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Статтю присвячено актуальним питанням ґенези потенціалу як базової економічної категорії соціальноекономічного потенціалу регіону на засадах міждисциплінарного підходу. Проведено компаративний аналіз
цієї дефініції за існуючими науковими напрямами (точні, природничі, технічні, суспільні та гуманітарні науки)
та на цій основі здійснено структурування соціально-економічного потенціалу й надано власний погляд на
поняття «потенціал»
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Статья посвящена актуальным вопросам генезиса потенциала как базовой экономической категории социально-экономического потенциала региона на основе междисциплинарного подхода. Проведен компаративный анализ этой дефиниции по существующим научным направлениям (точные, естественные, технические,
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Соціально-економічний потенціал у
діяльності підприємств України відіграє особливу роль у системі організації національного господарства. Величина соціально-економічного потенціалу характеризує рівень
розвитку продуктивних сил, визначає конкурентоспроможність країни, ступінь капіталізації підприємств. Зміст соціально-економічного
потенціалу регіону відображає складні, багатоаспектні, агреговані та консолідовані економічні процеси, зв'язки та відносини відповідно
до забезпечення збалансованості механізмів
його розвитку. Тим часом у теоретичному
аспекті категорія соціально-економічного
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потенціалу досліджена недостатньо, немає
системного бачення цієї проблеми як щодо
соціально-економічного потенціалу держави,
так і по відношенню до економічних потенціалів суб'єктів України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розуміння змістовного наповнення парадигми формування та розвитку соціальноекономічного потенціалу регіону потребує
дослідження міждисциплінарного характеру
і протиріч ґенези його базового елементу –
потенціалу.
Сьогодні поняття «потенціал» є предметом ґрунтовних досліджень багатьох науковців. Представниками вітчизняних учених,
© Добрик Л.О.
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які опрацьовували питання щодо сутності
цієї дефініції, особливостей формування та
напрямів ефективного використання потенціалу в розрізі соціально-економічних систем,
є: І.М. Бобух, О.Ф. Балацкий, А.В. Гриньов,
О.А. Грішнова, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, А.Ю. Жулавський, С.М. Ілляшенко,
Є.П. Качан, В.О. Калишенко, І.М. Коротун,
Н.С. Краснокутська Л.С. Мартюшева, Л.Ц. Масловська, В.С. Міщенко, І.М. Мірошник, Е.І. Полякова, В.П. Решетило, В.В. Файфур та ін.
Однак, незважаючи на ґрунтовність наукових досліджень знаних учених, відсутній
єдиний погляд щодо визначення потенціалу
як соціально-економічної категорії, побудови
теоретичних основ його формування за науковими підходами з урахуванням властивостей розвитку.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Мета статті – дослідити ґенезу
поняття «потенціал» як базової економічної
категорії соціально-економічного потенціалу
регіону на засадах міждисциплінарного підходу та на цій основі представити власний
погляд на поняття «потенціал».
Виклад основного матеріалу дослідження. Динамізм економічних процесів та
розвиток економічної теорії потребує уточнення та переосмислення сутності поняття
«потенціал». Науково-технічний прогрес,
інтеграційні процеси в науці та народному
господарстві призводять до переплетення
вживання загальновідомих термінів. Визнаючи міждисциплінарний характер поняття
«потенціал», зробимо компаративний аналіз
цієї дефініції за існуючими науковими напрямами, а саме: гуманітарні, точні, природничі,
технічні, суспільні науки.
Почнемо аналіз з позиції гуманітарних
наук (філософія, психологія, теологія, педагогіка тощо), враховуючи, що першим і найбільш уживаним є тлумачення потенціалу
саме як філософської категорії
Аристотель першим із філософів запропонував розглядати дефініції «акт» і «потенція»
як основу онтологічного розвитку. Відповідно,
буття поділялося на «потенційне» й «актуальне», а такі поняття, як «становлення»,
«розвиток», уявлялися як перехід від першого
до другого [1].
У Філософському енциклопедичному словнику поняття «потенціал» трактується як здатність речі бути не тим, чим вона є в категорії:
1) субстанції, 2) якості, 3) кількості, 4) місця,
тобто здатність здійснювати відповідно «рух»
або «процес» [2].

ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО
У сучасних дослідженнях українських учених
поняття «потенціал» у філософському аспекті
також здебільшого подається як «сукупність
наявних засобів, можливостей у конкретній
сфері» [3, с. 223], що, враховуючи напрацювання вчених-філософів, дає підстави визначати його як універсальну та загальну категорію.
Відповідно до проведених досліджень
поняття «потенціал» у психологічних науках,
установлено, що він трактується як така можливість, що, реалізуючись у діяльності, вдосконалюється, залишаючись потенційною,
тоді як діяльність відокремлена від потенціалу
й є засобом досягнення поставленої мети [4].
Психологічні особливості потенціалу особистості у загальному розумінні розглядаються як сукупність засобів, можливостей,
насамперед внутрішніх, які приховані, потенційні і можуть проявитися за певних умов [5;
6]. Так, Б.Г. Ананьєв, досліджуючи процес
онтогенетичного розвитку людини, під потенціалом розумів властивості індивіда й особистості, що визначають готовність і здатність
до виконання дій та досягнення в ній певного
рівня продуктивності, інтегровані в людині як
у суб'єкта діяльності. На його думку, потенціали розвитку є одними з істотних властивостей як особистості, суб'єкта діяльності, так і
індивіда. Він зазначає, що людина як суб'єкт
трудової діяльності має певні потенціали:
працездатність і спеціальні здібності, активність у формі ціннісних орієнтацій, мотивів [7].
Теологічний підхід робить наголос на
зв’язку життя з вищими духовними ідеалами
та цінностями, тобто з духовними орієнтирами. Отже, духовний потенціал особистості
визначається спрямованістю особистості
на вищі духовні ідеали, цінності та смисли,
зокрема естетичні, гуманістичні, екологічні,
пізнавальні, самовдосконалення та самореалізації [8; 9].
Педагогічна наука розглядає потенціал здебільшого з погляду можливостей
розкриття творчості дитини. Так, на думку
В. Сухомлинського, творчість починається
там, де інтелектуальні та естетичні багатства,
напрацьовані раніше, стають засобом пізнання, опанування, перетворення світу, при
цьому людська особистість ніби зливається
зі своїм духовним надбанням [10, с. 403–405].
Однак ціннісним є те, коли творчий потенціал особистості сприймається за допомогою інтегративної властивості, що відображає
міру можливостей реалізації її творчих сил як
«сукупність проявів особистісних функцій, що
спрямовані на вирішення зовнішніх та вну-
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трішніх проблем особистості з метою перетворення оточуючого світу та себе» [11].
Змістовна характеристика поняття «потенціал» із позиції гуманітарних наук наведена
на рис. 1.
Отже, у наведених вище різноманітних
поглядах учених на сутність поняття «потенціал» із позиції гуманітарних наук були виявлені потенційні резерви людини в процесі
взаємодії з навколишнім світом та іншими
людьми.
З погляду природничих наук (фізика, хімія,
геологія, біологія, географія, екологія) потенціал виступає здебільшого як функціональна
характеристика певного процесу (рис. 2).
Економічний сенс має погляд на природноресурсний потенціал як термін, що використовується у географічній науці. Серед учених
досі немає єдної думки щодо чіткої характеристики поняття «природно-ресурсний потенціал». У науці відбувалася спроба по-різному
розкривати його змістовне навантаження, а
іноді під цією категорією розуміти інші поняття,
зокрема «природні ресурси» або «ресурсний
потенціал». Здебільшого поняття «природноресурсний потенціал» характеризується як:
стан природи з урахуванням законів функціонування розвитку; сукупність усіх природних
засобів, запасів, джерел, які є й можуть бути

