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Досліджено фактори формування ресурсного потенціалу регіону, методи 

кількісної його оцінки, а також запропоновано методичні підходи щодо 

визначення ефективності його використання. 
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 Factors of region’s resource potential forming, methods of its quantitative 

assessment are studied in the article, methodical approaches to estimation of its 

usage are offered.  
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Постановка проблеми. Розвиток регіону - багатовимірний і 

багатоаспектний процес, який зазвичай розглядається з погляду сукупності 

різних соціальних і економічних цілей, основною з яких є поліпшення якості 

життя населення. Це, в свою чергу, породжує необхідність вирішення таких 

питань, як збільшення доходів, поліпшення освіти, харчування та охорони 

здоров'я, зниження рівня бідності, оздоровлення навколишнього середовища, 



рівність можливостей, розширення особистої свободи, збагачення культурного 

життя та ін. 

 Все це представляється у вигляді певних перспектив, опосередкованих 

складанням програм соціально-економічного розвитку регіону з визначеним 

строком виконання. В залежності від цього терміну програми поділяються на 

коротко-, середньо- та довгострокові, що, в свою чергу, обумовлено 

визначеним завданням і можливістю її виконання. В основу економічного 

розвитку регіону покладено певні умови, що сформувалися на даній території, 

представлені, насамперед у вигляді ресурсів.  

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку будується 

відштовхуючись від  реальних можливостей цих ресурсів, які є основою 

розвитку економіки в майбутньому. В даний час поняття ресурсного потенціалу 

не має однозначного тлумачення.  

Виклад основного матеріалу. Традиційно в основі ресурсного потенціалу 

виділяють природно-ресурсний потенціал території, який являє собою 

граничний запас природних ресурсів, теоретично доступний для використання 

у господарській діяльності при заданих технічних і соціально-економічних 

можливостях суспільства в даний час і в рамках єдиного виробничо-

матеріального комплексу. З одного боку, природно-ресурсний потенціал - це 

продукт і сили природи з властивими для них законами функціонування та 

розвитку, з іншого - елементи, що відображають економічні відносини, які 

впливають на рівень продуктивності праці. Така різностороння характеристика 

є однією з головних ознак природно-ресурсного потенціалу, який вказує на 

концентрацію процесу взаємодії природи і суспільства саме в природних 

ресурсах. 

В економічній літературі природні ресурси ділять на дві основні групи: 

ресурси, що служать джерелом засобів виробництва, і ресурси, що служать 

засобом існування людей. За ознакою використання природні ресурси 

розглядаються як ресурси матеріального виробництва: промисловості, 

сільського господарства, інших галузей; та ресурси невиробничої сфери: 



безпосереднього (прямого) споживання і опосередкованого (непрямого) 

споживання. Природні ресурси класифікуються за різними підставами: за 

метою використання - багатоцільові і спеціалізовані, за походженням, за 

ознакою вичерпності, за ознакою відтворення та ін..  Ця класифікація не існує 

ізольовано і взаємопов'язана між собою. Вона носить умовний характер, але має 

важливе значення при вирішенні тих чи інших завдань по використанню 

природних ресурсів та визначенню їх потенціалу. 

Природно-ресурсний потенціал визначається сукупністю наступних 

факторів: наявністю тих чи інших видів природних ресурсів і кількістю цих 

видів на території регіону, їх поєднанням і збалансованістю, якісним станом, 

геологічним розташуванням і розміщенням, раціональністю 

природокористування, питомою вагою відходів і кінцевого продукту в обсязі 

вилучених у природи ресурсів [2]. 

Іншою складовою ресурсного потенціалу території виступає населення, 

яке відіграє суттєву роль в економічному розвитку регіону. Воно 

характеризується чисельністю (а також приростом в порівнянні з попереднім 

періодом); складом - статево, етнічним, сімейним та ін.; Якістю (рівнем 

здоров'я, освіти і культури). Остання характеристика робить досить істотний 

вплив на розвиток економіки.  

Важливим компонентом населення, якій має прямий вплив на соціально-

економічний розвиток території, є його трудовий потенціал. Він охоплює всі 

трудові ресурси суспільства (в основному працездатне населення у 

працездатному віці) і характеризується рівнем їх здоров'я, освіченості і 

культури, а також рівнем активності та зайнятості в економіці. Сюди 

включаються зайняті в економіці і офіційно зареєстровані безробітні, які 

шукають роботу, а також фактично зайняті в економіці на той чи інший 

момент. Відповідно в українській статистиці існують такі показники, як 

коефіцієнт зайнятості трудових ресурсів (відношення чисельності зайнятого 

населення до загальної чисельності трудових ресурсів); коефіцієнт зайнятості 

населення в працездатному віці (відношення зайнятого населення до 



чисельності населення у працездатному віці); коефіцієнт зайнятості активного 

населення (відношення зайнятих до чисельності економічно активного 

населення). 

