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Досліджено роль, яку відіграє потенціал в процесі функціонування національної економіки. Встановле-
но, що основною метою функціонування національної економіки є забезпечення її економічного зростання. 
Доведено, що основу для забезпечення економічного зростання створює потенціал, сформований в ході 
функціонування національної економіки. Систематизовано погляди науковців на сутність поняття «по-
тенціал», виділено основні підходи до її розуміння. Встановлено місце потенціалу в забезпеченні економіч-
ного зростання.

Ключові слова: національна економіка, економічна система, функціонування, економічне зростання, 
потенціал, загроза, економічна безпека.

Исследована роль, которую играет потенциал в процессе функционирования национальной экономи-
ки. Установлено, что основной целью функционирования национальной экономики является обеспечение 
ее экономического роста. Доказано, что основу для обеспечения экономического роста создает потен-
циал, сформированный в ходе функционирования национальной экономики. Систематизированы взгляды 
ученых на сущность понятия «потенциал», выделены основные подходы к ее пониманию. Установлено 
место потенциала в обеспечении экономического роста.

Ключевые слова: национальная экономика, экономическая система, функционирование, экономиче-
ский рост, потенциал, угроза, экономическая безопасность.

The role played by potential in the process of functioning of the national economy is explored. It was established 
that the main purpose of functioning of the national economy is to ensure its economic growth. It is proved that the 
basis for ensuring economic growth creates the potential formed during the functioning of the national economy. The 
views of scientists on the essence of the concept of "potential" are systematized; the main approaches to its under-
standing are highlighted. The place of potential in ensuring economic growth has been established.

Keywords: national economy, economic system, functioning, economic growth, potential, threat, economic 
security.

Постановка проблеми. сучасні тенден-
ції національного та світового розвитку свід-
чать про багатогранний вплив потенціалу 
національної економіки на її функціонування 
та економічне зростання. По-перше, успішне 
функціонування економіки країни залежать 
від ефективного формування та накопичення 
потенціалу як головної рушійної сили у розви-
тку господарства країни. По-друге, вдала реа-
лізація будь-якої програми розвитку в осно-
вному залежить від підвищення ефективності 
використання накопиченого потенціалу 
в цілому, а також його елементів. тому, вихо-
дячи з вищенаведеного, метою нашого дослі-
дження є визначення категорії «потенціал», 

з урахуванням функціонування та економіч-
ного зростання національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню поняття «національна економіка» 
приділяли увагу багато науковців, серед яких 
варто відзначити таких, як с. Гончаров, н. куш-
нір, а. задоя, Ю. Петруня, а. Мельник, а. васіна, 
т. желюк, т. Попович, а. старостіна, е. Пруш-
ківська, н. скірка, й. завадський, т. осовська, 
о. Юшкевич, с. Мочерний, я. ларіна, о. устенко, 
с. Юрій тощо. При цьому, автори досліджували 
не лише сутність цього поняття, а й основні 
аспекти функціонування національної економіки.

одним з найважливіших понять, що харак-
теризують функціонування національної еко-



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

72 Економіка та управління національним господарством72

номіки, є її потенціал. вивченню сутності цього 
поняття присвятили свої дослідження в. хомя-
ков, і. бакум, н. краснокутська, о. олексюк, 
о. Федонін, і. репіна, б. бачевський, і. заблоцька, 
о. решетняк.

водночас, погляди на розуміння сутності 
потенціалу та його місця в процесі функціону-
вання національної економіки потребують сис-
тематизації.

Мета дослідження. основною метою дослі-
дження є систематизація поглядів науковців 
щодо сутності поняття «потенціал» та виділення 
на цій основі підходів до його розуміння, обґрун-
тування доцільності застосування комплексного 
підходу до визначення потенціалу національ-
ної економіки та визначення місця потенціалу 
в забезпеченні економічного зростання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. в економічній теорії національну еко-
номіку розглядають як господарську систему, 
яка історично сформувалася в певних терито-
ріальних (національних) межах, тобто в межах 
окремої країни.

