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ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЇХ ВОЄННОЇ МОГУТНОСТІ
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Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Сутність і методичні підходи до оцінки економічного потенціалу  
країн світу як основи формування їх воєнної могутності

Метою статті є визначення сутності поняття «економічний потенціал» та аналіз існуючих методичних підходів до його оцінки, а також ви-
значення особливостей використання економічного потенціалу країн світу під час формування їх воєнної могутності. Стаття розглядає підходи 
різних авторів до визначення поняття «економічний потенціал». За допомогою методу порівняння визначено схожі та відмінні риси між наве-
деними тлумаченнями. Запропоновано авторське тлумачення поняття «економічний потенціал», який розглядається як наявні ресурси країни, 
що забезпечують досягнення максимально можливого обсягу виробництва воєнної продукції та продукції оборонно-промислового комплексу, 
який може бути використаний для підтримки та розвитку збройних сил країни, а також для всебічного забезпечення підготовки, запобігання та 
участі в різних типах воєнних конфліктів. Проаналізовано підходи до визначення структурних складових економічного потенціалу та методичні 
підходи до його оцінки. Проведений аналіз довів відсутність чіткого методичного підходу до оцінки економічного потенціалу, який може бути 
використаний для розвитку воєнної могутності країн світу. Визначено, що методичний підхід до оцінки економічного потенціалу країн світу, 
який спрямований на визначення можливостей країни протистояти та запобігати ймовірним війнам або воєнним конфліктам, має ураховувати 
ресурсну та науково-інноваційну готовність країни. Крім того, основна увага має приділятися можливості фінансового забезпечення країни про-
тистояти та запобігати ймовірним війнам або воєнним конфліктам, а також формувати потенціал збройних сил, спроможний протистояти 
в умовах війни сильному противнику. Обґрунтовано, що економічний потенціал країни має формувати: виробничі можливості підприємств, що 
випускають кінцеву продукцію воєнного призначення; базові галузі воєнного виробництва, що постачають по кооперації комплектуючі, сировину, 
паливо; інфраструктуру, зайняту обслуговуванням ОПК (транспорт, фінанси, зв’язок, управління); експортно-імпортний потенціал та систе-
му зовнішньоекономічних зв’язків щодо постачання воєнної продукції, зокрема зброї, воєнної техніки; умови для наукової діяльності країни, що 
пов’язана з виробництвом інноваційної продукції воєнного призначення.
Ключові слова: методичний підхід, економічний потенціал, воєнна могутність, війна, воєнний конфлікт, оборонно-промисловий комплекс, скла-
дові економічного потенціалу, оцінка економічного потенціалу, продукція воєнного призначення, інноваційна продукція.
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Kyzym M. O., Khaustova V. Ye., Reshetnyak O. I. The Essence of and the Methodical Approaches to Assessing the World Countries’ Economic Potential  
as the Basis for the Formation of Their Military Power

The purpose of the article is to define the essence of the concept of «economic potential» and analyze the existing methodical approaches to its assessment, 
also to determine the features of the use of the economic potential of the world countries during the formation of their military power. The article considers 
the approaches of various authors to the definition of the concept of «economic potential». Using the comparison method, similar and distinctive features 
between the above interpretations are determined. The authors’ own interpretation of the concept of «economic potential» is proposed, which is considered 
as the available resources of the country, ensuring the achievement of the maximum possible volume of production of military products and products of the 
defense-industrial complex, which can be used to support and develop the armed forces of the country, to comprehensively ensure the training, prevention and 
participation in various types of military conflicts. The approaches to determining the structural components of economic potential and methodical approaches 
to its assessment are analyzed. The carried out analysis proved the lack of a clear methodical approach to assessing the economic potential, which can be used 
to develop the military power of the countries of the world. It is defined that the methodical approach to assessing the economic potential of the world coun-
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tries, which is aimed at determining the country’s ability to resist and prevent possible wars or military conflicts, should take into account the resource-based, 
scientific and innovative readiness of the country. In addition, the main attention should be paid to the possibility of financial support for the country to resist 
and prevent possible wars or military conflicts, as well as to form the potential of the armed forces capable of withstanding a strong enemy in the conditions 
of war. It is substantiated that the economic potential of the country should form the following: production capabilities of enterprises producing final products 
for military purposes; basic branches of military production, supplying in the mode of cooperation components, raw materials, fuel; infrastructure engaged in 
maintenance of the defense industry (transport, finance, communications, management); export-import potential and the system of foreign economic relations 
for the supply of military products, in particular weapons, military equipment; conditions for the scientific activity of the country, which is associated with the 
production of innovative products for military purposes.
Keywords: methodical approach, economic potential, military power, war, military conflict, defense-industrial complex, components of economic potential, as-
sessment of economic potential, military products, innovative products.
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Сучасний глобалізований світ підвищує значу-
щість забезпечення національної безпеки для 
будь-якої країни світу. Водночас підвищується 

взаємовплив розвитку економіки та воєнної сфери, 
що обумовлено: нарощуванням виробництва високо-
технологічної продукції воєнного призначення, на яку 
зростає попит з боку урядів держав; збільшенням об-
сягів виробництва продукції цивільного призначення, 
що стимулюються розвитком воєнного виробництва; 
ускладненням продукції воєнного призначення, інно-
ваціями в оборонно-промисловому комплексі; збіль-
шенням потреб у фінансових ресурсах, висококва-
ліфікованих трудових ресурсах для розроблення та 
виробництва складної інноваційної воєнної техніки 
та зброї; глобальною еволюцією типів міждержавних 
протиборств і воєнних конфліктів, що базуються на 
використанні фінансово-економічних способів підпо-
рядкування країн, а також поглибленні інтеграційних 
процесів, зміні полюсів сфер впливу та ін. 