мобілізовані, використані для досягнення
певної мети [18]; невідновні природні ресурси
(мінерально-сировинні та паливні ресурси),
відновні природні ресурси (земельні, водні,
рекреаційні ресурси) та екологічна місткість
довкілля, яка характеризує його здатність
сприймати різноманітні антропогенні навантаження в певних масштабах без зміни якісних параметрів природної системи [19]; стан
елементів, які представляють розвиток економічних відносин; сукупність природних
ресурсів і природних умов, які знаходяться
у певних географічних межах, що забезпечують задоволення економічних, екологічних,
соціальних, культурно-оздоровчих та естетичних проблем людини і суспільства [20];
сукупність природних ресурсів, які є засобом
розвитку продуктивних сил, важливим екологічним чинником життєдіяльності суспільства
і можуть бути реально використані у господарській діяльності за наявних технологій та
соціально-економічних відносин [21].
Вищенаведені особливості змісту поняття
«природно-ресурсний потенціал» дають змогу
використовувати його як у межах країни, так
і регіону. Необхідність регіонального підходу
до визначення сутності природно-ресурсного потенціалу підкреслюються в роботах
А.Ю. Жулавського, який визначає його як
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філософія

Творчий потенціал
особистості – це інтегративна
властивість, що
педагогіка
відображає міру
можливостей реалізації
її творчих сил як
«сукупність проявів
особистісних функцій, що
спрямовані на вирішення
зовнішніх та внутрішніх
проблем особистості, з метою
перетворення оточуючого
світу та себе» [11].

Поняття
«ПОТЕНЦІАЛ»
в гуманітарних
науках

Духовний потенціал
особистості
визначається
теологія
спрямованістю
особистості на вищі
духовні ідеали,
цінності та смисли,
зокрема, естетичні,
гуманістичні,
екологічні, пізнавальні,
самовдосконалення та
самореалізації [8; 9].

психологія
Потенціал особистості - можливість,
Психологічні особливості
що реалізуючись у діяльності,
потенціалу особистості –
вдосконалюється, залишаючись потенційною,
сукупність засобів, можливостей, насамперед
тоді як діяльність відокремлена від потенціалу
внутрішніх, які приховані, потенційні і
й є засобом досягнення поставленої мети[4].
можуть проявитися за певних умов [5; 6].

Рис. 1. Змістовна характеристика поняття «потенціал»
з позиції гуманітарних наук [2; 4–6; 8; 9]
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Фізичний потенціал(потенційна
функція) - поняття, що характеризує
фізичні силові поля (електричні,
магнітні, гравітаційні) і взагалі поля
векторних фізичних величин [12].

Хімічний потенціал речовини - це один із
термодинамічних параметрів системи; енергія
додавання однієї частки в систему без здійснення
роботи [13].

хімія

фізика
Гравітаційний
потенціал — скалярна
функція координат і
часу, достатня для
повного опису
астрономія
гравітаційного поля
в класичній механіці
[14].

Поняття
«ПОТЕНЦІАЛ»
у природничих
науках

Екологічний потенціал
екологія
сукупність речовинноенергетичних ресурсів та властивостей
екосистем, що забезпечують її максимально
можливі структурно-функціональні параметри
(енергетичні, організаційні, біогеохімічні,
водотрансформаційні, середовищні) та корисні
функції (захисні, продукційні, рекреаційні,
редукційні, ресурсні, естетичні), котрі може
використовувати людина [16].

Потенціал здоров’я сукупність
функціональних
властивостей
систем живого
біологія
організму, які
підтримують процеси
життєдіяльності на
необхідному рівні
існування живого [10].

географія

Природно-ресурсний
потенціал - це важливий фактор
розміщення продуктивних сил, який
включає природні ресурси й умови (тіла та
сили у природі, що за певного рівня
розвитку продуктивних сил можуть бути
використані для задоволення потреб
людського суспільства [17].

Рис. 2. Поняття «потенціал» у природничих науках [12–17]

сукупність природних ресурсів та природних
умов, які в комплексі можуть забезпечити
максимально можливий обсяг виробництва
споживчих вартостей на даному етапі розвитку продуктивних сил і виробничих відносин,
зберігаючи при цьому здатність до сталого
відтворення [22].
Вважаємо, що дослідження природноресурсного потенціалу регіону є перспективним
напрямом ефективного використання ресурсів
даної території (регіону) для забезпечення його
потреб, що буде забезпечувати реалізацію державного напряму розвитку України – ресурсозбереження національних природних ресурсів
на тлі зростання виробництва продукції з урахуванням сучасних інноваційних технологій.
До точних наук відносять математику,
кібернетику та інформатику. При цьому математика, як і фізика, астрономія, хімія у природничих науках, оперує потенціалом як
абстрактною категорією виміру. А інформатика та кібернетика застосовують це поняття
для визначення інформаційного потенціалу.
Однак якщо в інформатиці робиться наголос
на технічному боці – матеріальних носіях

