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Abstract 

The article is devoted to defining the concept of resource capacity of the region for further use in building an 

effective system of regional governance in Ukraine, effective use of available resources of territories to ensure 

socio-economic development through its own competitive advantages and opportunities and improving social 

living standards. 

Анотація 

Стаття присвячена визначенню поняття ресурсної спроможності регіону для подальшого застосу-

вання у побудові дієвої системи регіонального управління в Україні, ефективного використання наявних 

ресурсів територій для забезпечення соціально-економічного розвитку за рахунок власних конкурентних 

переваг і можливостей та підвищення соціальних стандартів життя населення. 
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Якщо регіональний розвиток розглядати як 

процес будь-яких (соціальних, економічних, еколо-

гічних, гуманітарних, інших) позитивних змін у ре-

гіонах, то регіональна політика представляє собою 

комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих 

на розробку та реалізацію ефективних механізмів й 

інструментів управління розвитком регіонів (еко-

номічним, соціальним, екологічним, культурним 

тощо) на основі узгодження державних, регіональ-

них та місцевих інтересів, раціонального викорис-

тання наявного ресурсного потенціалу тощо, зок-

рема на місцевому рівні. 

Побудова дієвої системи управління регіонами 

в Україні на оновленій адміністративно-територіа-

льній основі, потребують ефективного викорис-

тання наявних ресурсів територій для забезпечення 

соціально-економічного розвитку за рахунок влас-

них конкурентних переваг і можливостей та підви-

щення соціальних стандартів життя населення те-

риторій. 

Оцінка ресурсної спроможності регіонів є од-

ним із приорітетних заходів для подальшого визна-

чення можливих напрямів просторового розвитку 

для конкретної території, вибору найефективні-

шого інструментарію реалізації стратегії розвитку, 

оперативного прийняття управлінських рішень. 

Дослідженням ресурсів, зокрема і характерис-

тикою поняття ресурси, займалися багато вчених, 

Н.Ф. Реймерс, М.К. Орлатий, С.А. Романюк, І.О. 

Дегтярьова, Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. 

Савчук, А.Ф. Ткачук, Д. Маркіян, А. Мельник та 

інші. 

Вивченням поняття потенціал, яке досить ті-

сно повязане із поняттям ресурси, займалися С.М. 

Гончаров, В.Т. Бусел, Р. Дяків, С.В. Мочерний, Б.А. 

Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, А.С. 

Арсеньев, В.С. Библер, Б.М. Кедров, Г.А. Борщ, 

В.М. Вакуленко, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук, В. Ба-

баєв, М. Новікова, О.Ю. Бобровська, Т.А. Крушель-

ницька, М.А. Латинін й багато інших. 

Тлумачення понять ресурси і потенціал є до-

сить широкомасштабними і не завжди чіткими, 

тому доцільним є їх конкретизація у контексті ви-

значення поняття ресурсна спроможність регіону з 

позиції управління регіональним розвитком. Ме-

тою даної статті є обґрунтування визначення по-

няття ресурсної спроможності регіону. 

Дослідження та формування пріоритетів регіо-

нального розвитку через термін ресурс означає ви-

явлення межі його корисності у досягненні цілі в 

умовах конкретної ситуації (існуючі технології та 

соціально-економічні відносини) з урахуванням іє-

рархії цінностей ресурсів і законів заміщення [22]. 

Тлумачення поняття ресурси є досить широко-

масштабним (табл. 1). Синонімами до слова ресу-

рси виступають запаси, більш чи менш значні, які 

можна використати при потребі; резерви, що розра-

ховані на використання в разі крайньої необхідно-

сті; потенціал, як сукупність ресурсів [8]. 

В Академічному тлумачному словнику україн-

ської мови під ресурсом розуміються запаси чого-

небудь, які можна використати в разі потреби; за-

сіб, можливість, якими можна скористатися в разі 

необхідності [25]. 
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Тлумачний словник економіста трактує по-

няття ресурси як цінності (природні, сировинні, ма-

теріальні, трудові, фінансові), які можуть бути ви-

користані в разі потреби на створення продукції, 

надання послуг, одержання додаткової вартості 

[28]. 

На думку Н.Ф. Реймерса [21], ресурси розгля-

даються як будь-які джерела і передумови отри-

мання необхідних людині матеріальних і духовних 

благ, які можна реалізувати при існуючих техноло-

гіях і соціально-економічних відносинах (матеріа-

льні, трудові, інтелектуальні, природні тощо); за-

паси, джерела засобів; засіб, до якого звертаються у 

разі необхідності. 

