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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В статті наведено результати аналізу підходів до оцінювання потенціалу територіальних громад.
Аналіз дозволив визначити велику кількість досліджень, підходів і методів оцінки потенціалу. Виділено
п’ять великих груп методичних підходів до оцінювання потенціалу. Зроблено угруповання методів оцінки
потенціалу за різними класифікаційними ознаками. Визначено переваги і недоліки основних підходів до
оцінки потенціалу с точки зору використання на рівні територіальних громад. Запропоновано механізм
оцінки потенціалу територіальних громад, який дозволить підвищити якість управління
територіальними громадами.
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Постановка проблеми. Потенціал громади це
складна, одночасно суспільна та соціальноекономічна категорія, яка набуває в сучасних
реаліях
розвитку
Української
економіки
надзвичайно актуального значення. Оцінка
потенціалу територіальної громади це один з
важливих та невід‘ємних етапів підготовки
управлінських
рішень
щодо
управління
потенціалом. Саме тому проблеми розробки,
вдосконалення, вибору та обґрунтування
методичного
підходу
оцінки
потенціалу
територіальних громад є актуальними для
України
з
моменту
початку
процесів
децентралізації влади. Вони й досі залишаються
дискусійними та постійно знаходяться у полі
зору дослідників, які висвітлюють процеси
функціонування та розвитку територіальних
громад.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Широке коло питань із розробки, розвитку та
вдосконалення методів оцінки різних видів
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Зарубіжні дослідники дещо інакше трактують
категорію економічного потенціалу – як капітал,
можливість, розвиток. Наприклад, багато
закордонних досліджень присвячено категорії
«соціальний капітал», а саме роботи зарубіжних
вчених, У. Бейкера, П. Бурдьє, Д. Коулмена,
Р. Патнама,
В. Радаєва,
Ф. Фукуями.
Безпосередньо
категорія
«потенціал»
у
суспільно-економічних
дослідженнях
застосовується
при
вивченні
людського
потенціалу. Серед зарубіжних методів оцінки
потенціалу можна згадати загальновідомі Індекс
розвитку
людського
потенціалу
(Індекс
людського розвитку), Індекс сталого людського
розвитку. Методики розрахунків цих індикаторів
докладно висвітлено у [8, 19].
Аналіз останніх публікацій виявив, що в
Україні недостатньо розроблено методичне
забезпечення з оцінки потенціалу саме на рівні
територіальних громад. Водночас, інтенсивний
розвиток децентралізації в країні потребує
механізмів оцінювання як часткових, так і
загального потенціалу територіальних громад.
Метою статті є аналіз сучасних підходів до
оцінки потенціалу територіальних громад. З
метою досягнення цілі в статті вирішено такі
завдання:
проведено
аналіз
сучасних
вітчизняних і зарубіжних підходів до оцінки
потенціалу; зроблено угруповання методів
оцінки потенціалу; проведено аналіз переваг і
виявлено недоліки основних методів оцінки
потенціалу
для
застосування
на
рівні
територіальних громад.
Основний матеріал дослідження. Аналіз
широкого кола публікацій [1-23] дозволив
виділити
декілька
класифікаційних
груп
теоретичних підходів до оцінки потенціалу
економічних суб‘єктів. На рис. 1 наведено
угруповання методів, які використовуються для
оцінки потенціалу територіальних громад.
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За видом потенціалу:
Потенціал громади; ресурсний; фінансовий;
людський; інноваційний; господарський;
трудовий; економічний; інвестиційний;
самоврядний; стратегічний; потенціал
розвитку тощо.
За видом вхідної інформації
Кількісні підходи

Об'єкт
вимірювання:

Якісні підходи

За видом інструментарію:

рівень потенціалу;
структура /
складові;
ефективність;
реалізація/
використання.

натуральна, нормативна
оцінка;
рейтингові методі;
вартісна оцінка;
методи оцінки динаміки;
методи математичного
моделювання;
функціональні залежності.

З точки зору
дослідника:

опис,
характеристика,
експертна
оцінка, тощо.

З точки зору
суб'єкта
дослідження:
інтерв'ю; анкета;
опитуванняя.

