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АНОТАЦІЯ 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Механізм використання ресурсного 

потенціалу на регіональному рівні (на прикладі Одеської області)» 

Петренко Ігор Олександрович 

Актуальність теми. Збереження та формування конкурентоспроможності регіону 

потребує вивчення усіх елементів ринкової економіки, одним з яких виступає ресурсний 

потенціал регіону. Визначення сутності та змісту регіонального ресурсного потенціалу 

має не тільки важливе наукове, а й практичне значення, так як уявлення про його зміст 

визначає підхід до його  оцінки, вимірювання, перспективи розвитку, що є обов’язковою 

умовою ефективного управління регіоном в цілому. 

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є поглиблення 

теоретичних основ про процес формування механізму використання ресурсного 

потенціалу на регіональному рівні та розробка практичних рекомендацій, спрямованих на 

його вдосконалення.  

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного розв’язання таких 

завдань: 

- розкрити сутність та значення ресурсного потенціалу; 

 - охарактеризувати склад ресурсного потенціалу регіону; 

- визначити методичні засади оцінки ресурсного потенціалу регіону; 

- проаналізувати ресурсний потенціал Одеської області; 

- провести оцінку курортного потенціалу регіону; 

- надати характеристику туристичного потенціалу Одеської області; 

- розробити пропозиції щодо покращення рекреаційного-туристичного потенціалу 

Одеської області; 

- охарактеризувати шляхи удосконалення організаційно – економічного механізму 

територіального управління курортним господарством регіону. 

Об’єктом магістерської роботи є організаційно-правові та економічні засади 

механізму використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. 

 Предметом дослідження складають сукупність соціальних, економічних,  

організаційно-правових відносин, що формують механізм використання ресурсного 

потенціалу на регіональному рівні.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались різні 

методи дослідження,   діалектичний підхід, метод групування, системний підхід, метод 

структурно-логічного узагальнення, порівняльний, економіко-статистичний аналіз, 

проектний аналіз та інші. В процесі дослідження використані традиційні способи та 

засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка 

матеріалів з використанням персональних ЕОМ. 

Інформаційно-довідковою базою дослідження стали офіційні інформаційно-

статистичні та нормативно-правові матеріали, міжнародні та національні стандарти, а 

також наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких висвітлюються 

методологічні засади процесу формування механізму використання ресурсного потенціалу 

на регіональному рівні. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській 

роботі  проведено аналіз сучасного стану формування механізму використання 

ресурсного потенціалу на регіональному рівні в Одеській області, розроблені рекомендації  

щодо його удосконалення.  

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 

застосування. Запропоновані у дослідженні пропозиції і рекомендації дозволяють не 

лише визначити основні напрями вдосконалення механізму використання ресурсного 

потенціалу,  а й посилити ефективність його використання в регіоні, що прискорить  

розвиток регіону в цілому. 
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Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 91 сторінки,  

таблиць – 17, рисунків – 6. 

Перелік ключових слів: регіон, потенціал, ресурсний потенціал регіону. 
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SUMMARY 

Master's qualification work on the theme " Mechanism of resource use at the regional 

level (on the example of Odessa region)" 

Petrenko Igor Oleksandrovych 

 

Actuality of theme. To preserve and shape the region's competitiveness requires the study 

of all elements of a market economy, one of which is the region's resource potential. 

Determining the nature and content of regional resource potential is not only important scientific, 

but also practical, since the understanding of its content determines the approach to its 

assessment, measurement, prospects, which is a prerequisite for effective management of the 

region as a whole. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of this study is to deepen the 

theoretical foundations on the process of forming the mechanism of resource utilization at the 

regional level and to develop practical recommendations aimed at its improvement. 

The achievement of the stated goal necessitated the consistent solution of the following 

tasks: 

- reveal the nature and value of the resource potential; 

 - characterize the composition of the resource potential of the region; 

- to determine the methodological basis for assessing the resource potential of the region; 

- to analyze the resource potential of the Odessa region; 

- to evaluate the resort potential of the region; 

- to characterize the tourism potential of the Odessa region; 

- to develop proposals for improving the recreational and tourist potential of the Odessa 

region; 

- characterize ways of improving the organizational and economic mechanism of 

territorial management of the resort economy of the region. 