Таблиця 1 

Характеристика поняття ресурси 

Характеристика Джерело, автор 

Ресурс – запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби; засіб, 

можливість, якими можна скористатися в разі необхідності. 

Академічний тлумачний 

словник (1970—1980) 

Ресурси – природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінності, 

які можуть бути використані в разі потреби на створення продукції, на-

дання послуг, одержання додаткової вартості. 

Тлумачний словник еко-

номіста / за ред. проф. С.М. 

Гончарова 

Під ресурсом розуміють наявні елементи системи, на основі яких вона 

функціонує та розвивається і які в умовах конкретної ситуації доцільні 

для застосування як засоби досягнення цілей. 

М.К. Орлатий, С.А. Рома-

нюк, І.О. Дегтярьова 

Ресурси – будь-які джерела і передумови отримання необхідних людині 

матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати при існуючих тех-

нологіях і соціально-економічних відносинах (матеріальні, трудові, в т. 

ч. інтелектуальні, природні); запаси, джерела засобів; засіб, до якого зве-

ртаються у разі необхідності. 

Н.Ф. Реймерс 

Ресурси – сукупність трудових, матеріальних, технічних і фінансових за-

собів, необхідних для виконання роботи у виробництві. 

Л.Л. Антонюк, А.М. Поруч-

ник, В.С. Савчук 

Ресурси – це матеріальні і нематеріальні об’єкти або цінності, якими гро-

мада володіє, або якими може користуватися. 
А.Ф. Ткачук, Д. Маркіян 

Ресурси – це базис діяльності на будь-якій території, який при вмілому 

використанні дозволяє забезпечити ефективне отримання результатів 

щодо її конкурентоспроможності.  

А. Мельник 

Джерело: узагальнено автором за даними [1, 16, 21, 22, 25, 27, 28]. 

 

Поняття ресурси в науково-практичній літера-

турі використовується по відношенню до об’єктів, 

які ними володіють або їх використовують, напри-

клад система, суспільство, територія, регіон, гро-

мада, підприємство, інше. 

М.К. Орлатий, С.А. Романюк, І.О. Дегтярьова 

[22] під ресурсом розуміють наявні елементи сис-

теми, на основі яких вона функціонує та розвива-

ється і які, в умовах конкретної ситуації, доцільні 

для застосування як засоби досягнення цілей. Такий 

підхід дає змогу найповніше окреслити можливості 

системи, які можуть бути використані для максима-

льного задоволення потреб суспільства. Представ-

лене поняття ресурс підходить до такого об’єкту як 

регіон або громада, адже це система, що функціо-

нує та розвивається на основі існуючих на її тери-

торії та просторі ресурсів. 

Ресурси території розглядаються як база або 

платформа для просторового розвитку на основі їх 

взаємодії між собою в межах механізмів управління 

просторовим розвитком. За таких умов автори М. 

Орлатий, С. Романюк, І. Дегтярьова, Д. Савчук [22, 

23, 27] трактують поняття ресурси з різних позицій. 

З економічної, як сукупність окремих елемен-

тів, що прямо чи опосередковано беруть участь у 

процесі виробництва або надання послуг; основні 

елементи економічного потенціалу, які є в розпоря-

дженні суспільства на кожному етапі розвитку ви-

робничих сил у межах історично визначеної сис-

теми виробничих відносин: природні, матеріальні, 

трудові, фінансові, інформаційні тощо. 

З владної, як джерело управління, обставина 

або благо, володіння яким підвищує здатність 

впливу його володаря на інших індивідів або групу; 

це можливість, яка не обов’язково стає реальністю; 

усі ті засоби, використання яких забезпечує вплив 

на об’єкт відповідно до цілей суб’єкта. 

З соціальної, як реальні та потенційні можли-

вості, засоби і резерви, якими володіє певне суспі-

льство і які воно використовує для забезпечення рі-

зних сфер соціального життя і діяльності. 

З об’єктної, як елементи об’єкта управління, 

який може бути ефективно використаний суб’єктом 

для досягнення цілей; деяка сукупність можливос-

тей адміністративно-територіального утворення, 

розпорядження якими віднесено до компетенції ор-

ганів влади. 

В іншому дослідженні [27] ресурси – це мате-

ріальні і нематеріальні об’єкти або цінності, якими 

громада володіє, або якими може користуватися. 