У зв’язку з вищесказаним важливість розвитку 
економічного потенціалу країн світу та його оцінки 
не викликає сумніву. Оцінка потенціалу економіки 
країни, на відміну від поняття валового національно-
го продукту (ВВП), дозволяє отримати більш повну 
інформацію про економічний стан країни та можли-
вості її розвитку, надати її комплексну характерис-
тику, скласти уявлення про економічну структуру та 
можливі напрями зростання. Показник ВВП краї ни 
визначає лише вартісну оцінку стану економіки, не 

розкриваючи її якісних характеристик. Методика 
підрахунку ВВП – єдина для всіх країн світу, що до-
зволяє робити порівняння рівня їх розвитку, тоді як 
поняття економічного потенціалу є більш розмитим: 
існує багато підходів та методів до його визначення в 
різних науковців. Це пов’язано, перш за все, з тим, що 
оцінка економічного потенціалу здійснюється для ви-
рішення багатьох завдань, пов’язаних з управлінням 
і прогнозуванням соціально економічного розвитку 
країн світу. 

Сам по собі економічний потенціал без визна-
чення мети його використання існувати не може, 
оскільки при оцінці економічного потенціалу завжди 
мається на увазі те, для чого він має бути використа-
ний, для чого потрібні резерви та можливості, який 
може бути отриманий кінцевий результат його ви-
користання. Це обумовлює необхідність подальшого 
дослідження сутності поняття «економічний потен-
ціал» залежно від мети його формування та оцінки.

Питанням визначення сутності поняття «еко-
номічний потенціал» і його основних складових при-
свячено роботи багатьох науковців, зокрема: О. Бе-
лінської, С. Дуди, Л. Гришиної, Г. Єфімової, М. Зелен-
ської, С. Киреєва, В. Коломойцева, Н. Краснокутської, 
Є. Лапіна, Р. Матковського, В. Россохи, М. Савченка, 
В. Сіденка, Л. Скоробогатої, А. Тищенка, Н. Чухрай 
та ін. Також велика кількість учених у своїх дослі-
дженнях аналізували та вдосконалювали методичні 
підходи до оцінки економічного потенціалу. Зокрема,  
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Н. Аблова, А. Гапонов, Р. Дадаєва, В. Єсіна, В. Кравець, 
В. Мартиновський, О. Рудаченко, А. Чаленко та ін. 

Втім, попри значну кількість наукових робіт, що 
присвячені визначенню сутності поняття «економіч-
ний потенціал», спостерігається відсутність єдиного 
підходу до визначення цієї категорії та її складових; 
немає також однозначного підходу до оцінки його 
рівня. Отже, потребують уточнення визначення сут-
ності самого поняття та окремих складових «еконо-
мічного потенціалу» з метою його комплексної оцін-
ки задля підтримки воєнної могутності країни на на-
лежному рівні.

Метою статті є визначення сутності поняття 
«економічний потенціал» та аналіз існуючих мето-
дичних підходів до його оцінки, а також визначення 
особливостей використання економічного потенціалу 
країн світу під час формування їх воєнної могутності.

Категорія «економічний потенціал країни» є за-
требуваною під час надання комплексної ха-
рактеристики національної економіки країни 

в цілому. Оцінки економічного потенціалу територій 
різних країн світу почали проводитися з 60-х рр. ХХ ст.  
До числа дослідників, які сформулювали поняття 
«економічний потенціал», можна віднести В. Вейца 
[1] і К. Воблия [2], які мали на увазі під цим терміном 
здатність економіки країни виробляти матеріальні 
блага для задоволення потреб суспільства та самої 
економіки. Також існують інші підходи до розуміння 
поняття «економічний потенціал». Так, наприклад, 
С. Струмілін [3] вказував на трудовий характер похо-
дження цього поняття, В. Немчинов [4] визначав його 
ресурсно-виробничу природу, С. Кобець та О. Ващен-
ко застосовували факторний підхід до його розуміння 
[7], А. Тищенко запропонував підхід цільового показ-
ника, за яким оцінюється здатність національної еко-
номіки досягати поставлених цілей [8]. Тобто, в ході 
дослідження літератури виявлено суттєві відмінності 
у визначеннях поняття «економічний потенціал», що 
залежать від мети дослідження та оцінки, підходів ви-
значення та структури складових, рівня управління 
та ін. У табл. 1 наведено деякі підходи до визначення 
сутності поняття «економічний потенціал».

Неоднозначність у тлумаченні науковцями сут-
ності поняття «економічний потенціал» породжує їх 
різні підходи до визначення його складових і струк-
тури. Так, Гришина Л., Єфімова Г. і Гришина Н. у [20] 
розглядають це поняття як систему, що складається з 
певної кількості складових, зокрема: інвестиційного 
потенціалу, що кількісно характеризується обсягами 
наявних і перспективних інвестицій для простого та 
розширеного відтворення засобів виробництва; ін-
новаційного потенціалу, що характеризується рівнем 
розвитку науки та технології в країни, нововведен-
нями з урахуванням галузевої специфіки, кількістю 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських роз-
робок, які впроваджені чи можуть бути впровадже-

ні з метою розвитку підприємств та інфраструктури 
країни чи її окремих складових; виробничого потен-
ціалу підприємств країни, розташованих засобів ви-
робництва, а також рівня їх завантаження; трудового 
потенціалу, що характеризується соціально-демогра-
фічними, освітньо-кваліфікаційними та культурно-
релігійними показниками населення країни, а також 
значною мірою визначається досягнутим рівнем про-
дуктивності праці.

