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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРИКЛАДНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ"
ЯК ЦІЛЬОВОЇ КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
У роботі досліджено сучасні тенденції до визначення, прикладного використання та методів
оцінки поняття "потенціал" як цільової категорії державного регіонального управління. Показано, що розгляд "потенціалу" як системної характеристики дозволяє не тільки систематизувати методи оцінки, а й удосконалити підходи до управління ним.
The present article deals with modern tendencies to the definition, applied use and evaluation
methods of the "potential" notion as a target category of the state regional governance. It is shown,
that the "potential" notion view as a system characteristic allows not only the evaluation methods
systematization, but also the governing approaches approvement.
Ключові слова: потенціал, ресурс, державне регіональне управління.
Keywords: potential, resource, the state regional governance.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблематика визначення понять, пов'язаних із терміном "потенціал", не є новою для світової науки. Фундаментальні здобутки у даному напрямі належать галузі природничих наук, де зазначене поняття є глибоко дослідженим і
широко вживаним, принаймні останні два століття. У XX
столітті термін набув поширення в економічній науці та, починаючи із другої половини минулого століття, продовжив
свою інтеграцію у галузі гуманітарних наук, що не володіють потужними методами формалізації: соціологію, політологію, правознавство, державне управління.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНЕ
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ЯКИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
На сьогодні надзвичайно велика кількість вітчизняних
та зарубіжних вчених (Долішній М.І., Варналій З.С., Давискіба Є.В., Еріашвілі Є.Д., Керецман В.Ю., Коротич О.Б., Кузьмин В.М., Лексін В.М., Максимова Т.С., Мезенцев К.В., Нижник Н.Р., Проводар Н.І., Швєцов О.М. та ін.) досліджують
різноманітні аспекти соціально-економічних явищ та процесів на регіональному рівні, у т.ч. проблематику регіонального управління і при цьому вживають термін "потенціал".
Основне прикладне використання цього терміна здійснюється шляхом його поєднання з іншими термінами економічного та соціального змісту: "економічний", "трудовий", "ресурсний", "людський", "фінансовий" тощо, територіального —
"регіональний". У свою чергу, використання терміна "потен-
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ціал" у державному регіональному управлінні набуває все
більшого поширення одночасно із розвитком наук державного управління. У даному ракурсі окремою особливістю є
цільовий аспект поняття "потенціал" як об'єкта управління,
його широке вживання у визначенні фундаментальних категорій зазначеної науки. Проте, незважаючи на це, фактично відсутні дослідження, присвячені проблемам регламентування та систематизації використання зазначеного терміна, його термінологічній та понятійній визначеності, методам формалізованої оцінки та підходам до управління (у т.ч.
регіонального).
Метою роботи є дослідження сучасних тенденцій визначення, використання та методів оцінки поняття "потенціал" як цільової категорії державного регіонального управління.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Етимологія походження терміна "потенціал" бере початок від латинського слова "potentia", що у перекладі означає силу, міць, приховані можливості.
Як зазначалося, поява і найбільші здобутки дослідження
"потенціалу" належать природничим наукам. Так, у фізиці потенціал виступає у якості силової характеристики поля та успішно використовується при дослідженні та поясненні широкого спектра природних процесів макро- та мікрорівня. Завдяки
введенню і розробці методів оцінки потенціалу у галузь хімії
вдалося пояснити цілу низку емерджентних властивостей сполук із подальшим синтезом нових речовин. Запозичення ідейних принципів потенціалу економікою розпочалося із їх "ресурсної" інтерпретації. Проте, навіть його вживання у такому
ракурсі (який зазнає значної критики і нині) призвело до вияв-
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речності, пов'язані із його ресурсною інтерпретацією. Акцентуючи на даних суперечностях, Г.П. Уліганинець [1, с.
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лення та опису ряду економічних закономірностей, зокрема ресурси", що віднесено до матеріальної і фінансової основи
виробничої функції. Характерною спільною рисою появи при- місцевого самоврядування. Окрім того, вживання терміну "рекладного ефекту від дослідження понять, пов'язаних із тер- сурс(и)" в інших нормативно-правових документах є більш усміном "потенціал", у світовій науці є його інтерпретація як сис- таленим з позицій управління, що визначається його окреслентемної характеристики із подальшою розробкою методів од- ням двома дієкатегоріями: "концентрація" і "використання". Незважаючи на цільовий аспект оперування зазначеними понятнозначної формалізованої оцінки.
Основні концепції поняття "потенціал" у державному тями із масовим використанням категорій "підвищення", "зауправлінні є значною мірою успадкованими від галузі еко- безпечення", "покращення", "ефективне використання" тощо,
номіки із одночасним успадкуванням низки невирішених нормативно-правові джерела зовсім не визначають методології
проблем. Економічний аспект проблематики потенціалу сут- числової чи якісної оцінки величини "потенціалу" та "ресурсу".