Рис.1 Угруповання методів оцінки потенціалу територіальних громад
Для оцінки окремих видів потенціалу або
часткових потенціалів розроблено цілий кластер
методів. Ці підходи відрізняються за об‘єктом
вимірювання, інструментами, але спільною
рисою є визначення одного окремого аспекту
потенціалу території: ресурсного, природноресурсного,
фінансового,
людського,
інноваційного,
господарського,
трудового,
економічного, інвестиційного, самоврядного,
стратегічного, потенціалу розвитку тощо [3-7, 9,
10-12, 18 та інші]. Існує ціла низка підходів до
формування структури потенціалу території, і
для кожного часткового потенціалу існують різні
підходи до оцінювання і можна розробити
окремий метод. Слід відзначити, що чим
дрібніше структурний поділ на фактори, тим
точніше можна оцінити окрему складову або
різновид потенціалу. Такий підхід доречно
застосовувати, якщо завдання стосується лише
окремих видів потенціалу. Якщо метою
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дослідження є визначення загального потенціалу
території, це може підвищити точність оцінки,
але значно ускладнює. Тому досліднику слід
чітко усвідомлювати масштаб розрахунків і
ефект від розширення бази дослідження, щоб
досягти балансу між бажаною достовірністю
оцінок і затраченими ресурсами.
Наступна класифікаційна група розділяє
методи дослідження потенціалу за видом вхідної
інформації для вимірювання. Поняття потенціалу
носить двоїстий характер, є одночасно
суб'єктивною та об'єктивною категорією.
Фактори
формування
потенціалу
також
поділяються на об‘єктивні та суб‘єктивні.
Об'єктивними можна назвати такі фактори, як
природні умови, наявність інфраструктури,
наявність ресурсної бази – все те, що можна
виміряти кількісно і представити у вигляді
даних, їх співвідношень. Суб'єктивні фактори
відбивають уявлення населення громади або
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зовнішніх суб‘єктів про якість та стан наявних
джерел потенціалу. Це можуть враження, думки
чи погляди людей, вони дають швидше описову
інформацію, ніж вимірювальну. Тому можна
виділити кількісну та якісну оцінку потенціалу
територіальних громад.
Якісні методики дозволяють виявити нові
проблеми та можливості покращення потенціалу
– це допоможе провести глибше дослідження
пізніше. До цієї групи оцінки можна віднести
зроблений І.М. Мазур та О.М. Шалаутою аналіз
соціально-економічного потенціалу невеликої
територіальної громади [11]. Кількісні дані
дозволяють виміряти, проаналізувати кожен
фактор, виявити можливість їх покращення.
Кількісні підходи вже поділяються за видами
інструментарію, за об‘єктом оцінки. До них
можна
віднести
методи,
розроблені
Н.В. Кузьминчук [9], М.М. Біль і І.В. Лещух [2].
Щодо вибору кількісних або якісних методів для
дослідження потенціалу територіальних громад,
вважається доцільним застосування одночасно
обох
підходів,
що
значно
підвищить
обґрунтованість висновків та управлінських
рішень.
Велика класифікаційна група характеризує
методи з точки зору об‘єкта вимірювання.
Дослідники потенціалу обирають за об‘єкт
дослідження різні аспекти прояву цієї категорії.
На даний час у публікаціях вітчизняних авторів
для окремих видів потенціалу можна знайти такі
методики:
оцінка рівня потенціалу;
оцінка структури / складових потенціалу;
оцінка ефективності потенціалу;
оцінка
реалізації
/
використання
потенціалу.
Відповідно, ці підходи відрізняються базою та
методологією,
для
них
застосовуються
специфічні інструменти. Для визначення рівня
потенціалу
зазвичай
використовуються
інтегральні оцінки. Як приклад можна взяти
відомі
міжнародні
індекси,
розроблені
експертами ПРООН – Індекс розвитку людського
потенціалу (з 2013 р. – індекс людського
розвитку), Індекс розвитку інтелектуального
потенціалу. Оцінка складових потенціалу

