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"Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу
як економічної категорії"
На цьому етапі розвитку економічна наука намагається виявити
внутрішні рушійні сили економіки, чинники та резерви значного якісного
зростання, вивчити світовий досвід управління як передумову подальшого швидкого прогресу нашого суспільства. У зв'язку з цим постає невідкладне методологічне завдання – визначити шляхи гарантованого та
найбільш ефективного прискорення соціально-економічного розвитку.
Враховуючи відзначене вище на сьогодні особливої актуальності набуває дослідження питань, присвячених особливостям формування, використання та оцінки потенціалу економіки.
Дослідженням поняття "потенціал" займалися такі видатні вчені, як
Л. Абалкін, І. Ансофф, К. Воблий, Г. Клейнер, Г. Маркузе, Б. Мочалов,
О. Олексюк, О. Тоффлер, О. Федонін, Т. Храмцова та ін. Утім попереднє
ознайомлення із роботами визначеного вище кола авторів дозволяє
говорити про певну неоднозначність думок щодо трактування поняття
"потенціал", його розгляд у різних площинах.
Проаналізувавши наукові роботи, автором систематизовано науковометодичні підходи до визначення поняття "потенціал", виділено їх переваги
та недоліки. Це дозволило більш ґрунтовно дослідити його сутність та
виокремити найбільш змістовний підхід до трактування потенціалу.
У ході проведеного дослідження автором узагальнено існуючі, а також виокремлено цілий ряд нових науково-методичних підходів до визначення поняття "потенціал": ресурсний (у вузькому та широкому розумінні), ймовірнісний, результатний, структурний, цільовий, результатноймовірносний. Виокремлення цих підходів здійснювалося автором за
критерієм урахування у визначеннях основних характеристик досліджуваної категорії, зокрема: ресурси (наявні або потенційні), можливості
досягнення ефекту, фактори формування потенціалу, здатність до розвитку, ступінь потужності ресурсів та можливостей. Автором виділено
переваги та недоліки виокремлених підходів, що дозволило більш ґрунтовно дослідити його сутність та виокремити найбільш змістовний підхід
до трактування потенціалу.
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