The subject of the master's thesis is the organizational, legal and economic foundations of 

the mechanism of resource utilization at the regional level. 

The subject of the research is the set of social, economic, organizational and legal 

relations that form the mechanism of utilizing the resource potential at the regional level. 

Research methods. Various research methods, dialectical approach, grouping method, 

systematic approach, method of structural and logical generalization, comparative, economic and 

statistical analysis, project analysis and others were used to achieve this goal. In the course of the 

research traditional methods and means of economic analysis (tabular, comparison, grouping, 

graphical), processing of materials using personal computers were used. 

The information-reference base of the research was official information-statistical and 

normative-legal materials, international and national standards, as well as scientific works of 

domestic and foreign scientists, which cover the methodological foundations of the process of 

formation of the mechanism of use of resource potential at the regional level. 

Results, their novelty, theoretical and practical significance. In the master's work the 

analysis of the current state of formation of the mechanism of use of the resource potential at the 

regional level in the Odessa region is carried out, and recommendations for its improvement are 

developed. 

Recommendations on the use of results of work with indication of scope. The proposals 

and recommendations proposed in the study not only identify the main areas for improving the 

resource utilization mechanism, but also enhance its efficiency in the region, which will 

accelerate the development of the region as a whole. 

Structure and scope of work. The work consists of an introduction, three sections, 

conclusions, a list of sources used. Full text of the master's thesis - 91 pages, tables - 17, figures - 

6. 

List of keywords: region, potential, resource potential of the region. 
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ВСТУП 

 

Актуальність. Збереження та формування конкурентоспроможності 

регіону потребує вивчення усіх елементів ринкової економіки, одним з яких 

виступає ресурсний потенціал регіону. Визначення сутності та змісту 

регіонального ресурсного потенціалу має не тільки важливе наукове, а й 

практичне значення, так як уявлення про його зміст визначає підхід до його  

оцінки, вимірювання, перспективи розвитку, що є обов’язковою умовою 

ефективного управління регіоном в цілому. 

Вітчизняна економічна література трактує термін «потенціал» як 

можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як 

рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, які необхідні 

для виконання будь-чого. Економічна енциклопедія дає трактування 

потенціалу як ресурсів, які є в наявності в економічного суб’єкта, а також їх 

оптимальний склад, структуру, вміння раціонально їх використати для 

досягнення поставленої мети. 

У сучасних умовах недостатньої уваги приділяється питанню 

вивчення комплексності ресурсного потенціалу регіону, яке забезпечує 

збалансованість реалізації окремих складових управління регіоном. Крім 

цього, сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність 

використання нових теоретичних підходів до визначення складових 

ресурсного потенціалу регіону.  

Питаннями щодо удосконалення механізму використання ресурсного 

потенціалу на регіональному рівні займалися багато як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених. Серед них: Богацька Н.В., Волошин Л.Н., Дашковська 

І.Н., Довгаль Н.С., Кантор О.Г., Качуровський В.Є., Лихоманова О.В. та інші. 

У зв’язку з цим, метою даного дослідження є поглиблення 

теоретичних основ про процес формування механізму використання 

ресурсного потенціалу на регіональному рівні та розробка практичних 

http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Лихоманова%20О.В.&RefType=AvtList&RefValue=18266&BaseType=StaCards
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рекомендацій, спрямованих на його вдосконалення. Відповідно до зазначеної 

мети поставлені наступні завдання дослідження: 

- розкрити сутність та значення ресурсного потенціалу; 

 - охарактеризувати склад ресурсного потенціалу регіону; 

- визначити методичні засади оцінки ресурсного потенціалу регіону; 

- проаналізувати ресурсний потенціал Одеської області; 

- провести оцінку курортного потенціалу регіону; 

- надати характеристику туристичного потенціалу Одеської області; 

- розробити пропозиції щодо покращення рекреаційного-туристичного 

потенціалу Одеської області; 

- охарактеризувати шляхи удосконалення організаційно – 

економічного механізму територіального управління курортним 

господарством регіону. 