Соціально-економічний розвиток регіону передбачає  використання всіх 

ресурсів території у тісному зв'язку. І природне середовище, і населення 

виступають як вихідні умови, що визначають можливості розвитку регіонів (їх 

природний і людський потенціали) [3]. 

При цьому важливі не тільки кількісні та якісні характеристики кожного з 

цих потенціалів, але і їх співвідношення між собою, більша або менша 

збалансованість. Деякими показниками останнього можуть служити щільність 

населення, а також площа сільськогосподарських угідь, розміри водних і 

лісових ресурсів на одну людину (у порівнянні зі среднеукраїнським 

показником). Природне середовище (як просторова основа життєдіяльності 

людей та загальний засіб виробництва) і населення (його культурно-історичний 

і виробничий досвід) розглядаються зазвичай як важливі елементи надбання тієї 

чи іншої країни. Однак не завжди велика чисельність населення є для неї 

благом. Це відбувається в тих випадках, коли воно не «стикується» з 

природними умовами і не стимулює науково-технічний прогрес, знижуючи тим 

самим можливості росту валового продукту і доходу на душу населення. 

Нерідко в таких випадках проводиться демографічна політика, спрямована на 

так зване планування сім'ї. У свою чергу, надмірне наявність природних благ на 

душу населення не завжди сприяє формуванню у нього уважного ставлення до 

них, а при певних умовах призводить і до хижацького використання природних 

ресурсів. Все це обумовлює розвиток науково-технічного потенціалу та його 

особливе місце в системі ресурсного потенціалу соціально-економічного 

регіонального розвитку. 

До останнього часу в науковій літературі і публіцистиці зазвичай 

використовувалося і використовується поняття «науково-технічний потенціал», 

пов'язане з науково-технічною революцією XX в. і це відноситься в основному 

до засобів виробництва і технологічних процесів. Сьогодні ця революція набула 



якісно нові риси, що дозволяють говорити про інформаційну революцію. 

Інформація виступає в різній формі: технологій, управлінського знання, 

досвіду, інформаційного товарного продукту, відомостей про систему та її 

процеси і ін. Її можна згрупувати у два блоки: інформація як товар 

(інформаційний продукт), призначений для експорту, і інформація як 

виробничий ресурс, необхідний для прийняття поточних рішень. Особливість 

нинішнього етапу технологічного розвитку суспільства і світового 

господарства дозволяє пропонувати інформаційний продукт практично на будь-

яких ринках і фактично без обмежень. Також доступність інформаційного 

ресурсу в даний час досить висока: майже всі необхідні відомості про будь 

ринки, товари, виробників, їх потенціал і багато іншого можна отримати 

практично з будь-якої точки земної кулі протягом кількох хвилин. Але 

можливість і ефективність виробництва і споживання інформації в якості 

ресурсу буде залежати від стану та рівня розвитку самої регіональної 

соціально-економічної системи.  

Показниками стану науково-інформаційного потенціалу можуть служити: 

а) питома вага наукових працівників у складі економічно активного населення; 

б) кількість відкриттів, винаходів, наукових публікацій в середньому на одного 

наукового працівника за рік; в) вартість наукового обладнання на одного 

працівника; г) середній рівень заробітної плати наукового співробітника в 

зіставленні із середньою заробітною платою в країні; д) співвідношення 

наукових працівників та обслуговуючого персоналу в науково-дослідних 

організаціях і пр. 

Соціально-економічний потенціал суспільства характеризується такими 

основними показниками, як співвідношення державного і приватного секторів 

економіки (за питомою вагою зайнятих у них), а також частка державних 

витрат у ВВП. 

Висновки. Соціально-економічний розвиток регіону є процес, заснований 

на розробці і використанні ресурсної бази, яка включає в себе не тільки існуючі 

можливості одномоментного використання ресурсних потужностей у 



виробництві суспільних благ, але і такі можливості, які можуть бути основою 

економічного  розвитку території в майбутньому. Тобто ресурси є можливістю 

розвитку території сьогодні, а ресурсний потенціал являє собою певний резерв 

(гарантію), на основі якого можна будувати прогноз і визначати вектори 

соціально-економічного розвитку регіону. 
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