Світлана Онищук, Зоряна Бурик, Павло Книш
Управління економічним потенціалом територій в контексті стійкого розвитку: досвід України
Процес оцінки економічного потенціалу територій та управління ним є складним завданням для країн, що розвиваються,
наприклад, України, що потребує розробки ефективної системи оцінки та механізмів управління. Метою статті є
розробка системи оцінки економічного потенціалу територій в умовах стійкого розвитку та основних складових
управління ним. Було використано такі методи дослідження: аналіз, синтез, систематизація, стандартизація і т.д.
Обгрунтовано інтегральний показник оцінки динаміки економічного потенціалу регіонів України в контексті стійкого
розвитку, який включає в себе екологічний, інвестиційний, інституційний, інноваційний, кластерний, інфраструктурний,
фінансовий, експортний індекси та індекс людського капіталу. Як наслідок, було визначено три групи регіонів з різним
рівнем динаміки економічного потенціалу: регіони з високим рівнем динаміки економічного потенціалу; регіони зі
стабільним рівнем динаміки економічного потенціалу; регіони з низьким або негативним рівнем динаміки економічного
потенціалу. Отримані результати свідчать про необхідність приділення особливої уваги екологічній, інвестиційній,
інноваційній та інституційній складовій управління економічним потенціалом.
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Управление экономическим потенциалом территорий в контексте устойчивого развития: опыт
Украины
Процесс оценки экономического потенциала территорий и управления им является сложным заданием для
развивающихся стран, например, Украины, что требует разработки эффективной системы оценки и механизмов
управления. Целью статьи является разработка системы оценки экономического потенциала территорий в условиях
устойчивого развития и основных составляющих управления ним. Были использованы такие методы исследования:
анализ, синтез, систематизация, стандартизация и т.д. Обоснован интегральный показатель оценки динамики
экономического потенциала регионов Украины в контексте устойчивого развития, включающий в себя экологический,
инвестиционный, институциональный, инновационный, кластерный, инфраструктурный, финансовый, экспортный
индексы и индекс человеческого капитала. Как следствие, были определены три группы регионов с разным уровнем
динамики экономического потенциала: регионы с высоким уровнем динамики экономического потенциала; регионы со
стабильным уровнем динамики экономического потенциала; регионы с низким или негативным уровнем динамики
экономического потенциала. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости уделения особенного внимания
экологической, инвестиционной, инновационной и институциональной составляющей управления экономическим
потенциалом.
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