивно
існуючої залежності, тобто може
бути визначена тіснота зв'язку (шля+
хом розрахунку коефіцієнта парної
кореляції) і підібрано регресійне рів+
няння вигляду .

Для кількісної оцінки активності
економічної системи необхідно опо+
середкувати її функціональну за+
лежність від зовнішніх і внутрішніх
чинників. Економічну активність
можна оцінити, зробивши співвідно+
шення загального обсягу залучених і
власних економічних ресурсів за пев+
ний період з виробничою потужністю
системи. Період розрахунку актив+
ності системи доцільно брати не мен+
ший ніж 3 роки. Тоді буде ослаблено
або нейтралізовано дію на величину
активності впливу зовнішніх фак+
торів непрямої дії. З урахуванням
сказаного величину коефіцієнта ак+
тивності мікроекономічної системи

— підприємства — пропонується роз+
раховувати за формулою:

  (3),

де К
еа

 — коефіцієнт економічної
активності підприємства; І

пр
 — інвес+

тований прибуток підприємства; І
ам

 —
амортизаційні кошти підприємства;
І

ем
 — інвестиції за рахунок випуску і

продажу цінних паперів підприєм+
ства; І

дер 
— державні інвестиції, які

одержані підприємством; І
кр

 — інве+
стиції за рахунок кредитів банків;
І

пр(інвест.)
 — інвестиції, залучені під+

приємством за рахунок іноземних
інвесторів різних ринкових фондів і
структур, а також коштів населення;
К

осн
 — середньорічна вартість основ+

ного капіталу підприємства; К
об

 —
середньорічна вартість оборотного
капіталу підприємства.

ВИСНОВКИ
Для визначення параметрів за+

лежності між СЕП системи і її еко+
номічною активністю пропонується
використовувати дані про рівень еко+
номічного потенціалу, а також визна+
чені рівні активності мікроекономіч+
них систем — підприємств регіонів
України. СЕП визначається наявні+
стю економічних ресурсів, його наро+
щування і зміцнення є основною ме+
тою економічної політики, в ході ре+
алізації якої відбувається узгоджен+
ня рішень і дій всіх суб'єктів еконо+
мічної діяльності, а отже, управлін+
ня чинниками розвитку сучасних еко+
номічних систем. Даний методичний
підхід можна використовувати для як
аналізу економічної активності, так і
для ступеня реалізації СЕП для су+
часних економічних систем будь+яко+
го масштабу.
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Рис. 4. Основні структурні елементи економічної активності економічної
системи і їх взаємозв'язок


