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хаустова К. М. теоретичні підходи до оцінки регіонального потенціалу галузі
Мета статті полягає в систематизації теоретичних підходів до оцінювання потенціалу розвитку галузі в межах певного регіону, визначенні 
його економічної сутності та структури. Дано авторське визначення дефініції «потенціал галузі в регіоні», визначено його економічну сутність 
і структуру з позиції регіональних органів влади, інвесторів та окремих підприємств. Обґрунтовано, що оцінка галузевого потенціалу в регіоні 
є важливим етапом розробки регіональної стратегії та галузевих програм, а також індивідуальних стратегій розвитку окремих підприємств. 
У цьому контексті розглянуто методичні підходи до вибору показників оцінювання потенціалу галузі та її економічної стабільності в регіоні як 
важливого етапу стратегічного управління на всіх рівнях. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розроблення методичних 
підходів до оцінювання часткових і комплексних показників потенціалу окремих галузей в регіонах, а також рекомендацій щодо їх використання 
в процесі стратегічного моделювання.
Ключові слова: галузь, регіональний потенціал, ринковий потенціал, ресурсний потенціал, інвестиційний потенціал галузі, стабільність галузі, 
привабливість галузі.
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Хаустова К. М. Теоретические подходы к оценке регионального  

потенциала отрасли
Цели статьи заключаются в систематизации теоретических подхо-
дов к оценке потенциала развития отрасли в пределах региона, опре-
делении его экономической сущности и структуры. Дано авторское 
определение дефиниции «потенциал отрасли в регионе», определена 
его экономическая сущность и структура с позиции региональных ор-
ганов власти, инвесторов и отдельных предприятий. Обосновано, что 
оценка отраслевого потенциала в регионе является важным этапом 
разработки региональной стратегии и отраслевых программ, а так-
же индивидуальных стратегий развития отдельных предприятий. В 
этом контексте рассмотрены методологические подходы к выбору 
показателей оценки потенциала отрасли и ее экономической ста-
бильности в регионе как важного этапа стратегического управления 
на всех уровнях. Перспективами дальнейших исследований в данном 
направлении является разработка методологических подходов к 
оценке частных и комплексных показателей потенциала отдельных 
отраслей в регионах, а также рекомендаций по их использованию в 
процессе стратегического моделирования.
Ключевые слова: отрасль, региональный потенциал, рыночный по-
тенциал, ресурсный потенциал, инвестиционный потенциал отрас-
ли, стабильность отрасли, привлекательность отрасли.
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Potential of Industry Sector
The aims of the article consist in systematization of the theoretical approach-
es to evaluation of development potential of industry sector within the re-
gion boundaries, defining its economic essence and structure. The author’s 
own definition of the «potential of industry sector in region» is provided, its 
economic essence and structure have been determined from the standpoint 
of regional authorities, investors, and individual enterprises. It has been sub-
stantiated that evaluation of potential of industry sector in region is an im-
portant stage in the development of regional strategy and sectoral programs, 
as well as individual strategies for development of individual enterprises. In 
this context, the article considers methodological approaches to the choice of 
indicators for evaluating potential of industry sector and its economic stabil-
ity in region as an important part of the strategic management at all levels. 
Prospects for further research in this directions will be development of meth-
odological approaches to evaluation of specific and integrated indicators of 
potential of individual industry sectors in the regions, as well as recommen-
dations for their use in the process of strategic modeling.
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Одним з важливих напрямків стратегічного ана-
лізу, що дозволяє підприємству сформувати 
ефективний стратегічний набір, є аналіз галу-

зевого середовища та його ключових факторів успіху 
в певному регіоні. У сучасних умовах спостерігається 
тенденція до подальшої диференціації економічного по-
тенціалу окремих галузей (видів економічної діяльності) 
в регіонах України. У процесі розвитку реформи децен-
тралізації умови здійснення економічної діяльності в 
певних сферах народного господарства формуватимуть-
ся під впливом органів регіональної влади та місцевих 
громад, що матиме вплив на розвиток окремих галузей 
та підприємств. У зв’язку з цим актуальності набувають 

проблеми оцінювання потенціалу розвитку окремих га-
лузей та видів економічної діяльності з розробкою від-
повідних моделей, що допоможуть приймати ефективні 
рішення на всіх рівнях.

