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У статті надано теоретичний базис формування поняття «ефективність використання потенціа-
лу регіону». З метою формування рішень з підвищення ефективності використання потенціалу регіону 
запропоновано систему показників. Розроблено методичний підхід до кількісної оцінки ефективності ви-
користання потенціалу регіону. За результатами кількісної оцінки сформовано групи регіонів. Запропо-
нований підхід покладено в основу формування рішень з підвищення потенціалу регіону та ефективності 
його використання. 

Ключові слова: потенціал регіону, ефективність використання потенціалу регіону, кількісна оцінка, 
система показників.

В статье представлен теоретический базис формирования понятия «эффективность использования 
потенциала региона». С целью формирования решений по повышению эффективности использования 
потенциала региона предложена система показателей. Разработан методический подход для количе-
ственной оценке эффективности использования потенциала региона. По результатам количественной 
оценки сформированы группы регионов. Предложенный подход положен в основу формирования решений 
по повышению потенциала региона и эффективности его использования. 

Ключевые слова: потенциал региона, эффективность использования потенциала региона, количе-
ственная оценка, система показателей.

The theoretical base of concept forming of «efficiency of the region potential use» has been given in the article. 
The system of indices for decision forming on the increase of efficiency of the region potential use has been offered. 
The methodical approach to the quantitative estimation of efficiency of the region potential use has been developed. 
The groups of regions as a result of the quantitative estimation have been formed. Offered approach has been put in 
the basis of decisions making on the increase of region potential and efficiency of the region potential use. 

Keywords: potential of region, efficiency of the region potential use, quantitative estimation, system of indices.

Постановка проблеми. забезпечення зба-
лансованого соціально-економічного розвитку 
національного господарства потребує науко-
вого обґрунтування рішень спрямованих на 
вдосконалення регіональної політики. 

зазначимо, що рівень економічного зростання 
будь-якої економічної системи залежить від 
побудови механізмів ефективного використання 
потенціалу. всебічна характеристика сукупного 
потенціалу з визначенням його особливостей 
дозволяє визначити пропорції, що формуються 
в економіці регіону, а також дозволяє з’ясувати, 
наскільки вони сприяють вирішенню стратегічних 
завдань соціально-економічного розвитку кож-
ного регіону. також адекватна оцінка існуючих 
ресурсів дозволить вирішувати завдання опти-
мізації економічних пропорцій потенціалу регіону 
на основі критерію економічного зростання, інно-
ваційного та соціального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
значна кількість сучасних наукових робіт при-
свячена проблемі управління потенціалу на рівні 
країн, регіонів та окремих підприємств. Питан-
ням формування, управління та оцінки потенці-
алу економічних систем різних рівнів присвячена 
значна кількість робіт вітчизняних та закордон-
них вчених. серед таких робіт слід зазначити 
публікації т.а. ашимбаєва, Д.в. ворогушиної, 
е. Горбунова, М.н. Губанова, л.с. ладонько, 
е.в. лапіна, М.в. Макаренко, в.в. Максимова, 
о.і. олексюка, і.М. рєпіної, а.П. романової, 
а.і. татаркиної, о.с. Федоніна та ін.

однак результати проведених досліджень 
свідчать про відсутність наукових робіт, в яких 
на системному рівні розглянуті питання роз-
робки науково-методичних підходів з поєднан-
ням економіко-математичних методів і моделей 
кількісної оцінки потенціалу регіону та ефектив-
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ності його використання, на підставі яких можна 
було б дослідити зміни рівня ефективності вико-
ристання потенціалу регіону із запроваджен-
ням системного підходу та методів системної 
динаміки. вирішення такого завдання надасть 
можливість врахувати динамічні зміни зовніш-
нього середовища, що є актуальним для сучас-
них умов економічної глобалізації та сформу-
вати основу науково обґрунтованого прийняття 
управлінських рішень з підвищення ефектив-
ності використання потенціалу кожного регіону 
з урахуванням його регіональних особливостей.

за результатами досліджень [1, 2 та ін.] можна 
зазначити домінування ресурсного та цільо-
вого підходів до оцінки потенціалу. зокрема, 
автор роботи [2] пропонує створювати центри 
оцінки та використання наявного ресурсного 
потенціалу. у відповідності до цільового підходу 
оцінка потенціалу зводиться до визначення 
здатності суб’єкта господарювання здійснювати 
подальшу діяльність і досягати поставлених 
цілей на основі використання системи наявних 
ресурсів [3, 4, 5, 6, 7 та ін.]. 