передбачає визначення окремих показників для
обраних показників без подальшої інтеграції у
результуючу
величину.
Такій
підхід
запропоновано у роботі А.О. Чайкіной [22],
А.Г. Потаповой [17]. Ганна Машіка в роботах
[12, 13] оцінює територіальну структуру з метою
визначити її вплив на господарський потенціал.
Для оцінки реалізації або використання
потенціалу
К.М. Федина
[21]
застосовує
нормативно-вартісний підхід.
Останній великий клас підходів з оцінки
потенціалу, який доцільно виділити в рамках
даного дослідження, класифікується за видами
інструментарію. В залежності від цього методи
обчислення потенціалу можна угруповати таким
чином:
методи натуральної або нормативної оцінки;
рейтингові
методі
(бальної
оцінки,
багатомірного шкалування);
вартісна оцінка (затратний, результативний,
затратно-ресурсний, рентний, відтворювальний,
монопольно-відомчий підходи);
методи оцінки динаміки потенціалу [у цілому
або окремих складових];
методи математичного моделювання;
функціональні залежності.
Усі перелічені інструменти оцінки мають
переваги та недоліки, залежно від мети і
завдання
дослідження.
Наприклад,
запропонований
О.О. Непочатенко,
С.А. Пташник метод натуральної оцінки окремих
складових економічного потенціалу дозволяє
одразу оцінити вартість окремих ресурсів,
визначити потреби у матеріальних ресурсах [15].
Але порівняти розрахований у такій спосіб
рівень потенціалу з іншими регіонами
неможливо. Для цілей порівняння, аналізу
динаміки доцільно використовувати методи,
засновані на побудові інтегральної оцінки,
наприклад
метод
інтегральної
оцінки
ефективності
використання
економічного
потенціалу регіону Тищенко О.М. [20].
У таблиці 1 наведено приклади деяких
розробок
вітчизняних
дослідників
та
характеристику їх придатності до використання
на рівні територіальної громади (ТГ).
Таблиця 1

Сучасні дослідження методів оцінки потенціалу в економіці
№
1.

Автор(и)
Місюк М.В.,
Бец Б.Б. [14]

Назва, сутність методу
Багатоетапна оцінка
ресурсного потенціалу із
застосуванням
інтегрального оцінювання,
методу головних компонент,
таксонометричного аналізу.

Характеристика придатності до оцінці потенціалу
ТГ
Складність методики, яка передбачає побудову
складної ієрархії, кореляційний аналіз індикаторів,
формування еталонного вектору, рейтингові оцінки
та інші інструменти. Суб‘єктивність вибору способу
інтегрування. складно застосувати на практиці для
оцінювання потенціалу великої кількості ТГ.
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2.

Кукош М. [10]

Оцінка інвестиційного
потенціалу з використанням
методу багатомірного
шкалування.

3.

Балацький О.Ф. [23]

Метод вартісної оцінки
активної частини потенціалу

4.

Балацький О.Ф.,
Телиженко А.М. [1]

Метод рейтингової оцінки
соціально-економічного
потенціалу регіону

6.

Клітинський Ю.С.
[6]

Метод інтегральної оцінки
бюджетного потенціалу
регіону

7.

Непочатенко О.О.,
Пташник С.А. [15]

Метод економічної оцінки
ресурсного потенціалу
сільгоспрегіонів

8.

Машіка Г. [13]

Метод оцінки компонентної
структури господарського
потенціалу

9.

Гедз М.Й.,
Бакум І.В. [3]

Метод оцінки ресурсного
потенціалу регіону за
допомогою індексів та
інтегральних показників

10.

Тищенко О.М. [20]

Методика інтегральної
оцінки ефективності
використання економічного
потенціалу регіону.

Продовження таблиці 1
Передбачає кількісну, якісну оцінку інвестиційної
привабливості територій. Передбачає декілька етапів
ранжування із застосуванням експертних оцінок.
Стосується тільки одного з аспектів потенціалу ТГ.
Підхід
у
цілому
прийнятний
з
деяким
вдосконаленням.
Підхід дозволяє виявити та оцінити економічну
ефективність витрат у відтворення економічного
потенціалу. Складно застосувати в ТГ через велику
кількість показників.
Передбачає ранжування темпів зростання показників.
Дозволяє оцінити напрямок зміни потенціалу.
Складність застосування полягає у необхідності
збору великої кількості показників у динаміці.
Пропонується визначати інтегральний показник
потенціалу як просту середню геометричну від
обраних показників. Недоліком можна вважати
припущення, про рівну вагомість показників, що
впливають на рівень потенціалу.
Засновано на розрахунку окремих факторів
сільгоспвиробництва у натуральному виразі та за
нормативною оцінкою, у динаміці. За суттю не є
оцінкою потенціалу, у нашому розумінні цієї
категорії.
Автор пропонує здійснювати оцінку окремих
компонентів потенціалу як приріст показників
господарської діяль-ності у натуральному виразі.
Метод не від-повідає меті дослідження потенціалу ТГ
Метод передбачає визначення локальних критеріїв
потенціалу за різними підходами, з урахуванням
якісної
компоненти,
а
потім
обчислення
інтегрального показника. Зауваження викликають
недостатня обґрунтованість математичних формул, а
також
різні
методи
обчислення
локальних
потенціалів.
Методика передбачає розрахунки впливу різних
ознак інвестиційного, іннова-ційного, природноресурсного та трудо-вого потенціалів на інтегральної
оцінки ефективності використання потенціалу.
Ґрунтується на використанні методів таксономічного
аналізу та моделі еластичності.