Оцінка галузевого потенціалу в регіоні дає можли-
вість діагностувати рівень конкуренції, обсяги та тен-
денції споживчого ринку, розвиток технологій та необ-
хідних ресурсів, бар’єри входу/виходу з галузі та визна-
чати конкурентний статус підприємства. 

Проблеми оцінювання потенціалу на різних рів-
нях його економічного прояву виступають предметом 
досліджень багатьох науковців, серед яких у роботі ви-
користано праці Портера М., Ліхновського П. М., Слю-
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саревої Л. В. та Жмайлової О. Г., Кузнєцової І. О., Трацен- 
ко О. М. Відсутність єдиної думки, багатоаспектність та 
поліпрагматичність проблематики оцінювання потенціа-
лу галузей економіки на рівні окремих регіонів визначає 
актуальність досліджень в даному напрямі.

Метою статті є систематизація теоретичних під-
ходів до оцінювання потенціалу розвитку галузі в межах 
певного регіону, визначення його економічної сутності 
та структури.

Значення дефініції «потенціал» походить від латин-
ського слова «potentia», що означає приховані мож-
ливості, силу, кошти, джерела, запаси, засоби, які 

можуть бути використані для досягнення певної мети. 
У тлумачному словнику української мови під терміном 
«потенціал» розуміються приховані здатності, сили для 
певної діяльності, що можуть виявитися за певних умов. 

У відповідності до державної системи класифікації 
і кодування техніко-економічної та соціальної інформації 
в Україні всі галузі (секції) класифікуються за видами еко-
номічної діяльності, які структуровані за рівнями деталі-
зації на розділи, групи та класи. Для окреслення меж до-
сліджуваного поняття «галузь» використано класичний 
підхід, що наводиться в Економічній енциклопедії [1]: 
«галузь – це сукупність організацій, підприємств, фірм, 
корпорацій, згрупованих і об’єднаних за певними спіль-
ними функціями, дійовими виробничими і невиробничи-
ми ознаками: спеціалізацією з випуску однотипної про-
дукції, технології, комплексності задоволення потреб». 
Тобто, поняття «галузь» в даному дослідженні охоплює 
всі рівні її прояву, що залежить від ступеня деталізації ці-
лей аналізу, а саме: галузь чи секцію в цілому, види еконо-
мічної діяльності на рівні розділу, групи чи класу.

Виходячи з класичного трактування потенціал 
галузі – це сукупність можливостей, що можуть бути 
реалізовані в рамках певного виду економічної діяльнос-
ті за певних умов. У контексті дослідження під умовами 
маємо розуміти сукупність факторів, що можуть при-
вести до ефективної реалізації потенційної здатності 
підприємств галузі досягати окресленої мети на рівні 
певної географічної території чи регіону. 

Одним з найавторитетніших фахівців з питань га-
лузевого аналізу є М. Портер, який виділив п’ять факто-
рів конкуренції в галузі: загроза появи нових конкурен-
тів; рівень конкуренції серед існуючих конкурентів; тиск 
з боку товарів-замінників; ринковий тиск з боку поста-
чальників та покупців [6, с. 599]. Головною метою галу-
зевого аналізу він визначає встановлення оптимального 
взаємозв’язку між структурою галузі, конкурентною 
стратегією та прибутковістю. 

З позицій інвестора пропонує проводити галузе-
вий аналіз П. М. Ліхновський [4, с. 220], який виділив 
такі фактори: конкуренція; поточна циклічність; етап 
життєвого циклу; стан галузі. 

Автори Л. В. Слюсаревата О. Г. Жмайлова [7,  
с. 103–104] досліджують ефективність галузевого потен-
ціалу з позицій банківської сфери і визначають його як 
сукупність факторів, що впливають на фінансовий стан 
підприємств у галузі. Ними запропоновано такі факто-
ри оцінки галузевого потенціалу: кількість конкурентів 

у галузі та динаміка їх збільшення; рівень концентрації 
у виді економічної діяльності; темпи приросту активів 
та капіталу в галузі; забезпеченість підприємств виду 
економічної діяльності засобами виробництва; середній 
рівень купівельної спроможності споживачів галузі; се-
редній рівень кредитоспроможності підприємств.