Більшість матеріальних ресурсів – вичерпні і 

невідновні, а тому за них треба постійно боротися. 

Ресурси, це те, чого часто не вистачає, або те, що 

досить швидко закінчується. 

Термін ресурси території характеризує наявну 

присутність на території різних видів ресурсів, які 

можна використовувати для оцінки при визначенні 

http://sum.in.ua/
http://sum.in.ua/
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плати за ресурси, для ресурсного аналізу, маркети-

нгових досліджень, вибору технологій управління 

процесами ресурсокористування. 

Загалом ресурси – це базис діяльності на будь-

якій території, який при вмілому використанні до-

зволяє забезпечити, зокрема, ефективне отримання 

результатів щодо підвищення її конкурентоспромо-

жності. В аналітико-прогнозній роботі та статисти-

чній інформації ресурси території представлені як 

трудові, природні (водні, земельні, мінеральні, біо-

логічні, лісові), виробничі, інфраструктурні, фінан-

сові тощо [16]. 

Поняття конкурентоспроможності регіону мо-

жна характеризувати як здатність ефективно вико-

ристовувати власні ресурси за умов мінімальної фі-

нансово-ресурсної підтримки з боку держави та ро-

зширення можливостей залучення коштів донорсь-

кої або технічної допомоги, що вимагає вмілого ви-

користання конкурентних (передусім ресурсних) 

переваг регіонів і інституційного вирішення про-

блеми. 

Таким чином дослідження поняття ресурси 

безпосередньо по відношенню до функціонування 

регіону, території, громади свідчить про його ши-

роке застосування, охоплення практично всіх сфер 

управління територіальним розвитком і прив’яза-

ність до такого поняття, як потенціал (табл. 2). 

Таблиця 2 

Визначення поняття потенціал через його взаємозв’язок з поняттям ресурси 

Характеристика Джерело, автор 

Потенціал – наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть 

бути використані для досягнення, здійснення чогось. 

Тлумачний словник еко-

номіста / за ред. проф. С.М. 

Гончарова] 

Потенціал розглядається як сукупність усіх наявних засобів, можли-

востей, продуктивних сил, що можуть бути використані в певній 

сфері, галузі, ділянці; запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, 

сили якої-небудь діяльності, що можуть проявлятись за певних умов. 

Великий тлумачний словник 

сучасної української мови / 

уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел 

Потенціал розглядається як наявні можливості, ресурси, запаси, за-

соби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення чогось. 

Енциклопедія бізнесмена, еко-

номіста, менеджера / за ред. Р. 

Дяківа 

Потенціал – це наявні в економічного суб’єкта ресурси, їхня опти-

мальна структура та вміння раціонально використати їх для досяг-

нення поставленої мети.  

Економічна енциклопедія. / 

С.В. Мочерний [та ін.] 

Потенціал розглядається як: засоби, запаси, джерела, які є в наявності 

і можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досяг-

нення певної мети, здійснення плану, вирішення будь-якого завдання; 

здібності окремої людини, суспільства, держави до певної діяльності.  

Современный экономический 

словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е.Б. Стародубцева 

Потенціал – сукупність параметрів, які обумовлюють наявність у си-

стемі певних можливостей, здатностей і ресурсів для здійснення ними 

тих чи інших зусиль, спрямованих на самозабезпечення і самовідрод-

ження, а також для перетворення умов і характеристик середовища. 

А.С. Арсеньев, В.С. Библер, 

Б.М. Кедров 

Ресурсний потенціал являє собою джерело і засіб їх відтворення, а та-

кож відіграє ключову роль у визначенні функцій, спрямованості та ди-

наміки їх розвитку.  

Г.А. Борщ, В.М. Вакуленко, 

В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук, ін. 

Ресурсний потенціал територіальної громади – поліструктурне та ба-

гаторівневе утворення, що характеризується різноманітними типами 

сполучення видів ресурсів, які сприяють досягненню стратегічних 

цілей. 

В. Бабаєв, М. Новікова 

Ресурсний потенціал місцевого самоврядування – сукупність ма-

теріальних та нематеріальних ресурсів, засобів і форм організації 

місцевого самоврядування, застосовуваних стимулів, інституційних, 

методичних, організаційних, управлінських і фінансових інструментів 

та механізмів впливу на процеси розвитку, органічна взаємодія яких 

здатна створювати, підтримувати і збільшувати можливості розвитку 

громад і впливати на раціональне використання і поповнення потен-

ціалу територій регіону задля забезпечення сталості розвитку.  