Джерело: власні дослідження.

У таблиці наведено лише невелика частина
усіх досліджених методів та підходів до оцінки
економічного потенціалу1. Слід зазначити, що

більшість існуючих підходів до оцінки
потенціалу територіальних громад мають кілька

класифікаційних ознак. Наприклад, у методі
економічної оцінки ресурсного потенціалу
сільгоспрегіонів (Непочатенко, Пташник) для
оцінювання
обрано
тільки
економічний
потенціал (який ми розглядаємо як окремий
фактор потенціалу ТГ), для чого використано
інструментарій вартісної та натуральної оцінки.
Часто дослідники комбінують у методиках різні
інструментарії оцінки (Гедз, Бакум, Тищенко,
Місюк, Бец та інші). Це переважна кількість
___________________

методів інтегральної оцінки потенціалу, методи
шкалування. Застосування різних інструментів
для визначення потенціалу надає більше
достовірності результатам, але часто занадто
ускладнюють розрахунки.
Аналіз існуючих підходів до оцінки
потенціалу в економічних дослідженнях показав,
що
вибір
методу
необхідно
ретельно
обґрунтувати. Для цього пропонується механізм

1

По-за розглядом залишились методи, які стосуються потенціалу підприємств, через їх специфічну спрямованість на
мікроекономічний рівень
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оцінки потенціалу територіальних громад, що
складається з кількох послідовних етапів.
1. Постановка проблеми:
вибір об‘єкту дослідження, формулювання мети і
задач;
характеристика об‘єкту оцінювання;
дослідження можливостей / доступу до джерел
інформації.
2. Розробка теоретичного підґрунтя оцінки
потенціалу:
вибір підходу до оцінки потенціалу;
обґрунтування
(розробка,
удосконалення,
розвиток) методу оцінки;
3. Розрахунки за обраним методом:
збір та обробка інформації;
розрахунок потенціалу територіальних громад.
4. Висновки:
аналіз отриманих результатів;
висновки і розробка рекомендацій щодо
розвитку потенціалу територіальної громади.
Використання запропонованого механізму, на
наш
погляд,
дозволить
підвищити
обґрунтованість і знизити суб‘єктивність в
процесі прийняття управлінських рішень щодо
перспективного
планування
розвитку
територіальних громад.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Стислий аналіз існуючих підходів
до оцінки потенціалу в економіці дозволив
зробити висновок, що наразі існує достатня
кількість розроблених методів для всіх аспектів

прояву категорії «потенціал». Проведено
угруповання
підходів
за
різними
класифікаційними ознаками. Сучасний стан
розробки проблеми щодо оцінювання потенціалу
громад можна коротко означити такими тезами:
надзвичайна
актуальність
проблеми
оцінювання потенціалу територій викликана
процесом децентралізації в Україні;
підвищена зацікавленість у вирішенні
проблеми
обумовлює
велику
кількість
досліджень,
підходів
і
методів
оцінки
потенціалу;
спостерігається
брак
методів
оцінки
загального потенціалу територіальних громад;
вибір методу оцінювання необхідно ретельно
обґрунтувати, він залежить від особливостей
об‘єкту, мети і
завдання дослідження,
доступності інформації про досліджуваний
об‘єкт.
Усі перелічені інструменти оцінки мають
переваги та недоліки, які потрібно враховувати
залежно від мети і завдання дослідження.
Отримані висновки дають змогу визначити
напрями вдосконалення існуючих методів оцінки
потенціалу в частині пристосування до вимог
територіальних
громад.
Вдосконалення
запропонованого механізму оцінки потенціалу
територіальних громад в частині розробки
методів та інструментів сприятиме підвищенню
якості управління територіальними громадами.
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