вартісний підхід використовує автор роботи 
[8], при цьому вважає, що оцінка потенціалу 
регіону уявляє собою вартісне оцінювання його 
складових потенціалів: природно-ресурсного, 
інвестиційного, трудового та соціально-еконо-
мічного. розроблено методичний підхід щодо 
вартісної оцінки та використання трудового 
потенціалу [9]. існують також інші підходи щодо 
оцінки потенціалу [10].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на зна-
чну кількість наукових досліджень залиша-
ються невирішеними питання комплексного 
дослідження потенціалу регіону, що дозволить 
детально вивчити економічні процеси з вияв-
ленням закономірностей, що впливають на 
ефективність використання потенціалу регі-
ону. Для вирішення таких питань необхідно 
сформувати систему показників та розробити 
методичний підхід до кількісної оцінки ефек-
тивності використання потенціалу регіону. на 
нашу думку це дозволить оперативно визначати 
можливості економічної системи регіонального 
рівня, виявляти приховані резерви і формувати 
шляхи ефективного використання потенціалу 
регіональних систем.

Мета статті полягає у формуванні системи 
показників та розробці методичного підходу до 
кількісної оцінки ефективності використання 
потенціалу регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. в результаті узагальнення результа-
тів досліджень сучасних учених з урахуванням 
ресурсного підходу, вважаємо доцільним роз-
глядати потенціал регіону як здатність регіо-
нальної економічної системи до функціону-
вання, заснованої на наявності ресурсів.

узагальнення різних підходів до оцінки ефек-
тивності використання потенціалу дозволяють 

звести її до визначення здатності функціону-
вання регіону як складної економічної системи 
з метою досягнення поставлених цілей на основі 
використання системи наявних ресурсів. При 
використанні ресурсного напряму, слід виконати 
оцінку потенціалу, яка може бути зведена до 
визначення вартості регіональних ресурсів, до 
яких слід віднести сукупність матеріальних, енер-
гетичних, інформаційних і фінансових засобів, а 
також трудових ресурсів, які використовуються 
(або можуть бути використаними) в процесі 
виробництва на рівні регіону. Потенціал регіону, 
таким чином, слід розглядати як єдність мате-
ріальних, трудових, енергетичних, природних 
і фінансових можливостей. таким чином, потен-
ціал відображає можливості регіону як складної 
економічної системи до економічного розвитку.

Для ухвалення обґрунтованих управлінських 
рішень необхідно розробити комплексну модель 
оцінки потенціалу, що дозволяє не тільки кіль-
кісно оцінити складові потенціалу, але і моде-
лювати різні наслідки прийняття управлінських 
рішень. на основі таких моделей планується 
проведення досліджень потенціалу регіону 
і його елементів, що залежить від багатьох фак-
торів та дозволяє визначати умови ефективного 
використання потенціалу регіону.

в результаті узагальнення результатів дослі-
джень сучасних учених з урахуванням ресурс-
ного підходу, нами було запропоновано розгля-
дати потенціал регіону як здатність регіональної 
економічної системи до функціонування, засно-
ваної на наявності ресурсів. Потенціал регіону 
представлено у вигляді інтегральної оцінки 
потенційних можливостей, ув’язнених в ресурс-
ному потенціалі і реалізації їх для досягнення 
економічного результату.

ефективність використання потенціалу регі-
ону пропонується розглядати як комплексну 
категорію, а саме, як деяке становище регіональ-
ної економічної системи, та як віддзеркалення 
дій певних рівнів регіонального управління. зва-
жаючи на це, маємо надати більш ширше визна-
чення ефективності використання потенціалу 
регіону та будемо розглядати цю економічну 
категорію як результат впровадження рішень, що 
спрямовані на підвищення ефективності вико-
ристання регіональних ресурсів з метою забез-
печення всебічного розвитку регіону. 

на рис. 1 представлено теоретичний базис 
формування поняття «ефективність викорис-
тання потенціалу регіону». 

в ході досліджень зазначені невирішеними 
питання комплексного дослідження потен-
ціалу регіону та ефективності його викорис-
тання з розробкою відповідного методичного 
інструментарію, що дозволить надати системну 
оцінку та створити основу формування управ-
лінських рішень з підвищення ефективності 
використання потенціалу регіону. таким чином, 
доведено необхідність формування системи 
показників кількісної оцінки ефективності вико-
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ристання потенціалу регіону. Формування такої 
системи показників вимагає обґрунтування кон-
цепції кількісної оцінки з використанням мето-
дичного підходу, який передбачає проведення 
досліджень на системному рівні з визначенням 
множини факторів, що впливають на потенціал 
регіону й рівень ефективності його викорис-
тання, та встановлення існуючих взаємозв’язків 
як основи формування управлінських рішень.