О.Ю. Бобровська, Т.А. Кру-

шельницька, М.А. Латинін 

Джерело: узагальнено автором за даними [2, 3, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 28]. 

 

Словникове тлумачення визначає поняття по-

тенціал як наявні можливості, ресурси, запаси, за-

соби, що можуть бути використані для досягнення, 

здійснення чогось [28]. 

В Енциклопедії бізнесмена, економіста, мене-

джера потенціал представлений як наявні можливо-

сті, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути вико-

ристані для досягнення, здійснення чогось. При 

цьому у вищезгаданій енциклопедії надається ха-

рактеристика окремих видів потенціалу: виробни-

чого, економічного та трудового [12]. 

У Великому тлумачному словнику української 

мови потенціал розглядається як сукупність усіх 

наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, 

що можуть бути використані в певній сфері, галузі, 
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ділянці; запас чого-небудь, резерв; приховані здат-

ності, сили якої-небудь діяльності, що можуть про-

являтись за певних умов [7]. 

В Економічній енциклопедії зазначається, що 

потенціал – це наявні в економічного суб’єкта ресу-

рси, їхня оптимальна структура та вміння раціона-

льно використати їх для досягнення поставленої 

мети [11]. 

В економічному словнику Б.А. Райзберга ви-

значення потенціалу розглядається, як: засоби, за-

паси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобі-

лізовані, приведені в дію, використані для досяг-

нення певної мети, здійснення плану, вирішення 

будь-якого завдання; здібності окремої людини, су-

спільства, держави до певної діяльності [19]. 

Кожен вид потенціалу спирається на ресурси, 

які мають певну специфіку. Найбільш досліджува-

ними ресурсами є: сировинні, виробничі, інфра-

структурні, фінансові, енергетичні та інші. У свою 

чергу, для їх раціонального використання в проце-

сах розвитку регіону необхідні як внутрішні, тери-

торіальні (кадрові, організаційно-структурні, ін-

формаційні, науковотехнічні, інституційні та інве-

стиційні ресурси), так і зовнішні, державні ресурси. 

Визначенню різноманітних складових ресурсного 

потенціалу територій регіону повинна передувати 

їх класифікація. 

Спираючись на певну систематизацію видів 

ресурсів і характеристику потенціалу розвитку, 

можна констатувати, що рівень розвитку територій 

регіону та його конкурентоспроможність залежить 

від загального обсягу наявних у них ресурсів [18]. 

Потенціал харатеризує наявність у системі пе-

вних можливостей, здатностей і ресурсів для здійс-

нення ними тих чи інших зусиль, спрямованих на 

самозабезпечення і самовідродження, а також для 

перетворення умов і характеристик середовища [2]. 

Так, природний потенціал представляє собою 

сукупність наявних природних умов і ресурсів, що 

впливають на економічну діяльність і використову-

ються у виробництві благ [9]. 

Природно-ресурсний потенціал виражається 

через продуктивність природних ресурсів (мінера-

льні, земельні, рекреаційні ресурси) як засобів ви-

робництва і предметів споживання, що виража-

ються у споживчій вартості. 

Економічний потенціал визначає наявні в еко-

номічного суб’єкта ресурси, їх оптимальну струк-

туру, можливість раціонально використовувати їх 

для досягнення поставленої мети [9]. 

Ресурсний потенціал характеризується на-

явними ресурсами, основними з яких виступають 

територіальні (просторові), земельні та фінансові 

ресурси. Ресурсний потенціал являє собою джерело 

і засіб їх відтворення, а також відіграє ключову 

роль у визначенні функцій, спрямованості та ди-

наміки їх розвитку [6]. 

В роботах науковців ресурсний потенціал те-

риторії характеризується різноманітними типами 

сполучення видів ресурсів, які сприяють досяг-

ненню стратегічних цілей. При цьому можливості 

виконання ресурсом тієї чи іншої функції залежить 

не тільки від особливостей його внутрішньої бу-

дови, але й від просторово-часового перетинання 

всіх видів ресурсів у межах кожного типу комбіна-

тивності [3]. 

В свою чергу потенціал розвитку території 

регіону розглядається як можливість розвитку за 

умови використання всього комплексу територіаль-

них ресурсів, особливостей наявної і перспективної 

структури господарства, географічного положення 

в інтересах підвищення якості життя населення [5]. 