інформації, то кібернетика оперує більше
змістовним складником (рис. 3).
Технічні науки, головними з яких є металургія, гірництво, ливарна справа, машинознавство, електротехніка, теплотехніка, гідротехніка, радіотехніка, будівництво, дають
інженерний погляд на потенціал із наголосом
на прикладному аспекті поняття. Для нашого
дослідження важливою є характеристика
поняття «науково-технологічний потенціал»,
зміст якого враховує взаємодію між промисловістю, технологіями, наукою та інноваціями.
При цьому «науково-технологічний потенціал» може виступати як сукупність ресурсів [26], структур [27] або діючих чинників
[28], тобто мати наповнення, форму або дію
(рис. 4).
Сучасні економічні дослідження доводять,
що зміст науково-технологічного потенціалу є більш розширеним. Дійсно, сьогодні
взаємозв’язки між підприємствами-новаторами та підприємствами-учасниками (державними підприємствами, промисловими
асоціаціями, університетами) трансформуються та встановлюються залежно від рівня
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Теорія потенціалу в математиці - розділ математики і математичної фізики,
присвячений вивченню властивостей диференціальних рівнянь в окремих похідних у
сферах із досить гладкою межею за допомогою введення спеціальних видів інтегралів,
залежних від певних параметрів, які називаються потенціалами [23].

математика

інформатика

Поняття «ПОТЕНЦІАЛ»
у точних науках

Інформаційний потенціал – сукупність
інформаційних ресурсів і здатностей до їх
реалізації, які забезпечують умови його
тривалого розвитку на основі генерації,
накопичення і використання знань (фактів і
правил) [24].

кібернетика

Інформаційний
потенціал
сукупність засобів, методів і умов,
що
дають
змогу
ефективно
використовувати
інформаційні
ресурси [25].

Рис. 3. Поняття «потенціал» у точних науках [23–25]

Сукупність взаємопов’язаних структур, які формуються у двох напрямах. За першим ці
структури займаються виробництвом та комерційною реалізацією наукових знань та
технологій …; за другим – є комплексом інститутів правового, фінансового та
соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси та мають міцні
національні корені, традиції,
політичні та культурні
форма
особливості [27].

наповнення
Комплекс взаємодіючих
ресурсів, сукупність наукових,
виробничих, інформаційних,
трудових та фінансових ресурсів
[26].

НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ

дія

Сукупність
організованих
діючих внутрішніх і зовнішніх чинників науковотехнічного середовища, які мають бути
спрямовані на реалізацію інноваційної діяльності,
метою якої є задоволення нових потреб
суспільства [28].

Рис. 4. Поняття «науково-технологічний потенціал»
як наповнення, форма або дія [26–28]

затребуваності інновацій, що дає змогу розглядати науково-технологічний потенціал з
економічного погляду.
Проведений аналіз поняття «науково-технологічний потенціал» доводить, що за умов
достатньої сукупності ресурсів організаційні
структури спроможні їх перетворювати на
продукти (товари, послуги), які будуть забезпечувати потреби як регіону, так і країни у
цілому. За цих обставин науково-технічний
потенціал доцільно визначати як чинник інноваційного розвитку держави та пов’язувати з
інноваційним потенціалом.

750

Із погляду суспільних наук (економіка,
соціологія, політологія, правові науки, демографія тощо) поняття «потенціал» більш є
вживаним в економічному науковому просторі (рис. 5).
У загальному розумінні «економічний потенціал» визначають як спроможність економіки
країни, її галузей, підприємств, господарств
здійснювати виробничу діяльність, випускати
продукцію, товари, надавати послуги, задовольняти попит населення, суспільні потреби,
забезпечувати розвиток виробництва та споживання [29].
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Економічний потенціал – сукупна здатність наявних економічних ресурсів
забезпечити виробництво максимально можливого обсягу корисності, відповідного
потребам суспільства на певному етапі його розвитку [29].