в основу узагальненої оцінки ефективності 
використання потенціалу регіону покладено 
підхід, заснований на аналізі та порівнянні уза-
гальненого показника – валового регіонального 
продукту, який характеризує рівень розвитку 
економіки регіону та вважається узагальненим 
показником ефективності регіонального роз-
витку. на підґрунті класичного визначення тер-
міну ефективності та враховуючи економічну 
сутність валової доданої вартості (як ефекту, 
результативності регіональної економіки), про-
понуємо кількісне визначення узагальненого 
показника ефективності використання потен-
ціалу регіону у вигляді відношення корисного 
ефекту регіону до потенціалу регіону: 

=
ÂÄÂijÅÂÏij Pij

,                         (1)

де ЕВПij – показник ефективності викорис-
тання потенціалу i-го регіону за j-й період часу,

ВДВij – валова додана вартість, створена регі-
ональною економікою i-го регіону за j-й період 
часу,

Pij – потенціал i-го регіону за j-й період часу.
за результатами систематизації інформації 

та з метою здійснення кількісної оцінки ефектив-

ності використання потенціалу регіону, запропо-
новано систему показників. зокрема, з метою 
отримання аналітичних результатів запропоно-
вано визначення потенціалоємності регіону, як 
у загальному визначенні, так і у деталізованому. 
зокрема, потенціалоємність регіону у загаль-
ному визначенні:

=
PijÏЄij ÂÄÂij

.                        (2)

враховуючи запропоноване визначення 
потенціалу регіону у вигляді сукупності скла-
дових потенціалів: промислового, наукового, 
фінансового, кадрового, природно-ресурсного, 
споживчого, інноваційного та інвестиційного. 
у формалізованому вигляді сукупний потенціал 
буде визначатися за формулою:

−

= + + + +

+ + + + +

∑ (

 )

ïðîì íàóê ôіí êàäð
ij іj іj іj іj

òðóä ïð ðåñ ñïîæ іííîâ іíâ
іj іj іj іj іj

P Ð Ð Ð Ð

Ð Ð Ð Ð Ð
.         (3)

таким чином запропоновано розрахунок 
потенціалоємності регіону за кожною складо-
вою з наданням економічної сутності. зокрема, 
потенціалоємність регіону за промисловою 
складовою визначається в умовних одиницях 
за формулою:

= ij

ïðîìP
ÏЄij ÂÄÂij

,                       (4)

що дозволяє визначити кількість одиниць 
промислового потенціалу регіону, що прихо-
дяться на одну грошову одиницю корисного 
ефекту регіону.

таким чином, за результатами систематиза-
ції інформації та з метою здійснення комплек-

Рис. 1. Теоретичний базис формування поняття  
«ефективність використання потенціалу регіону»
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сної оцінки ефективності використання потен-
ціалу регіону, пропонуємо систему показників, 
які містить дві групи. До першої групи віднесені 
загальні показники (табл. 1), за допомогою яких 
здійснюється оцінка ефективності використання 
потенціалу регіону на макрорівні, та до другої 
групи – спеціалізовані (табл. 2), за допомогою 
яких здійснюється оцінка ефективності викорис-
тання потенціалу регіону за кожною складовою 
потенціалу.

розроблено методичний підхід до кількісної 
оцінки ефективності використання потенціалу 
регіону (рис. 2), який ґрунтується на запропо-
нованій системі показників потенціалоємності 
регіону за складовими та загальному показнику 

ефективності використання потенціалу регіону 
у вигляді відношення корисного ефекту регіону 
до потенціалу регіону, що дозволяє сформувати 
аналітичну основу формування заходів з підви-
щення ефективності використання потенціалу 
регіонів україни.