Коломойцев В. визначає, що складовими еконо-
мічного потенціалу країни є її природно-ресурсний, 
виробничий, трудовий, науково-технічний та екс-
портний потенціали. Природно-ресурсний потенціал 
характеризує природні багатства країни, що вже залу-
чені в господарський обіг, а також доступні для осво-
єння за допомогою доступних технологій і соціально-
економічних відносин. Виробничий потенціал країни 
утворює поєднання матеріально-речових і трудових 
ресурсів: засоби виробництва (обладнання, будови, 
споруди), технології, робітники та інженерно-технічні 
кадри. Трудовий потенціал (трудові ресурси країни) 
визначають такі чинники, як чисельність активного 
працездатного населення, освітній і професійно-квалі-
фікаційний рівні. Науково-технічний потенціал – до-
сягнення фундаментальної та прикладної науки, до-
слідно-експериментальна база, відкриття та винаходи, 
нові технології, а також науково-технічні та конструк-
торські кадри вищої кваліфікації, які виступають голо-
вними рушіями розвитку сучасної економіки [18].

Краснокутська Н. [21] визначає такі структур-
ні елементи економічного потенціалу: матеріальні, 
трудові, фінансові та природні ресурси. Скороба-
гата Л. [13] відмічає, що елементами економічного 
потенціалу є: кадровий, фінансовий, виробничий та 
інформаційний потенціал. Котирєва С. і Дуда К. [22] 
визначають склад економічного потенціалу як су-
купність ресурсів, системи управління та діяльності 
персоналу. Економічний потенціал, на думку Лапіна 
Є. [12], включає соціальні, виробничо-економічні та 
екологічні складові. Петрович Й. і Прокопишин-Раш-
кевич Л. [24] як складові економічного потенціалу 
розглядають інформаційний, інноваційний, фінансо-
во-інвестиційний, виробничий, кадровий, маркетин-
гово-логістичний, науково-технічний, організаційно-
управлінський потенціал і потенціал відтворення.

Таким чином, дослідники економічного по-
тенціалу виділяють об’єктивні та суб’єктивні 
складники потенціалу економічних суб’єктів 

[25]. Так, об’єктивні складники економічного потенці-
алу пов’язують із матеріальним, речовинним та особо-
вими видами потенціалу, а саме: інноваційний потен-
ціал, фінансовий потенціал, виробничий потенціал та 
потенціал відтворення. Суб’єктивні складники еконо-
мічного потенціалу пов’язують із суспільною формою 
їх прояву, а саме: науково-технічний потенціал, потен-
ціал організаційної структури управління, управлін-
ський потенціал, маркетинговий потенціал [26].
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Таблиця 1

Підходи до визначення сутності поняття «економічний потенціал» 

Автор(-и), джерело Визначення поняття

Кобець С., Ващенко О. [7] Здатність використання сукупності наявних у суб’єкта господарювання ресурсів, які можуть 
бути використані для його розвитку

Тищенко А. [8] Сукупна здатність наявних економічних ресурсів забезпечити виробництво максимально 
можливого обсягу матеріальних благ і послуг відповідно до вирішення проблем суспільства

Матковський Р. [9] 
Сукупність наявних і придатних до мобілізації основних джерел, елементів потенціалу ці-
лісної економічної системи, які використовуються та можуть бути задіяні для економічного 
зростання та соціально-економічного прогресу

Савченко М. [10] Сукупна здатність наявних у суб’єктів господарювання економічних ресурсів забезпечувати 
максимально можливе виробництво товарів і послуг

Зеленська М. [11]
Сукупність наявних і придатних до мобілізації основних джерел, засобів конкретної країни, 
елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються та можуть бути 
використані для економічного зростання та соціально-економічного прогресу

Лапін Є. [12]
Сукупні можливості суб’єкта господарювання визначати, формувати та максимально задо-
вольняти потреби споживачів у товарах і послугах у процесі оптимальної взаємодії з оточу-
ючим середовищем і раціональним використанням ресурсів

Скоробагата Л. [13] Сукупність органічно взаємопов’язаних ресурсів та їх здатність забезпечувати основні  
бізнес-процеси в заданих межах ризику з метою набуття економічних вигод

Чухрай Н. [14]
Сукупність показників або чинників, що характеризують його силу, джерела, можливості, 
засоби, запаси, здібності, ресурси та інші виробничі резерви, які можуть бути використані  
в економічній діяльності

Россоха В. [15] Сукупність наявних у економічного суб’єкта ресурсів і можливостей, що можна використа-
ти для досягнення поставленої мети

Ковтун О. [16]
Системний засіб у вигляді комплексу взаємопов’язаних вікон-меню, які визначають і зада-
ють логіку управління за допомогою інвестиційних і ресурсних потоків на підприємстві  
як відкритої системи

Сіденко В. [17] Результат економічних і виробничих відносин між суб’єктами господарської діяльності

Коломойцев В. [18] Здатність економіки країни загалом, її галузей, підприємств, господарств здійснювати  
виробничо-економічну діяльність, сприяти розвитку виробництва та споживання

Гришина Л., Єфімова Г., 
Гришина Н. [20]

Сукупна здатність наявних у межах регіону економічних ресурсів забезпечити виробни-
цтво максимально можливого обсягу матеріальних благ і послуг, що відповідають потребам 
суспільства на даному етапі його розвитку

Джерело: систематизовано авторами.