Галузеві фактори успіху як результат реалізації 
галузевого потенціалу розглянуто в роботі І. О. Кузнє-
цової. Галузеві фактори успіху формуються як протидія 
силовим полям галузі. Зміни в їхньому складі відбува-
ються у зв’язку зі змінами інтенсивності впливу сило-
вих галузевих полів, які, своєю чергою, є реакцією на 
зрушення в середовищі непрямого впливу. Тим самим 
оволодіння ГФУ дозволяє підприємству відповідним 
чином реагувати на зміни зовнішнього середовища та 
скористатися новими можливостями або протистояти 
загрозам. Водночас ГФУ є загальними для підприємств 
однієї галузі. Тому опанування ними дозволяє отриму-
вати загальноприйнятий набір цінностей для спожи-
вачів, що надає перспективи зайняти певну позицію на 
ринку і в такий спосіб створює умови для формування 
конкурентних переваг[3, с. 69].

Проте, на нашу думку, галузеві ключові фактори 
успіху не можуть у повному обсязі охарактеризувати га-
лузевий потенціал саме на регіональному рівні. 

Фактори, що формують галузеву конкурентоспро-
можність, систематизовано О. М. Транченко [8]: «Галу-
зева конкурентоспроможність передбачає наявність у 
галузі раціональної галузевої структури; групи високо-
конкурентних підприємств фірм-лідерів, що стимулю-
ють інші підприємства галузі підніматися до їх рівня; 
прогресивної дослідно-конструкторської і виробничо-
технологічної бази; гнучкої галузевої інфраструктури; 
відпрацьованої системи науково-технічного, виробни-
чого, матеріально-технічного та комерційного співро-
бітництва як усередині галузі, так і з іншими галузями у 
країні та за її межами».

Цікавим, з позиції оцінки взаємного впливу вну-
трішньої ефективності кожного виду економіч-
ної діяльності та специфічних умов регіональної 

економіки на приріст доданої вартості в регіоні, є метод 
«shift-share». Даний метод призначений для моніторин-
гу рівня ефективності підприємств певного виду еко-
номічної діяльності в регіоні шляхом систематичного 
вивчення національних, місцевих і промислових ком-
понентів зміни зайнятості Локальними регіональними 
факторами, що формують основу для підвищення ефек-
тивності окремих галузей, згідно з даною методикою, 
виступають: місцева сировина, організація транспорт-
ного забезпечення, місцеві ставки заробітної плати, 
інші галузі промисловості в регіоні, місцеві інституції, 
структура місцевого споживання і заощадження [10]. 
Адаптація даного методу до вивчення галузевого по-
тенціалу регіону дозволяє оцінити вплив національного, 
галузевого та регіонального факторів на формування 
конкурентоспроможної економіки регіону.

На основі узагальнення та систематизації наукових 
підходів можна запропонувати модель регіонального по-
тенціалу галузі, що враховує його розподіл на рівні фор-
мування й оцінки, способи та мету реалізації (рис. 1).

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	р
ег

іо
н

ал
ьн

а 
ек

о
н

о
м

ік
а

129БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

Отже, потенціал галузі на рівні регіону доцільно 
розглядати з таких точок зору:

1. З позиції регіональних органів влади – як сукуп-
ну спроможність підприємств певного виду економічної 
діяльності формувати регіональний валовий продукт, 
додану вартість, створювати робочі місця, ефективно 
використовувати регіональні ресурси та сприяти еколо-
гічній безпеці. 

У більшості випадків оцінка розвитку окремих ви-
дів економічної діяльності на рівні регіону здійснюєть-
ся з використанням описових і статистичних методів, 
що ґрунтуються на дослідженні розвитку економічних 
процесів за певні часові проміжки на основі абсолютних 
величин. Результати такого аналізу є цінними, проте ви-
значення потенціалу має ґрунтуватися на використанні 
порівняльних оцінок (галузей між собою, стану галузей 
в інших регіонах чи відповідності стану галузі страте-
гічним цілям розвитку регіону). Це дасть можливість 
скласти своєрідну «порівняльну карту» господарства 
регіону, ідентифікувати сильні та слабкі місця та розро-
бити відповідні програми розвитку. У цьому контексті 
важливим є обчислення і порівняння відносних показ-
ників роботи галузей, що характеризують їх роль у ВРП, 
ефективність господарської діяльності, продуктивність, 
інноваційність, роль у зовнішньоторговельному балан-
сі, вирішенні соціальних і екологічних проблем.