використання розробленого методичного 
підходу дозволило визначити дев’ять груп регі-
онів з урахуванням потенціалу регіонів й ефек-
тивності використання потенціалу регіонів 
(рис. 3) Проведені дослідження дозволяють 
зазначити, що потенціал на рівні регіонів укра-
їни використовується з різним рівнем ефектив-
ності. в ході досліджень отримано комплекс 
багатофакторних економіко-математичних 

таблиця 1
Загальні показники оцінки ефективності використання потенціалу регіону

Позначення показників Назва показника
ВРПij валовий регіональний продукт i-го регіону за j-й період часу

ВДВij
валова додана вартість, створена регіональною економікою i-го регіону за 
j-й період часу

ПСij проміжне споживання i-го регіону за j-й період часу

ЕЕij =
ÂÄÂijEEij ÏÑij

 – рівень ефективності економіки i-го регіону за j-й період часу

∆ВРПij, ∆ВДВij, ∆ПСij, ∆РЕij темпи зростання зазначених показників

таблиця 2
Спеціалізовані показники оцінки ефективності використання потенціалу регіону

Показник Методика розрахунку Визначення економічної сутності
ефективність використання 
потенціалу регіону 

=
ÂÄÂijÅÂÏij Pij  

кількість одиниць корисного ефекту регіону, яка 
міститься в одиниці потенціалу регіону

Потенціалоємність регіону 
у загальному визначенні

=
PijÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць потенціалу, які приходяться 
на одну грошову одиницю корисного ефекту 
регіону, визначеного у вигляді валової доданої 
вартості

Потенціалоємність регіону 
за промисловою складовою

= ij

ïðîìP
ÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць промислового потенціалу 
регіону, які приходяться на одну грошову 
одиницю корисного ефекту регіону

Потенціалоємність регіону 
за науковою складовою

= ij

íàóêP
ÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць наукового потенціалу регіону, 
які приходяться на одну грошову одиницю 
корисного ефекту регіону

Потенціалоємність регіону 
за фінансовою складовою

= ij

ôіíP
ÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць фінансового потенціалу 
регіону, які приходяться на одну грошову 
одиницю корисного ефекту регіону

Потенціалоємність регіону 
за кадровою складовою

= ij

êàäðP
ÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць кадрового потенціалу регіону, 
які приходяться на одну грошову одиницю 
корисного ефекту регіону

Потенціалоємність регіону 
за складовою природно-
ресурсного потенціалу

−

= ij

ïð ðåñP
ÏЄij ÂÄÂij

кількість одиниць природно-ресурсного 
потенціалу регіону, які приходяться на одну 
грошову одиницю корисного ефекту регіону

Потенціалоємність регіону 
за складовою споживчого 
потенціалу

= ij

ñïîæP
ÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць споживчого потенціалу 
регіону, які приходяться на одну грошову 
одиницю корисного ефекту регіону

Потенціалоємність регіону 
за складовою інноваційного 
потенціалу

= ij

іííîâP
ÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць інноваційного потенціалу 
регіону, які приходяться на одну грошову 
одиницю корисного ефекту регіону

Потенціалоємність регіону 
за складовою інвестиційного 
потенціалу

= ij

іíâP
ÏЄij ÂÄÂij  

кількість одиниць інвестиційного потенціалу 
регіону, які приходяться на одну грошову 
одиницю корисного ефекту регіону
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моделей – взаємозв’язків показника ефектив-
ності використання потенціалу від факторів для 
кожної групи регіонів. 

запропонований підхід покладено в основу 
формування рішень з підвищення потенціалу 
регіону та ефективності його використання. 
Формування рішень ґрунтується на стратегіч-
ному, тактичному та оперативному рівнях пла-
нування та передбачає здійснення моніторингу 
стану регіонального розвитку зі створенням умов 
ефективного використання всіх існуючих в сус-
пільстві ресурсів: матеріальних; інтелектуаль-
них; фінансових; інформаційних; демографічних 
тощо. у процесі вирішення поставлених завдань 
запропоновано здійснення моніторингу з прогно-

зуванням ступеня впливу змін у функціонуванні 
та розвитку галузей регіону на соціально-еко-
номічне становище, що надає можливість своє-
часно вживати необхідні заходи як в економічній, 
так і соціальній сферах діяльності.

особливим завданням оцінки ефективності 
є визначення найбільш впливових факторів на 
зростання валової доданої вартості як осно-
вного показника ефекту, що має бути основою 
формування рішень, спрямованих на підви-
щення ефективності використання потенціалу 
регіону.

вважаємо, що формування таких рішень 
є безумовно пов’язаним з визначенням умов 
раціонального використання всіх видів ресурсів. 

Рис. 2. Методичний підхід до кількісної оцінки ефективності використання 
потенціалу регіону

 

Мета оцінки – визначення рівня ефективності використання потенціалу 
регіону для розробки заходів щодо його підвищення
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однак маємо зазначити, що здійснення процесів 
наукового обґрунтування таких рішень потребує 
використання нової методології та сучасних сис-
тем обробки значних обсягів економічної інфор-
мації, яка до речі, є неструктурованою та має 
тенденцію до постійного накопичення, а також 
збільшення її обсягів. щодо формування рішень 
з підвищення рівня ефективності використання 
потенціалу, мають бути задіяними сучасні аналі-
тичні методи досліджень складних економічних 
систем, особливої уваги при цьому заслугову-
ють нові наукові підходи до обробки неструкту-
рованої та нечіткої інформації.