с. Гончаров, н. кушнір дають визначення 
національної економіки як економічно й орга-
нізаційно єдиної системи взаємопов’язаних 
галузей і сфер діяльності людей, яким властива 
відповідна пропорційність, взаємообумовлене 
розміщення на території, обмеженій держав-
ними кордонами [1]. 

за визначенням а. задої, Ю. Петруні в широ-
кому розумінні національна економіка є сукуп-
ністю економічних суб’єктів та зв’язків між 
ними, що характеризується господарською 
цілісністю, спільністю в певному часі та просто-
рових межах, а також специфікою історичного 
розвитку, особливостями економічної менталь-
ності та координуються обраними правилами 
та механізмами [2].

а. Мельник, а. васіна, т. желюк, т. Попович 
визначають національну економіку як структу-
ровану в галузевому і територіальному просторі 
економічну діяльність в масштабах країни, що 
регулюється інституціональною системою, яка 
відповідає економічному, політичному та іде-
ологічному устрою (порядку), сформованому 
в певній країні [3].

а. старостіна та е. Прушківська наводять 
наступне визначення національної економіки як 
системи економічних відносин між суб’єктами 
господарювання (які є резидентами даної кра-
їни) з приводу виробництва, обміну, розподілу 
та споживання товарів для реалізації своїх еко-
номічних інтересів [4].

застосування в працях деяких авторів визна-
чень економіки по відношенню до економіки 
країни відповідає сутності поняття національної 
економіки.

в тлумачному словнику української мови 
поняття «економіка» має декілька найбільш 
поширених трактувань. По-перше, економіка 
може бути розтлумачена як сукупність сус-

пільно-виробничих відносин. По-друге, під еко-
номікою можна розуміти господарче життя, стан 
господарства (країни, району тощо). По-третє, 
економікою можна назвати структуру і фінан-
сово-матеріальний стан якої-небудь галузі гос-
подарської діяльності або ж безпосередньо гос-
подарську та фінансову діяльність. По-четверте, 
економікою називають наукову дисципліну, що 
вивчає фінансово-матеріальну сторону якої-
небудь галузі господарської діяльності або 
ж матеріали з питань цієї науки. [5]. Перше 
та друге визначення носять загальний характер 
і за умови певних уточнень можуть використову-
ватися на різних рівнях соціально-економічних 
систем. третє визначення використовується 
найчастіше на мезорівні (по відношенню до 
галузі) та мікрорівні (відносно окремих суб’єктів 
господарювання). щодо, останнього визна-
чення, то воно набуває широкого застосування 
переважно в освітній сфері. 

отже, на макрорівні більш доцільно використо-
вувати перші два трактування поняття економіки.

й. завадський, т. осовська, о. Юшкевич, роз-
глядаючи економіку на рівні країни, визначають 
її як сукупність суспільних відносин як у вироб-
ничій, так і у невиробничій сферах, тобто еко-
номічний базис певного суспільного ладу або ж 
як народне господарство певної країни або його 
галузь [6]. 

с. Мочерний, я. ларіна, о. устенко, с. Юрій 
наводять таке визначення економіки як сукуп-
ності виробничих відносин між людьми, що 
здійснюються у процесі виробництва, розпо-
ділу, обміну та споживання матеріальних благ 
та послуг, що визначаються характером влас-
ності на засоби виробництва; господарство 
району, країни або всього світу [7]. 

з цим поняттям тісно пов’язано запропо-
новане н. скірка визначення національної 
економічної системи як сукупності усіх видів 
економічної діяльності людей у процесі їх вза-
ємодії, спрямованої на виробництво, обмін, 
розподіл та споживання товарів та послуг, на 
регулювання економічної діяльності відповідно 
до мети суспільства або складна макроеконо-
мічна структура, яка визначається як взаємодія 
та взаємоузгодженість окремих сегментів ринку 
(ринку економічних ресурсів, товарів та послуг, 
грошей та валюти, капіталу, цінних паперів 
тощо) та окремих їх елементів [8].