Оцінка потенціалу в розрізі видів економічної ді-
яльності дозволить виділити основні рушійні сили у 
структурі господарства регіону, визначити пріоритети 
і заходи щодо формування збалансованої регіональної 
політики.

2. Потенціал галузі (виду економічної діяльності) 
з позиції інвесторів – це відповідність галузі в регіоні 
основним цілям інвесторів, що полягають у прибут-
ковості, безризиковості та ліквідності інвестицій [5]. 
Інвестиційний потенціал галузі тісно пов’язаний з по-
тенціалом галузі з позиції підприємств, оскільки досяг-
нення економічних показників, що цікавлять інвесторів, 
залежить від сукупності сприятливих факторів розвит-

ку галузі та рівня управлінських компетенцій окремих 
підприємств. Своєю чергою, підвищення інвестиційної 
привабливості галузі на регіональному рівні сприяє 
залученню інвестицій в регіон і стимулює розвиток ді-
лової активності, що позитивно впливає на економічні 
показники регіону в цілому.

3. Потенціал галузі з позицій підприємства най-
доцільніше розглядати як сукупність перспективних 
можливостей розвитку галузі в регіоні, що формують 
передумови для ефективного функціонування та розви-
тку підприємства. Сюди можна віднести такі групи фак-
торів: ресурсні, ринкові, інфраструктурні.

Ресурсний потенціал розвитку галузі в регіоні за-
лежить від доступності та якості необхідних для 
функціонування даного виду економічної діяль-

ності ресурсів та природних умов. Сприятливість (не-
сприятливість) даних факторів формує основи для ре-
гіонального поділу праці та мотиваційні чинники щодо 
розміщення чи інвестування в розвиток підприємств на 
певній території. Показниками, що можуть використо-
вуватися для діагностики ресурсного потенціалу, в біль-
шості випадків виступають: 
 трудовий потенціал регіону, що є актуальним 

фактором для підприємств будь-якої галузі чи 
виду економічної діяльності;

 природно-ресурсний потенціал, який лежить 
в основі розміщення та ефективного функціо-
нування окремих видів економічної діяльності 
(видобувна, лісопереробна, сільськогосподар-
ська, туристична галузь тощо). При цьому, оцін-
ка потенціалу повинна враховувати не тільки 
фактичну наявні ресурсів, а також їх розподіл 
та тенденції розвитку чи скорочення;

 енергетичний потенціал виступає важливим 
фактором розвитку окремих галузей та видів 
економічної діяльності.

Ринковий потенціал галузі в окремих регіонах є 
вагомим чинником привабливості для більшості видів 

Рівні потенціалу Способи реалізації 

Регіональний потенціал
галузі

 

Інвестиційний потенціал
галузі регіону

 
 

Потенціал підприємства
галузі в регіоні  

Мета реалізації 

Розробка галузевих
регіональних програм

 

Розробка і реалізація
інвестиційної

стратегії 
 

Розробка і реалізація
«стратегічного набору» 

Підвищення ВРП,
збалансований

розвиток господарства 

Отримання прибутку  

Прибутковість,
продуктивність,

конкурентоспроможність 

ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ В РЕГІОНІ 
 

Рис. 1. Модель потенціалу галузі в регіоні
Джерело: авторська розробка.
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економічної діяльності, що орієнтовані на місцевого 
споживача. Оцінка ринкового потенціалу є важливим 
етапом розробки конкурентної стратегії підприємства 
та вибору стратегічних ринкових сегментів. 

Сьогодні відсутній єдиний методичний підхід до 
визначення сутності та основних показників ринкового 
потенціалу галузі (виду економічної діяльності). Зокре-
ма, Т. О. Зайчук [2, с. 101] визначає ринковий потенціал 
як прогнозовану величину можливого обсягу продаж 
на певній географічній території за умови реалізації 
товарів усім без винятку потенційним споживачам у 
максимальному обсязі. Даний показник містить у сво-
єму складі фактичну місткість ринку та обсяги незадо-
воленого попиту, проте в роботі відсутній методичний 
інструментарій його оцінки. 

Згідно з дослідженнями Ч. Харриса [9], «потенці-
ал ринку» – це показник, що розраховується як зважена 
сума купівельної спроможності конкретної місцевості, де 
вага кожної місцевості перебуває у зворотній залежності 
від її віддаленості. Відповідно, найбільший ринковий по-
тенціал мають місцевості зі значною часткою населення 
і виробництва. Разом з цим, різні території можуть мати 
різну структуру попиту на продукцію окремих галузей, 
що потребує додаткових досліджень попиту. 