тєво посилюється при дослідженні категорій державного Окремим підтвердженням цього слугує відсутність даних
управління на регіональному рівні, де загострюються супе- термінів у постановах Кабінету міністрів України "Про затвер-

Таблиця 1. Терміни "потенціал" та "ресурси", прикладний зміст їх
використання у документах нормативно-правового забезпечення
державного регіонального управління
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дження Порядку здійснення моніто- Таблиця 2. Основні підходи до оцінки "потенціалу" дослідниками
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підходів до числової оцінки потенціалу (у інтерпретаціях ня зусиль управлінської дії обмежується процесом суто ретерміну як регіональної характеристики) дослідниками га- сурсного використання потенціалу з метою досягнення полузі економічних наук та наук державного управління наве- ставлених кінцевих соціально-економічних цілей. Формалізована оцінка величини потенціалу в такому випадку станодено у табл. 2.
Спільною особливістю пропонованих методів формалі- вить інтерес тільки як можливість використати оцінений обзації потенціалу є їх вартісно-ресурсна основа. При числовій сяг відповідного ресурсу. Однак цільова категорія даного
оцінці науковці, спрощуючи постановку завдання, значно зву- поняття не може обмежуватися тільки чинниками його режують спектр поняття "потенціал регіону", чітко окреслюючи сурсного використання. Слід погодитися із визначенням поокремі його складові: "трудовий", "інноваційний", "територі- тенціалу як системної характеристики, для якої притаманні
альний" тощо. За винятком робіт [18—19] потенціал не розг- певні умови реалізації, які подібно потенціалу можуть розглядається та не оцінюється як динамічна системна характери- лядатися як числові величини, що можуть бути знайдені
стика. Проте навіть спроби статичної оцінки окремих складо- шляхом обробки інформації про систему [20]. Управління
вих потенціалу регіону шляхом аналізу регіональної соціально- регіоном у такому ракурсі визначається як управління сисекономічної статистичної інформації свідчать про їх високу темою, на стан якої можна вплинути тільки шляхом створенприкладну значимість, пов'язану із зростанням чіткості поста- ня необхідних умов для реалізації її потенціалу.
новки цілей державного регіонального управління.
Багато дослідників явно чи опосередковано визначають ВИСНОВКИ
Аналіз нормативно-правового забезпечення державнопроцес управління регіоном схемою: управлінська дія —
процес використання потенціалу — соціально-економічна го регіонального управління, робіт дослідників галузі екоціль(і) управління. Більше того, основний аспект прикладан- номічних наук та наук державного управління свідчить, що
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поняття "потенціала" займає вагоме місце у процесі реалізації державної регіональної політики. Однак прикладне використання терміна "потенціал" має чітко визначений ресурсний зміст, підсилений одночасним вживанням дієслів "реалізація" та "використання". У свою чергу, нормативно-правові джерела зовсім не визначають методології якісної та
числової оцінки величини потенціалу, що значно обмежує
можливість його використання як цільової категорії. Пропоновані ж науковцями підходи до формалізації даного поняття базуються переважно на вартісно-ресурсній основі та
не розглядають потенціал як системну характеристику. "Потенціал регіону" за своїм змістом є надзвичайно широкою
категорією, яка може і повинна, з метою спрощення задачі,
обмежуватися окремими складовими (наприклад, "трудовий
потенціал", "інноваційний потенціал", "природно-ресурсний
потенціал" тощо). Проте таке обмеження веде до множини
методів оцінки понять одного системного явища, визначеного терміном "потенціал". Ускладнюючим чинником розв'язку задач формалізації постає визнана вартісно-ресурсна
складова оцінки потенціалу, яка не здатна врахувати слабоформалізовані дані соціальних та інших явищ і процесів
регіональної соціально-економічної системи, вплив на які
визначено як принципові цілі реалізації державної регіональної політики.
Розгляд потенціалу як системної характеристики дозволяє не тільки систематизувати методи оцінки, а й удосконалити підходи до управління ним. З даних позицій процес регіонального управління слід розглядати як процес управління
потенціалом та умовами його використання. У першому випадку зусилля регіональної влади спрямовані на створення
та підтримку базису регіонального розвитку, у другому — на
реалізацію конкретних соціально-економічних цілей.
Дослідження та формалізація складових регіонального
потенціалу як властивостей регіональної системи (саме системи) не може обмежуватися тільки факторною оцінкою впливу зовнішнього середовища та управлінської дії на їх поведінку та величину (що переважає у сучасних дослідженнях науковців галузі економічних наук та наук державного управління), але і визначати їх взаємовплив як характеристик компонент системи. Поєднання потенціалів окремих підсистем регіональної соціально-економічної системи з позицій системного підходу не є їх сумою (властивість емерджентності системи), що повинно мати своє відображення у регіональному
управлінню потенціалом як цільовою категорією.
Як перспективи подальших досліджень можна розглядати розробку методів формалізації понять, пов'язаних із
термінами "потенціал регіону" та "умови використання потенціалу регіону", заснованих на інтелектуальному аналізі
наявної статистичної інформації динамік регіональних соціально-економічних систем України.
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