Економічний потенціал, який виступає підґрун-
тям воєнної безпеки, включає такі елементи: 
 матеріально-фінансові можливості держави; 
 воєнно-промисловий комплекс, який забез-

печує всім необхідним армію, флот та інші 
роди військ і забезпечує створення мобіліза-
ційного резерву озброєння та військової тех-
ніки; 

 кількісні та якісні параметри Збройних Сил та 
інших військ;

 науковий і науково-технічний потенціал, що 
дозволяє створювати нові види військової 
техніки та зброї; 

 мобілізаційні можливості промисловості 
країни, що забезпечують у разі потреби по-
стачання Збройним Силам та іншим військам 
необхідну кількість озброєння та військової 
техніки [27].

Економічний потенціал, що орієнтований на 
можливість протистояння країни ймовірним 
воєнним конфліктам [28], має бути спрямова-

ний на визначення таких факторів впливу: 
 геополітичне та геостратегічне становище те-

риторій, ступінь розвиненості країни воєнно-
промислового потенціалу та його ролі в рам-
ках воєнно-політичних коаліцій; 

 поточні та мобілізаційні можливості воєнної 
та оборонної промисловості з урахуванням 
воєнно-стратегічних інтересів; 

 сильні та слабкі сторони, стійкість системи 
коопераційних зв’язків, технічний рівень і 
стійкість воєнно-промислової бази; 

 відповідність воєнно-стратегічних планів та фі  - 
нансово-економічних можливостей країни, узго-
дження конкретних воєнно-стратегічних пла- 
нів та виробничих можливостей їх реалізації; 
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 визначення ймовірного рівня воєнних та 
оборонних витрат у мирний і воєнний час,  
а також обґрунтування пріоритетів розвитку 
ОПК при розподілі ресурсів; 

 оцінка науково-технічних результатів та до-
сягнень, здатності гнучкого та вчасного реагу-
вання в ході війни на зміни структури воєнних 
потреб і застосування оперативно-стратегіч-
них, оборонно- та воєнно-технічних новацій; 

 оцінка запасів, резервів, природних і матері-
альних ресурсів, які можуть бути використані 
на користь воєнного промислового комплек-
су та виробництва; 

 наявність експортного потенціалу, можливості 
за його рахунок відшкодувати відсутні ресур-
си, зберігати фінансово-економічну стійкість 
воєнного сектора та економіки загалом [28].

Для оцінки економічного потенціалу воєнної 
могутності країни необхідно враховувати співвідно-
шення між економічними можливостями та еконо-
мічним потенціалом [29]. Ці категорії тісно пов’язані 
між собою, але характеризують економіку з різних 
точок зору та в різних аспектах. Так, економічні мож-
ливості характеризують те, яким може бути суспіль-
не виробництво, тоді як економічний потенціал – це 
реальна здатність економіки задовольняти в тепе-
рішній час різноманітні потреби суспільства, у тому 
числі задля забезпечення воєнної безпеки [30]. Чим 
повніше реалізуються потенційні можливості, тим 
вище економічний потенціал країни задля задоволен-
ня воєнних потреб суспільства. Тобто, економічний 
потенціал – це об’єктивні можливості, які має дер-
жава (коаліція) для виробництва матеріальних благ 
і послуг з метою задоволення цивільних і воєнних 
економічних потреб суспільства при максимальному 
використанні всіх наявних ресурсів [27]. 

Показники оцінки економічного потенціалу 
дозволяють найповніше визначити здатність 
економіки задовольняти воєнні потреби за-

для запобігання існуючим і можливим воєнним за-
грозам. Проблеми формування та реалізації еко-
номічного потенціалу ускладнюються з розвитком 
економіки та воєнної справи, диференціацією змісту 
економічного потенціалу та зміною способів його пе-
ретворення на воєнну міць. Ці проблем викликані та-
кими процесами:
 необхідністю збільшення фінансування у зв’яз-

ку зі зростанням загроз виникнення воєнних 
та невоєнних конфліктів і необхідності збіль-
шення заходів відповідної протидії; 

 впливом рівня воєнно-економічної готовнос-
ті країни до можливих воєнних конфліктів та 
тривалістю й інтенсивністю передбачуваної 
війни [29]. 

Виходячи зі сказаного раніше, можна визначи-
ти, що економічний потенціал – це наявні ресурси 

країни, які забезпечують досягнення максимально 
можливого обсягу виробництва воєнної продукції та 
продукції ОПК країни, який може бути використа-
ний для підтримки та розвитку збройних сил країни,  
а також для всебічного забезпечення підготовки, запо-
бігання та ведення різного типу воєнних конфліктів. 

У зв’язку з наведеним визначенням сутності по-
няття «економічний потенціал» у сучасних 
умовах зрозумілим є необхідність його оцін-

ки. Проте, незважаючи на те, що питанням вивчення 
складових та виміру економічного потенціалу краї-
ни присвячено багато праць науковців та практиків 
з усього світу, остаточної згоди між ними не досяг-
нуто, що обумовлює необхідність більш детального 
вивчення різних підходів до виміру й оцінки еконо-
мічного потенціалу країни та розробки нових, що від-
повідають сучасним економічним процесам і цілям 
виміру [26].