найбільше відповідає спрямуванню нашого 
дослідження визначення національної еконо-
міки як комплексного феномену, який поєднує 
взаємопов’язані загальні риси, притаманні всім 
економічним системам, особливі ознаки, харак-
терні для економік певної групи країн, а також 
унікальні риси, властиві виключно цій економіці.

національна економіка, як і будь-яка еко-
номічна система, має здатність до функціону-
вання.

ключовим питанням при вивченні національної 
економіки є визначення мети її функціонування. 
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найчастіше в якості такої мети науковці зазнача-
ють забезпечення економічного зростання.

с. Мочерний, я. ларіна, о. устенко, с. Юрій 
визначають економічне зростання як збіль-
шення обсягів суспільного виробництва, роз-
ширення можливостей економіки задовольнити 
зростаючі потреби населення у товарах і послу-
гах [7]. 

в. базилевич і л. баластрик вбачають у еко-
номічному зростанні довгострокову тенденцію 
збільшення потенційного рівня виробництва за 
умов повної зайнятості [9].

в. кулішов трактує економічне зростання 
як довготривалий стійкий розвиток економіки, 
тобто процес ефективного використання вироб-
ничих, трудових, інноваційних та фінансових 
факторів у довгостроковому періоді без пору-
шення стану рівноваги в короткому проміжку 
та із поступальним зростанням внП [10].

Г. вєчканов та Г. вєчканова стверджують, що 
економічне зростання знаходить відображення 
у збільшенні потенційного ввП, або випуску 
країни, і виступає головним джерелом довго-
строкового підвищення рівня життя людей [11].

Г. климко і в. несторенко визначають еко-
номічне зростання як регулярне стійке розши-
рення масштабів діяльності даної господарської 
системи, яке виявляється у збільшенні розмірів 
застосованої суспільної праці і виробленої про-
дукції – товарів і послуг [12]. 

Погляди на сутність економічного зростання, 
запропоновані в роботах різних науковців, хоча 
й формально відрізняються, проте фактично 
є дуже подібними. слід погодитись з науков-
цями, серед яких с. будаговська, о. кілієвич, 

і. луніна, які стверджують, що економічне зрос-
тання є однією з головних макроекономічних 
цілей, основа для досягнення якої закладена 
в потенціалі національної економіки [12].

у широкому розумінні потенціал (від лат. 
роtentia – сила) визначає можливості, джерела, 
наявні запаси і засоби, які можуть бути вве-
дені в дію, використані для вирішення певного 
завдання та досягнення поставленої мети. слід 
зазначити, що серед вчених немає одностайності 
щодо визначення сутності потенціалу (табл. 1).

як видно з даних таблиці, існує три осно-
вні підходи до визначення сутності потенціалу: 
ресурсний, функціональний та результативний. 

згідно ресурсного підходу потенціал може 
бути визначений як сукупність ресурсів, якими 
володіє певна соціально-економічна система 
та які можуть бути залучені нею для досяг-
нення своїх цілей. Прибічниками цього підходу 
є в. хомяков, і. бакум [14], н. краснокутська [15] 
та інші науковці.

Функціональний підхід передбачає визна-
чення потенціалу як можливостей соціально-
економічної системи для виконання нею певних 
притаманних їй функцій, до яких можна віднести 
виробництво якісних товарів та послуг, задово-
лення суспільних потреб, забезпечення її розви-
тку. Прибічниками такого підходу є такі науковці, 
як о. олексюк, о. Федонін, і. репіна [16] тощо. 

результативний підхід полягає в розгляді 
потенціалу як здатності досягати поставлених 
цілей шляхом отримання певного результату 
за умов, що склалися. з такої точки зору роз-
глядають потенціал, зокрема, б. бачевський, 
і. заблоцька, о. решетняк [17].