Об'єктом дослідження є організаційно-правові та економічні засади 

механізму використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. 

Предметом дослідження складають сукупність соціальних, 

економічних,  організаційно-правових відносин, що формують механізм 

використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. 

Для досягнення поставленої мети використовувались різні методи 

дослідження, в тому числі – діалектичний підхід, метод групування, 

системний підхід, метод структурно-логічного узагальнення, порівняльний, 

економіко-статистичний аналіз, проектний аналіз та інші. В процесі 

дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу 

(табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з 

використанням персональних ЕОМ. 

Інформаційною базою дослідження стали офіційні інформаційно-

статистичні та нормативно-правові матеріали, міжнародні та національні 

стандарти, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких 

висвітлюються методологічні засади процесу формування механізму 

використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, проведене у роботі дослідження механізму використання 

ресурсного потенціалу на регіональному рівні дає змогу зробити наступні 

висновки: 

1. Ресурсний потенціал регіону являє собою джерело і засіб його 

відтворення, а також відіграє ключову роль у визначенні функцій, 

спрямованості та динаміки розвитку. Його можна оцінити шляхом 

комплексного аналізу сукупності ресурсів – внутрішніх складових 

потенціалу. 

2. До складу ресурсного потенціалу регіону входить: економічний 

потенціал регіону; природний потенціал; поселенський потенціал; трудовий 

потенціал; соціально-інфраструктурний потенціал; інформаційні ресурси 

регіону;  майнові ресурси територіальних громад регіону; фінансовий 

потенціал регіону. 

3. Одеська область - найбільша за територією область України, 

розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за 

годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською 

областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на 

заході - із Молдовою. До складу області входить острів Зміїний. 

На основі проведеного дослідження стану соціально-економічного 

розвитку Одеської області, встановлено, що визначальними особливостями 

регіону є вигідне геополітичне розташування, потужний промисловий 

комплекс, велика частка сучасних галузей в економіці, багатопрофільне 

сільське господарство, значний науковий та освітній потенціал, широкі 

можливості для розвитку міжрегіональних та міждержавних зв’язків. Крім 

того, сприятливий інвестиційний клімат, зростання спектру фінансово-

банківських, страхових, інформаційно-консультаційних послуг, розвинута 

транспортна інфраструктура, наявність кваліфікованого персоналу – все це та 

інше створюють необхідні умови для подолання наслідків впливу світової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
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фінансової кризи на економіку регіону, забезпечення його комплексного 

розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної 

суспільно-політичної ситуації. 

4. Привабливість регіону для туристів та економічний розвиток 

регіону та господарюючих суб’єктів курортної сфери цілком і повністю 

залежить від ефективності використання курортного потенціалу регіону та 

можливості оперативної адаптації бізнес-послуг та органів державної влади 

до змін вибагливих потреб та вимог туристів. 

5. Територія Одеської області, насамперед, її приморська смуга, має 

високий рекреаційний природно-ресурсний потенціал, зокрема, теплий 

клімат, морські пляжі, лікувальні грязі, джерела мінеральних вод, ропу 

лиманів та озер, унікальні природні комплекси, мальовничі краєвиди, 

мисливські та рибальські угіддя, акваторії лиманів, озер, моря, придатні для 

водного спорту та оздоровлення. Поєднання всіх цих факторів створює 

умови, надзвичайно сприятливі для організації відпочинку і розвитку 

санаторно-курортної галузі.  

6. В  умовах  ринкової  економіки  одним  з  актуальних питань для 

кожної країни залишається питання формування організаційно-економічного 

механізму територіального управління курортним господарством регіону, що 

спроможний забезпечити ефективність курортної політики як на 

загальнодержавному рівні, так і на місцевому. 
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