В основу більшості методів оцінювання еконо-
мічного потенціалу покладено різноманітні матема-
тичні, матричні, графічно-аналітичні моделі, а також 
логічні та лінгвістичні методи. Основні класифіка-
ційні ознаки методів оцінки економічного потенціалу 
наведено на рис. 1.

Рудаченко О. та Єсіна В. [30] зазначають, що ме-
тоди оцінки економічного потенціалу поділяються на 
прямі та непрямі. Так, непряма оцінка економічного 
потенціалу проводиться з використанням фактичних 
значень показників, які характеризують результати 
роботи економічного об’єкта, що оцінюється. Тоді 
як пряма оцінка економічного потенціалу – це оцін-
ка можливостей економічного об’єкта в майбутньо-
му. Оцінка потенціалу економічних суб’єктів та їхніх 
складників може відбуватися за такими методами 
[30]: експертним, бальним, рейтинговим порівняль-
ним аналізом, методом аналогій, факторним аналі-
зом, методом математичного програмування.

Мартиновський В. і Кравець В. [26] виділяють 
такі методи виміру й оцінки економічного потенціалу: 

1. Ранговий, або рейтинговий, метод. За цим 
методом економічний потенціал оцінюється експер-
тами за обраною шкалою, що дозволяє ранжирувати 
об’єкти господарювання за обраними показниками, 
що характеризують економічний потенціал. 

2. Таксонометричний метод. Цей метод перед-
бачає відбір найбільш значущих для аналізу факторів, 
на основі яких створюється матриця критеріальних 
показників. Сформовані критеріальні показники 
нормалізуються, для кожного стовпця цієї матриці 
показників виокремлюються максимальні та міні-
мальні їх значення. Показники аналізуються з точки 
зору їх впливу на економічний потенціал, і визнача-
ються показники-стимулятори (максимальне значен-
ня відповідає найкращому з економічної точки зору 
значенню показника, а мінімальне – гіршому) та по-
казники-дестимулятори (мінімальне значення відпо-
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Методи оцінки економічного потенціалу  

За напрямом 
формування 

інформаційної 
бази 

За способом 
відображення 

кінцевих 
результатів 

За можливістю 
розроблення 

управлінських 
рішень 

За способом
оцінки

 

Критеріальні
методи 

Експертні
методи 

Графічні методи

Математичні
методи 

Логістичні
методи  

Одномоментні
методи 

Стратегічні
методи 

Індикаторні
методи 

Матричні
методи 

Рис. 1. Основні класифікаційні ознаки методів оцінки економічного потенціалу
Джерело: складено за [26; 30–32].

відає найкращому з економічної точки зору значенню 
показника, а максимальне – гіршому). Одиничні нор-
малізовані показники агрегуються для формування 
комплексного показника потенціалу об’єкта аналізу. 

3. Графоаналітичний метод. Економічний по-
тенціал може вимірюватися у спеціальних одиницях –  
як позитивних (стимулятори), так і негативних (де-
стимулятори), але при цьому важливим є можливість 
їх досліджень у динаміці. У найзагальнішому вигляді 
графічна модель економічного потенціалу призначе-
на для проведення діагностики можливостей, які має 
об’єкт аналізу для майбутнього розвитку. 

Дадаєва Р. пропонує інтегральний підхід до 
оцінки сукупного економічного потенціалу націо-
нальної економіки, який включає такі етапи [33]:

1. Кількісна оцінка економічного потенціалу по 
галузях економіки, що включає: оцінку обсягу ви-
робництва в кожній сфері господарської діяльності. 
Розрахунок і порівняння потенціалів кожної сфери 
економічної діяльності проводиться окремо, що дає 
можливість провести аналіз ресурсного потенціалу. 
Результат такої оцінки – резюме фінансової звітності.

2. Якісна оцінка складових сукупного економіч-
ного потенціалу країни, що включає такі показники: 
частка кожної галузі в загальному ВВП країни; рівень 
рентабельності виробництва в економіці в цілому; 
структура зовнішньої торгівлі, ступінь її впливу на 
процеси всередині країни.

3. Розрахунок інтегральних показників загаль-
ного економічного потенціалу регіону, з урахуванням 
ролі кожної з його складових.

4. Оцінка сукупного соціально-економічного по-
тенціалу країни, а також порівняння можливості 
його розвитку зі стратегічними цілями держави.

Гапонов А. [34] зазначає, що на сучасному етапі 
найбільш поширеними методами оцінки економічно-
го потенціалу країн світу є: 

 SWOT-аналіз економічного потенціалу кон-
кретної території чи країни, що дозволяє 
оцінити порівняльні якісні позитивні та не-
гативні характеристики різних країн, дає від-
повідь на питання про перспективні напрями 
розвитку та попереджає про негативні наслід-
ки під час розвитку економічного потенціалу 
окремої країни. Недоліками застосування та-
кого підходу є його орієнтація на якісні фак-
тори розвитку окремих територій і країн, а та-
кож використання експертних методів оцінки 
окремих факторів;

 побудова конкурентного профілю країни з ме-
тою визначення її економічного потенціалу, 
що дозволяє простежити вплив окремих фак-
торів середовища, в якому знаходиться країна, 
що оцінюється, на швидкість розвитку її еко-
номічного потенціалу. Особливістю цього ме-
тоду є відсутність комплексного оцінювання 
економічного потенціалу країни – оцінка здій-
снюється окремо за кожним фактором (умов-
но визначається його значення по відношенню 
до інших країн світу чи країни-еталону: низь-
кий, середній або високий рівень). У результаті 
аналізу робиться висновок про найбільш зна-
чущі фактори для розвитку території. 