таблиця 1
Підходи до трактування поняття «потенціал»

Підхід Сутність Переваги Недоліки 

ресурсний

сукупність ресурсів, якими 
володіє певна соціально-
економічна система та які 
можуть бути залучені нею 
для досягнення своїх цілей

враховує ресурси (наявні 
та потенційні), які можуть 
бути використані соціально-
економічною системою.
Є підґрунтям для вивчення 
структури потенціалу 
відповідно до різних видів 
ресурсів, які його формують

недостатньо уваги 
приділяє результатам, 
які можуть бути 
досягнуті завдяки 
використання 
потенціалу

Функціональний

можливості соціально-
економічної системи 
для виконання нею 
притаманних їй функцій 
(виробництво якісних 
товарів та послуг, 
задоволення суспільних 
потреб, забезпечення 
розвитку)

враховує можливості до 
виконання соціально-
економічною системою 
певних функцій недостатня увага 

приділяється вивченню 
структури потенціалу 

результативний

здатність досягати 
поставлених цілей шляхом 
отримання певного 
результату за умов, що 
склалися

окреслює результати, які 
прагне отримати соціально-
економічна система завдяки 
використанню потенціалу

Примітка: систематизовано автором
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зважаючи на переваги та недоліки описаних 
підходів, вважаємо за доцільне зупинитися на 
застосуванні комплексного підходу, сформо-
ваного на основі усіх перелічених підходів до 
визначення сутності потенціалу, що дасть змогу 
усунути їх недоліки та використовувати пере-
ваги в процесі наукового пізнання. 

враховуючи вищенаведене, потенціал наці-
ональної економіки визначається як сукупність 
економічних ресурсів та можливостей держави, 
які можуть бути використані для забезпечення її 
економічного зростання.

Місце потенціалу в процесі функціонування 
та економічного зростання національної еконо-
міки показано на рис. 1. Потенціал формується 
в процесі функціонування національної еко-
номіки, а його використання є підґрунтям для 
забезпечення економічного зростання. в той же 
час, можуть виникнути загрози, які створюють 
небезпеку недосягнення запланованих темпів 
економічного зростання. з огляду на це, постає 
питання про забезпечення економічної безпеки, 
як основи для досягнення національною еконо-
мікою своєї кінцевої мети.

До істотних характеристик, притаманних еко-
номічній безпеці відносяться: здатність долати 
загрози та забезпечувати стійкість до них, здат-

ність захищати інтереси, здатність забезпечити 
економічне зростання.

водночас, для того, щоб успішно викону-
вати функції, притаманні економічній безпеці 
та досягати відповідних результатів, мають 
бути залучені певні ресурси та можливості, які 
є складовими потенціалу (рис. 1).

 завдяки функціональним характеристикам 
економічна безпека виконує функцію захисту 
від загроз та усунення небезпек, та в такий 
спосіб, опосередковано служить основою для 
досягнення очікуваного результату – забезпе-
чення економічного зростання. отже потенціал 
виступає основою для забезпечення економіч-
ної безпеки.

Висновки. в ході дослідження виявлено, що 
функціонування національної економіки має за 
мету, перш за все, забезпечення економічного 
зростання. Досягнення цієї мети є неможливим 
без своєчасного формування та ефективного 
використання потенціалу національної еконо-
міки. водночас, виникає необхідність забезпе-
чення захисту від загроз, які можуть обумовити 
відхилення результатів функціонування націо-
нальної економіки від мети, яку воно переслі-
дує. забезпечити такий захист, а отже і еконо-
мічне зростання, може економічна безпека.

формування 
потенціалу

Потенціал національної 
економіки

ресурси і можливості

використання потенціалу з метою 
забезпечення економічного зростання 

Економічне 
зростання 

мета і результат

Економічна 
безпека

небезпека 
недосягнення мети

Функціонування 
національної економіки

зміна умов 
функціонування 

Загрози 

забезпечення 
економічного 
зростання 

подолання загроз, 
забезпечення стійкості до них 

та захист інтересів

використання
потенціалу з метою 

забезпечення економічної 
безпеки

Рис. 1. Місце потенціалу в процесі функціонування  
та зростання національної економіки
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