Використовується термін інтегральний потен-

ціал території як поняття, що об’єднує всі ресурси 

території – природні, трудові, виробничі, наукові, 

інтелектуальні, інформаційні тощо і саму терито-

рію як поле взаємодії суспільно-природних компо-

нентів, включаючи її транспортно-географічне по-

ложення [16]. 

За оцінкою З. Варналія, стосовно проблем та 

пріоритетів соціально-економічного розвитку регі-

онів України, саме внутрішній потенціал територій, 

в умовах обмеженості бюджетних та інших фінан-

сових ресурсів в країні, слід вважати головним ре-

сурсом їхнього розвитку [20]. 

Таким чином, наведене дослідження терміно-

логій характеризується певними розрізненнями 

представлених понять. Відмінністю понять ресурси 

і потенціал є те, що ресурси існують незалежно від 

суб’єктів економічної діяльності, а потенціал є їх 

невід’ємною частиною [15]. 

Поняття потенціал включає не весь запас ресу-

рсів, що існують в природі, суспільстві, території, 

підприємстві, а лише ту їх частину, яку можна отри-

мати з урахуванням досягнутого рівня розвитку і 

доцільності використання в конкретному визначе-

ному напрямі діяльності. Тому в поняття потенціал 

включаються тільки ті ресурси, отримання яких мо-

жливе і ефективне на даному етапі развитку і необ-

хідне для досягнення поставлених цілей. 

Отже, потенціал не є просто сукупністю будь-

яких ресурсів, його сутність передбачає взаємодію 

певних елементів. При визначенні поняття потен-

ціал, слід враховувати, що до його складу входять 

не лише ресурси, що використовуються в даний пе-

ріод часу, а й їх резервні запаси. Отже, потенціал 

визначає потенціальну, а не тільки реальну, можли-

вість викристання ресурсів для досягнення постав-

лених цілей. 

Дослідження питань територіального розвитку 

через поняття ресуси і потенціал актуалізує розгляд 

використання в науково-практичній літературі по-

няття спроможності по відношенню до території, 

регіону, громади тощо. 

Словникове поняття спроможність визначає 

здатність до здійснення чого небудь; наявність 

умов, сприятливих для чого небудь, обставин, які 

допомагають чомусь; можливість [25]. 

В словнику синонімів української мови спро-

можність розглядається як можливість (наявність 

умов, сприятливих для чогось, обставин, які допо-

магають чомусь, тощо), шанс, поле (умова для чо-

гось); перспектива (сприятливі умови для майбут-

ньої діяльності); потенція (приховані здатності, 

сили для чогось) [24]. 
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В українському законодавстві [17] поняття 

спроможності представлено через визначення тер-

мінології по відношенню до терміну громада. Спро-

можною вважається громада, якщо має необхідну 

інфраструктуру, кадрові і фінансові ресурси та зда-

тна забезпечити належний рівень надання послуг 

населенню. Таке поняття є досить узагальненим, бі-

льше спирається на фактичний стан показників і 

потребує конкретизації стосовно майбутніх перспе-

ктив. 

Альтернативною, наприклад, є думка M. 

Chapman і K. Kirk, які розглядають поняття спромо-

жності через можливості створенням передумов 

для розвитку громади в довгостроковій перспективі 

[26]. Мається на увазі, пошук розумного балансу 

між спрямуванням ресурсів для належного функці-

онування на сучасному етапі, що визначається рів-

нем надання публічних послуг, а також спряму-

вання частини ресурсів в проекти та заходи, що 

сприятимуть її довгостроковому розвитку. 

Відмінним від вищезазаначеного є представ-

лення поняття спроможності через забезпечення мі-

німально необхідного рівня економічного і соціаль-

ного саморозвитку регіонів [13]. 

У науковій літературі саморозвиток територій 

розглядається з різних точок зору. Так, О. Іванова 

розглядає саморозвиток через взаємодію понять са-

модостатність, автономія, самозабезпеченість, а 

умовами саморозвитку визначає децентралізацію, 

податково-бюджетний федералізм, мотивацію [14]. 

В матеріалах Л. Беновської під саморозвитком 

розуміється стійка здатність територіальної гро-

мади забезпечити довгостроковий розвиток за ра-

хунок власних ресурсів та залучених в інтересах ре-

алізації макроекономічних цілей та власних страте-

гій розвитку [4]. 