Основними факторами, за якими здійснюється 
оцінка, є [35]: 
 сучасний стан економіки, клімат, перспекти-

ви зростання території; транспортно-геогра-
фічне положення в контексті міжнародного 
співтовариства; розвиток інфраструктури для 
розвитку бізнесу; рівень безробіття, якість 
трудових ресурсів, їх віковий склад, рівень 
кваліфікації та професіоналізму; науково-тех-
нічний потенціал території чи країни; фінан-
сово-економічні чинники, тобто сприятли-
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вість умов для інвестування, збалансованість 
доходів і витрат, рівень рентабельності госпо-
дарюючих суб’єктів; 

 оцінка становища країни та її галузей по від-
ношенню до інших територій. При викорис-
танні цього методу визначаються основні 
конкурентні переваги території по відношен-
ню до інших країн світу. Метод дозволяє ви-
значити основні напрями діяльності країни, 
в рамках яких вона має лідируючі позиції на 
міжнародному ринку, або, навпаки, в якому 
напряму недостатньо економічного потен-
ціалу для розвитку. Цей метод використовує 
багато припущень під час оцінки, може нада-
ти тільки загальні рекомендації про розвиток 
окремих галузей економіки; 

 метод виявлення ступеня державного сти-
мулювання у сфері економічних об’єктів, що 
реалізують пріоритетні стратегічні завдання, 
в основі якого лежить принцип збалансова-
ності в споживанні послуг, які фінансуються 
з бюджету, а також рівень фінансування окре-
мих галузей економіки. Недоліком цього під-
ходу є те, що оцінка економічного потенціалу 
оцінюється тільки через аналіз бюджетного 
фінансування, водночас інші джерела форму-
вання ресурсів не враховуються.

Оцінка економічного потенціалу країн світу 
може також здійснюватися через оцінку сис-
теми біржових торгових індексів, наприклад 

Dow Jones Industrial Average, який розраховувався 
як середнє відображення руху цін на акції 30-ти най-
більших промислових корпорацій, чи S&P 500, в який 
входить 500 великих американських компаній [36]. 
Таким чином, постійна робота фондової біржі дає 
сигнали про вартість акцій, відповідним чином від-
обра жаючи економічні потенціали відповідних під-
приємств, загальна вартість акцій компаній дозволяє 
скласти узагальнені оцінки. Основним недоліком 
цієї ринкової методології визначення економічно-
го потенціалу є звужена шкала оцінок, яка враховує 
тільки вартість акцій, що не дозволяє завжди бути 
об’єктивними під час порівняння економічного по-
тенціалу окремих країн світу.

Більш адекватна оцінка економічного потенціа-
лу здійснюється на основі урахування сукупності ха-
рактеристик. Характеристика економічного потенці-
алу країни можуть бути як кількісною, так і якісною. 

Кількісна характеристика економічного по-
тенціалу включає два загальні підходи [8]. Перший 
кількісний підхід до оцінки економічного потенціалу 
полягає у вартісній оцінці ресурсів, якими володіє на-
ціональна економіка (тих, що вже залучені у вироб-
ництво, та потенційних), тоді як другий передбачає 
розрахунок можливого економічного результату від 
використання всіх ресурсів, які можуть бути залучені 
у виробничий процес у певному періоді.

Універсальним кількісним показником оцінки 
економічного потенціалу вважається ВВП, що харак-
теризує досягнутий рівень розвитку національної 
економіки та відображає особливості його галузевої 
структури, ефективність функціонування окремих 
галузей та регіонів, сфер діяльності, а також ступінь 
інтеграційних процесів. 

Основою якісної оцінки економічного потенціа-
лу країни є параметри, які відображають динаміку та 
тенденції розвитку національної економіки, законо-
мірності розвитку та зміни структурних макроеко-
номічних пропорцій, ступінь використання ресурсів 
виробництва.

Розглядаючи окремі методики розрахунку еко-
номічного потенціалу, слід зазначити, що на-
уковцями та практиками включаються до ана-

лізу та розрахунку різні показники.
Так, Чаленко А. [36] економічний потенціал кра-

їни пропонує визначати на основі оцінки таких по-
казників: ВНП/ВВП на душу населення; рівень якості 
життя населення; розподіл основних видів продукції 
на душу населення; економічна ефективність. Така 
методологія оцінки економічного потенціалу краї-
ни дозволяє визначити основні чинники, на основі 
яких в майбутньому будуть будуватися рішення щодо 
зміцнення економічного потенціалу країни, а також 
ресурсні можливості при затвердженні програм еко-
номічного потенціалу країни та виявленні негативних 
і позитивних факторів впливу на країну в цілому.

Також існує методика оцінки економічного по-
тенціалу, у відповідності до якої він структурується 
на окремі елементи: фінансовий потенціал; виробничі 
потужності; інноваційно-інформаційний потенціал; 
інституційна спроможність. Основні показники цих 
елементів розраховуються та об’єднуються в узагаль-
нений показник, який використовується для аналізу та 
забезпечення стійкого розвитку країни [37]. Основні 
структурні складові економічного потенціалу оціню-
ються за відповідними показниками з використанням 
простого середнього арифметичного і теоретичної 
сфери варіації. Інтегральний показник визначається 
як багатофакторне середньозважене значення показ-
ників, які увійшли до його складу. Кінцевим резуль-
татом є рейтингова оцінка економічного потенціалу, 
яка характеризує відносні можливості економічної 
системи країни чи регіону. Основною перевагою цієї 
методики є її відносна простота при порівнянні еко-
номічного потенціалу декількох країн чи регіонів. Не-
доліки пов’язані з порівняно низькою точністю оцінки 
та неможливістю визначення економічного потенціа-
лу у фізичному та вартісному вираженні.