результати проведених досліджень свідчать 
про відсутність наукових робіт, в яких питання 
дослідження ефективності використання потен-
ціалу регіону розглянуті на системному рівні 
з використанням сучасних методів обробки 
економічної інформації та формуванням на 
цій основі наукового обґрунтування стратегіч-
них рішень з управління потенціалом та його 
складових елементів. вирішення таких питань 
потребує розробки нових науково-методичних 
підходів до моделювання ефективності вико-
ристання потенціалу регіону з використанням 
сучасних методів обробки неструктурованої 
та нечіткої інформації, економіко-математичних 
методів і моделей системної динаміки.

також зазначимо, що концепція розвитку регі-
ону повинна складатися з трьох взаємодіючих 
і взаємозалежних елементів. До цих елемен-
тів можна віднести: конкурентне середовище, 
адаптовані до умов конкурентного середовища 
підприємства і політика, що представляє собою 
інструмент державного регулювання. у зв’язку 
з цим регіональна політика повинна охоплювати 
наступні основні напрямки: визначення співвід-
ношення рухомих сил регіонального розвитку 
та забезпечення їх взаємодії (державний і при-
ватний сектори економіки, внутрішні і зовнішні 
чинники розвитку регіону і засоби); співвідно-

шення загальнодержавного та регіонального 
аспектів розвитку, центрального та регіональ-
ного рівнів управління економікою; підвищення 
ефективності використання потенціалу промис-
лових регіонів тощо.

у сучасних економічних умовах до основних 
завдань розвитку економічного потенціалу регі-
онів можна віднести:

– формування та реалізація структурної, 
інвестиційної, інноваційної та науково-технічної 
політики в регіонах, а також створення і розви-
ток відповідної інфраструктури;

– економічна і соціальна трансформація, 
яка призводить до якісно нового стану суспіль-
ства в регіонах;

– забезпечення розширеного відтворення 
умов життєдіяльності населення регіону, висо-
кого рівня і якості життя;

– формування умов і механізмів зміцнення 
економічної зони регіону і суб’єктів господарю-
вання.

– реалізація програм щодо забезпечення 
екологічної безпеки та захисту навколишнього 
середовища в регіонах;

– створення механізмів аналізу, прогнозу-
вання та вирішення проблем стратегічного і так-
тичного рівнів.

Мета промислової політики держави та інстру-
менти їх реалізації, повинні бути розподіленими 
та чітко визначеними за рівнями управління. 
тому, регіональна політика повинна відпові-
дати цілям і завданням держави. До основним 
стратегічних завдань регіонального розвитку 
можна віднести: модернізація інфраструктури 
регіонів, поліпшення рівня економічного стану 
за рахунок впровадження заходів з підвищення 
ефективності використання потенціалу; усу-
нення диспропорцій у соціально-економічному 
становищі регіонів; формування територіально-
виробничих комплексів і промислових вузлів за 
основними логістичними напрямами; стимулю-

Рис. 3. Матриця «Потенціал регіону – Ефективність використання 
потенціалу регіону»
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вання розвитку експортних виробництв в регі-
онах; формування вільних економічних зон, 
а також технопарків, як регіональних центрів 
впровадження досягнень науки, прискорення 
економічного та соціального прогресу та ство-
рення умов для виходу регіональної економіки 
на міжнаціональний рівень.

Висновки. концепція управління потенці-
алом регіону повинна бути орієнтованою на 
виявлення, оцінку і підвищення ефективності 
його використання за рахунок прискорення 
позитивної економічної динаміки та прийняття 
відповідних управлінських рішень на регіональ-
ному рівні.

Потенціал регіонів необхідно розглядати як 
узагальнену характеристику рівня розвитку еко-
номіки, в яку входять економічні ресурси та еко-
номічні результати. регіональна політика має 
бути спрямованою на підвищення ефективності 
використання потенціалу з урахуванням визна-
чених типів регіонів, а пріоритетними напрям-
ками розвитку в регіонах мають бути сфери 
економічної діяльності, які мають домінуючий 
вплив на результативність. регіони з доміную-
чим випуском промислової продукції, тобто про-
мислові регіони, потребують першочергового 
розвитку відповідних галузей промисловості 
з формуванням науково-технічних програм.
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