Узагальнюючи дані підходи, нами пропонуються 
такі показники для оцінки ринкового потенціалу галузі 
в регіоні:
 місткість ринку та тенденції її розвитку;
 рівень конкуренції в галузі;
 чисельність та структура споживачів;
 наявність та ринкові позиції товарів-замінників;
 обсяги імпорту товарів галузі.

Структура та перелік факторів, що формують рин-
ковий потенціал, залежать насамперед від особливостей 
самої галузі (виду економічної діяльності), позицій під-
приємства та його цілей.

Важливою групою факторів, що формують регіо-
нальний потенціал розвитку галузей, є інфраструк-
тура. При цьому, всі елементи інфраструктури 

можна умовно розподілити на регіональні, що вплива-
ють на розвиток усіх видів економічної діяльності та ви-
ступають важливим елементом інвестиційного клімату, 
і галузеві. До регіональних факторів інфраструктурно-
го забезпечення можна віднести: стан і розгалуженість 
транспортного сполучення; рівень розвитку фінансового 
ринку; інфраструктуру зв’язку; ринкову інфраструктура; 
науково-технічну інфраструктуру; соціальну інфраструк-
туру. Галузева інфраструктура є елементом регіональної 
та передбачає наявність необхідних для розвитку окре-
мої галузі (виду економічної діяльності) специфічних ха-
рактеристик регіональної інфраструктури.

Проведене дослідження пропонованих у науко-
вих роботах класифікацій структурних елементів галу-
зевого потенціалу дає можливість визначити дефініцію 
«потенціал галузі в регіоні» як сукупність ресурсних, 
ринкових та інфраструктурних факторів, структура та 
рівень якості яких формують потенційну привабливість 
для розміщення і розвитку підприємств певного виду 
економічної діяльності в конкретному регіоні. 

Як відомо, потенціал є поняттям динамічним. Тому, 
з точки зору розробки стратегій, необхідно враховувати 
не тільки наявний стан факторів, що його утворюють,  
а також динаміку зміни окремих складових. Такий ана-
ліз у майбутньому може забезпечити певні конкурентні 
переваги або уникнення загроз у процесі реалізації стра-
тегічних цілей. У цьому контексті доцільно розглянути 
також таку характеристику галузі, як стабільність. 

Термін «стабільність» (лат. stabilis) запозичений з 
природничих наук, де він означає стійкий стан, здатність 
до тривалого існування, збереження в часі. Застосування 
даного терміна до галузі дає можливість визначити її ста-
більність як здатність підприємств задовольняти актуаль-
ні потреби споживачів у певному обсязі протягом трива-
лого часу, утримуючи певний рівень прибутковості. 

Для характеристики рівня стабільності галузі про-
понується використовувати показники варіації (середнє 
лінійне відхилення, середньоквадратичне відхилення, 
коефіцієнт варіації) від середнього темпу розвитку за 
основними економічними показниками: обсяги прода-
жу, ціна одиниці продукції, рентабельність збуту про-
дукції, прибуток, вартість капіталу. 

Стабільні галузі є привабливими та менш ризи-
ковими з точки зору стратегічного планування. Разом з 
цим, такі галузі характеризуються високим рівнем кон-
куренції, що необхідно враховувати під час розроблення 
стратегій. 

ВИСНОВКИ
Проведення оцінки регіонального галузевого по-

тенціалу є одним з важливих етапів розробки ефектив-
ної стратегії розвитку. Потенціал галузі в регіоні пропо-
нується розглядати з трьох позицій, що взаємно впли-
вають на його реалізацію, а саме: з позицій регіональних 
органів управління, інвесторів та окремих підприємств. 
Показники оцінювання та їх вага у структурі потенціалу 
галузі в регіоні залежать насамперед від стратегічних ці-
лей суб’єкта оцінювання. Для проведення оцінки пропо-
нується використання відносних величин, що дає мож-
ливість порівняти різні за обсягами діяльності, чисель-
ністю працюючих і використовуваними ресурсами ви-
дів економічної діяльності. Важливою характеристикою 
галузі є також стабільність, що дає більші можливості 
для розробки прогнозів, визначення термінів окупності 
інвестицій та стратегічних планів.                    
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