Існує методика визначення економічного по-
тенціалу країн і регіонів [38], за якої оцінка здійсню-
ється за такими групами показників:

1. Економічні показники, що включають: 
 економічний потенціал країни чи регіону та 

його використання; 
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 стан розвитку регіональних ринків; 
 обсяг і ефективність виробництва; 
 рівень інвестиційної діяльності; 
 рівень енергетичної та продовольчої безпеки; 
 показники територіального устрою, концен-

трації господарської діяльності, рівня дивер-
сифікації; 

 фінансову самодостатність регіону; 
 податкове навантаження та наявність само-

стійної податкової бази для формування міс-
цевих бюджетів; 

 структуру власності в регіоні.
2. Соціальні показники, що включають: 
 рівень безробіття та зайнятості населення в 

регіоні; 
 структуру доходів і витрат; 
 динаміку номінальних і реальних доходів на-

селення; 
 споживання матеріальних благ і послуг; 
 співвідношення середньомісячного доходу та 

прожиткового мінімуму; 
 рівень розвитку інфраструктури тощо.

3. Екологічні показники, що включають: 
 рівень викидів, що забруднюють атмосферу;
 антропогенне навантаження на територію; 
 стан поверхневих водних об’єктів і запасів 

стічних вод тощо.
4. Демографічні показники, що включають:
 чисельність міського та сільського населення; 
 статево-вікову структуру населення; 
 кількість працездатного населення; 
 рівень освіти, щільність населення, міграцій-

ний баланс та ін.
5. Показники наявності та використання ре-

сурсів у країні чи регіоні, які характеризують наяв-
ність і стан: 
 природно-ресурсного потенціалу; 
 трудового потенціалу; 
 виробничих потужностей;
 інфраструктурну спроможність.

Таким чином, можна відзначити, що окремі ав-
тори залежно від цілей дослідження включа-
ють різні одиничні чи комплексні показники 

оцінки економічного потенціалу країни. Відповідно 
до необхідності формування воєнної могутності кра-
їни оцінка її економічного потенціалу має враховува-
ти такі показники, що наведені нижче.

Кількісна оцінка економічного потенціалу ви-
мірюється через такі показники, як внутрішній ва-
ловий продукт, у тому числі обсяг виробництва про-
дукції найважливіших галузевих комплексів; обсяги 
експорту та імпорту; зовнішній борг країни; рівень 
золотовалютного запасу. Прикладом показників у аб-
солютному вимірі, що характеризують економічний 
потенціал придатності країни щодо протидії воєнним 
конфліктам, можуть бути: обсяг воєнних витрат краї-

ни, кількість озброєння різного типу та ін. Відносні 
показники, що характеризують економічний потенці-
ал, такі: питома вага військових витрат у ВВП; част-
ка воєнного виробництва у загальному виробництві; 
кількість військовослужбовців та зайнятих у воєнно-
му секторі на тисячу осіб населення та ін. 

Якісна оцінка економічного потенціалу здій-
снюється через галузеву структуру виробництва; 
рівень життя населення; рівень інноваційності та 
конкурентоспроможності економіки. А саме, галу-
зева структура економіки – більш широкий набір 
промислових і сільськогосподарських галузей на-
родногосподарського комплексу дозволяє випускати 
різноманітнішу номенклатуру продукції та повніше 
задовольняти всі матеріальні, зокрема воєнні, по-
треби суспільства [39]. Тобто, для підтримки воєнної 
могутності країни на належному рівні необхідно за-
безпечувати: 
 прогресивну галузеву структуру економічно-

го потенціалу (збільшення частки високотех-
нологічних галузей у структурі економіки); 

 високий рівень виробничого апарату про-
мисловості (забезпечення розвитку галузей 
промисловості, що визначають технічний 
прогрес в економіці та воєнній справі: маши-
нобудування, електроенергетика, паливно-
енергетичний комплекс, чорна та кольорова 
металургія, електронна та хімічна промисло-
вість, суднобудування та інші галузі);

 достатній рівень ресурсного потенціалу, сіль-
ського господарства, виробничої та невироб-
ничої інфраструктури, капітального будівни-
цтва;

 раціональне територіальне розміщення на-
ціонального господарства (раціональне роз-
міщення продуктивних сил, що є необхідною 
умовою нарощування економічної могутнос-
ті, зокрема зміцнення економічних засад обо-
роноздатності) та ін. 

Важливим якісним показником, що характе-
ризує економічний потенціал країни, є рівень 
інноваційності економіки, тобто сучасний тех-

нологічний розвиток, поява нових видів воєнних тех-
нологій та озброєння, зокрема нових систем спосте-
реження та управління, використання штучного інте-
лекту у воєнній сфері, роботизація тощо відіграє дуже 
важливу роль у сучасних воєнних конфліктах. Поява 
інновацій у воєнній сфері пов’язана з необхідністю 
забезпечення належного рівня наукового та науково-
технічного розвитку, що втілюється через поглиблен-
ня взаємозв’язку науково-технічного та економічного 
розвитку; досягнення в розвитку техніки та техноло-
гії, їх здатність забезпечувати рішення стратегічних 
завдань практики у виробничій, соціальній та вій-
ськових сферах; використання науково-технічного 
прогресу як найважливішого джерела економічного 
зростання та розвитку воєнних технологій.