В працях М. Гринчишина [10] використання 

поняття спроможність по відношенню до територі-

ального розвитку характеризує наявність умов (фі-

нансових, інфраструктурних та кадрових, інших), 

на основі яких у процесі функціонування визнача-

ється здатність надавати публічні послуги, а також 

можливість задіяти невикористаний та прихований 

потенціал (інвестиційний, економічний, людський, 

управлінський, фінансовий, громадський тощо) за-

для розумного, сталого та інклюзивного розвитку. 

Автор визначає, що функціональну спро-

можність регіону формують ресурси (фінансові, 

кадрові, інфраструктурні, інші), процеси та резуль-

тати надання послуг населенню. Можливості до 

зміцнення спроможності базуються на іденти-

фікації та задіянні їх потенціалу (інвестиційного, 

економічного, управлінського, фінансового, людсь-

кого тощо) та визначаються підвищенням рівня 

ефективності, якості та доступності публічних по-

слуг, а також розвитку її у довгостроковій перспек-

тиві [10]. 

Необхідними умовами для формування спро-

можних територій виступають: здатність органів 

влади вирішувати суспільні питання для задово-

лення потреб власного населення; наявність істори-

чних, географічних, соціально-економічних, при-

родних, екологічних, етнічних, культурних особли-

востей розвитку; розвиток інфраструктури; 

фінансове забезпечення; трудова міграція насе-

лення; оптимальна мережа соціальної інфраструк-

тури та доступність публічних послуг у відповідних 

сферах. 

Якщо перелічені характеристики охарактери-

зувати через певні види наявних на території ресу-

рсів, то оцінка рівня територіальної спроможності 

визначається тим, наскільки результативно викори-

стовуються ресурси, які є в їх розпорядженні та 

складають їх ресурсний потенціал [6]. 

Умови для забезпечення спроможності терито-

рії регіонів формуються під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників. Зовнішні умови створюються 

за рахунок, нормативно-правового забезпечення, 

макроекономічного середовища, готовності суспі-

льства до саморозвитку, втілення реформаторських 

змін (щодо розширення повноважень та самостій-

ності органів влади), бюджетної децентралізації 

(підвищення фінансової спроможності), оновлення 

адміністративно-територіального устрою (укруп-

нення територій). Внутрішні умови виражаються 

через ресурсну забезпеченість, або наявність на те-

риторії певних видів ресурсів, що дають можли-

вість говорити про її самодостатність, а також про 

здатність до розвитку, тобто про її спроможність 

[4]. 

Аналіз представлених тлумачень понять та їх 

взаємозвязок по відношенню до процесів управ-

ління територіальним розвитком дозволяє сформу-

вати поняття ресурсна спроможність регіону (тери-

торії, громади, тощо) (рис. 1). 
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Рис. 1. Формування поняття ресурсна спроможність регіону (авторська розробка) 

 

Отже, можна визначити поняття ресурсної 

спроможності регіону (території, громади, тощо) як 

загальний показник на основі об’єднання наявних 

на певній території (в регіоні, громаді) ресурсів, за-

пасів, засобів і джерел, визначення і оцінка яких ха-

рактеризує існуючі фактори та здатність території 

до функціонування, визначає наявність сприятли-

вих умов для розвитку, створює додаткові можли-

вості для їх подальшого використання задля підви-

щення конкурентоспроможності територій та по-

ліпшення якості життя їх громадян. 

Ресурсна спроможність як узагальнений пока-

зник на основі наявних на території ресурсів може 

включати різні її види, наприклад, розглядаються 

фінансова, економічна, інфраструктурна, соціа-

льна, кадрова, екологічна, інші види спроможності. 

Розглядаючи ресурсну спроможність як здат-

ність ресурсів давати певні результати і забезпечу-

вати функціонування системи, слід враховувати і 

представляти в показниках всі фактори, які визна-

чають таку здатність. 

Наявність повної інформації щодо ресурсів те-

риторії та вміле управління ними стають визначаль-

ним фактором успішності регіонального розвитку. 

Це, відповідно, вимагає уточнення класифікації ре-

сурсів території, повного охоплення їх для ство-

рення системи збору, обробки відповідної інфор-

мації та моніторингу використання. 

Запропоновані, в подальшому, на основі даних 

щодо ресурсної спроможності регіону заходи і на-

прями повинні відповідати цільовій направленості 

стосовно управління територіальним розвитком, а 
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саме: поточного функціонування території, забез-

печення умов саморозвитку з максимально ефекти-

вним використанням наявних та залучених ресур-

сів, формування перспектив майбутнього розвитку 

тощо. 
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