економіка

соціологія

Поняття «ПОТЕНЦІАЛ»
у суспільних науках

Соціальний потенціал – рівень цивільної
свідомості і соціальної зрілості, ступінь
засвоєння працівником норм ставлення до
праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби і
запити у сфері праці виходячи з ієрархії
потреб людини [30].

демографія

Трудовий потенціал – це сукупна
суспільна здібність до праці,
потенційна дієздатність суспільства,
його ресурси праці [31].

Рис. 5. Поняття «потенціал» у суспільних науках [29–31]

У процесі дослідження з’ясувалося, що
єдиного визначення поняття «соціальний
потенціал» не надається, але основні характеристики формують зміст із позиції: рівня
цивільної свідомості і соціальної зрілості,
ступеня засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісних орієнтацій, інтересів, потреб і запитів в сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини [30]; комбінації
ресурсів, що володіє додатковими перевагами завдяки ефекту синергізму [35]; сукупності таких мотивів та установок економічного
суб’єкта в його внутрішньому і зовнішньому
середовищі, вплив яких відображається на
ефективності досягнення цілей [32]. Умови
готовності та здатності соціального потенціалу до реалізації на рівні країни враховує такі
рівні: культури і освіченості громадян, якості
соціальних умов і відносин, ступеня довіри
громадян до влади і суб'єктів господарювання, сприятливого середовища в соціумі
[33, с. 9].
Цікавим для нашого дослідження є соціологічний аспект, за якого потенціал розглядається як поняття з внутрішньо притаманними
йому властивостями цілісності, інтегративності, непрозорості і стратегічності, розроблення яких забезпечує спадкоємність,
синергетичний ефект ресурсів і можливостей
минулого (ретроспективний потенціал), сьогодення (вихідний потенціал) і майбутнього
(перспективний потенціал) розвитку соціальної спільності на основі первинних внутрішніх
і вторинних зовнішніх чинників [34, с. 144]
Окремою категорією соціально-економічного потенціалу є трудовий потенціал, який

формується завдяки сукупній суспільній здібності до праці [31] та складається з багатьох складників, до яких відносять: здоров’я;
освіту; професіоналізм; моральність; вмотивованість; уміння працювати в команді або в
колективі; інтелектуальний потенціал; організованість; ресурси робочого часу тощо [36].
Трудовий потенціал підприємства визначається демографічними тенденціями, характером поведінки працівників у трудовій сфері,
їх кваліфікацією, професійними здібностями,
знаннями та навичками, формується під дією
багаточисельних чинників, тісно пов'язаних
між собою, які впливають на характеристики
трудового потенціалу, а з іншого – залежить
від стану, специфіки, тенденцій розвитку відповідної галузі економіки, що зумовлює необхідність їх більш глибокого та комплексного
дослідження [37].
Отже, з погляду суспільних наук (економіка, соціологія, політологія, правові науки,
демографія тощо) поняття «потенціал»
досліджується як ресурсна категорія, що
забезпечує певні бізнес-процеси підприємства для налагодження високого рівня
результативності діяльності та продуктивності праці.
Висновки з цього дослідження. Таким
чином, проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки.
Поняття «потенціал» є міждисциплінарною
дефініцією, що формувалася під впливом
низки наук: гуманітарних, точних, природничих, технічних, суспільних. Тож теоретична
база дослідження соціально-економічного
потенціалу регіону має формуватися із засто-
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суванням системного, комплексного, компаративного підходів.
На
розуміння
соціально-економічного
потенціалу регіону впливає змістовне наповнення дефініції «потенціал» у таких категоріях, як: «природно-ресурсний потенціал»,
«екологічний потенціал», «інформаційний
потенціал», «науково-технологічний потенціал», «економічний потенціал», «соціальний
потенціал», «трудовий потенціал».
Пропонується таке визначення потенціалу
як базового в розумінні соціально-економіч-

ного потенціалу регіону: потенціал – це сукупність взаємодіючих ресурсів та можливостей
їх реалізації, які забезпечують максимально
можливі структурно-функціональні умови
параметри розвитку.
Опрацьований матеріал дасть змогу проводити подальші дослідження з приводу уточнення
концептуальних підходів до визначення економічної категорії «соціально-економічний потенціал
регіону», а також визначити напрями оцінювання,
формування та управління соціально-економічним потенціалом на регіональному рівні.
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