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

25БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2022
www.business-inform.net

Економічний потенціал також може оцінюватися 
через спроможність країни забезпечувати ви-
сокий рівень життя для своїх мешканців, тоб-

то від рівня конкурентоспроможності. Конкуренто-
спроможність країни обумовлюється продуктивніс-
тю використання своїх наявних ресурсів та залежить 
від якості інститутів, макроекономічної стабільності, 
розвиненості інфраструктури, ефективності освіти, 
ринку праці, розвиненості ринків збуту, конкуренто-
спроможності окремих підприємств.

Порівняльна оцінка економічних потенціалів 
окремих країн світу має здійснюватися за набором 
показників як загального, так і специфічного харак-
теру, а також за одиничним і комплексними показни-
ками [39]. 

До складу одиничних показників специфічного 
характеру входять такі, як: 
 розмір і структура воєнних витрат (воєнний 

бюджет); 
 виробничі потужності та обсяги виробництва 

провідних галузей воєнної промисловості; 
 чисельність і професійний склад зайнятих у 

воєнному виробництві; 
 ступінь концентрації, розміщення, характер 

коопераційних зв’язків галузей, що входять 
до воєнно-промислового комплексу;

 обсяг імпорту та експорту воєнного призна-
чення; 

 системи управління та організації воєнно-
промислового комплексу [39]. 

До важливих комплексних показників еконо-
мічного потенціалу, що характеризує воєнну потуж-
ність країни, відносять [40]: 
 обсяги виробництва озброєння та інших ви-

дів воєнної продукції; 
 можливі (ймовірні) обсяги виробництва 

озбро єння та боєприпасів у процесі мобіліза-
ції воєнної промисловості (з урахуванням тер-
мінів мобілізації); 

 забезпеченість людськими ресурсами (фа-
хівці, кваліфіковані робітники, у тому числі 
фахівці дефіцитних спеціальностей) і можли-
вість їх перерозподілу між галузями в період 
мобілізації та воєнних дій. 

Тому можна зробити висновок, що економічний 
потенціал має розглядатися як фундаментальна осно-
ва воєнної могутності країни. Відповідно до цього 
економічний потенціал формується: 
 виробничими можливостями підприємств, 

що випускають кінцеву продукцію воєнного 
призначення; 

 базовими галузями воєнного виробництва, 
що постачають по кооперації комплектуючі, 
сировину, паливо; 

 інфраструктурою, зайнятою обслуговуван-
ням ОПК (транспорт, фінанси, зв’язок, управ-
ління); 

 воєнно-технічною базою з її випробувальним 
та експериментальним обладнанням; 

 експортно-імпортним потенціалом і систе-
мою зовнішньоекономічних зв’язків щодо 
постачання воєнної продукції, зокрема зброї, 
воєнної техніки; 

 розвіданими природними ресурсами, матері-
альними запасами та резервами, що призна-
чені або можуть бути використані у воєнних 
цілях. 

Саме можливість формування та розвитку на-
ведених вище складових має бути врахована під час 
оцінки економічного потенціалу країни.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження були зроб-

лені такі висновки.
1. Проведений аналіз різних підходів науковців 

до сутності поняття «економічний потенціал» дозво-
лив визначити їх різноманіття та залежність від мети 
дослідження та оцінки, а також структури складових.

2. Відповідно до оцінки економічного потенціа-
лу, з метою формування воєнної могутності країн сві-
ту, запропоновано таке визначення: економічний по-
тенціал – це наявні ресурси країни, що забезпечують 
досягнення максимально можливого обсягу вироб-
ництва воєнної продукції та продукції оборонно-про-
мислового комплексу, який може бути використа-
ний для підтримки та розвитку збройних сил країни,  
а також для всебічного забезпечення підготовки, за-
побігання та участі в різних типах воєнних конфліктів.

3. Проведений аналіз довів відсутність чіткого 
методичного підходу до оцінки економічного потен-
ціалу, який може бути використаний для розвитку во-
єнної могутності країн світу.

4. Методичні підходи до оцінки економічного 
потенціалу країни мають ураховувати цілі досліджен-
ня. Таким чином, методичний підхід до оцінки еко-
номічного потенціалу країн світу, який спрямований 
на визначення можливостей країни протистояти та 
запобігати ймовірним війнам або воєнним конфлік-
там, має враховувати ресурсну та науково-інновацій-
ну готовність країни. Основна увага має приділятися 
можливості фінансового забезпечення країни проти-
стояти та запобігати ймовірним війнам або воєнним 
конфліктам, а також формувати потенціал збройних 
сил, спроможний протистояти в умовах війни силь-
ному противнику.

5. До порівняльної оцінки економічного по-
тенціалу різних країн світу мають включатися тільки 
загальні показники, що характеризують потенціал 
країни щодо можливості протистояти та запобігати 
воєнним конфліктам. Включення специфічних показ-
ників, наприклад таких, як кількість військовослуж-
бовців, обсяги виробництва різних видів озброєння 
тощо, можуть ускладнювати розрахунок і порівняння 
з причин відсутності достовірної інформації, різних 
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методів обліку та угрупування, які залежать від при-
йнятих у різних країнах світу стандартів.

Напрямом подальших досліджень є розробка 
методичного підходу до оцінки економічного потен-
ціалу країн світу задля забезпечення їх воєнної мо-
гутності.                     
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