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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ И НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ДОЛЛАРИЗАЦИЯ  
В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье осуществлено количественное оценивание критериев достаточности международных резер-
вов для Украины и Польши в течение 1997–2017 годов. Проведен анализ уровней неофициальной долларизации по 
разным методикам в Украине и Польше в течение 1997–2018 годов. Сделаны выводы о достаточности международных 
резервов Польши и проблемах формирования достаточных международных резервов в Украине в годы наблюдения, а 
также гораздо высшем уровне долларизации украинской экономики.

Ключевые слова: международные резервы, критерии достаточности международных резервов, долларизация,  
неофициальная долларизация, депозитная долларизация, кредитная долларизация.

INTERNATIONAL RESERVES AND UNOFFICIAL DOLLARIZATION  
IN UKRAINE AND POLAND: A COMPARATIVE ANALYSIS

Summary. A quantitative estimation of the criteria for the adequacy of international reserves for Ukraine and Poland in 
1997–2017 was made in the article. The authors proposed an analysis of unofficial dollarization in Ukraine and Poland in  
1997–2018 using various methods of estimation. Conclusions about the sufficiency of the international reserves of Poland, 
problems with the insufficient international reserves in Ukraine and the higher level of dollarization of the Ukrainian economy 
during the years of observation were made in the article.
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АУТЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ  
СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація. У статті здійснено аутентифікацію понятійно-категоріального апарату системи інноваційного потенціа-
лу. Сьогодні майже усі явища розглядаються з точки зору системності, тому досліджено поняття «інноваційний потен-
ціал системи». В результаті дослідження, з одного боку, визначено інноваційний потенціал як систему, що складається 
з певної кількості елементів, а з іншого боку, розглянуто структуру потенціалу економічної системи, визначено місце 
інноваційного потенціалу в цій структурі.

Ключові слова: потенціал, система, інноваційний потенціал, інноваційний потенціал економічної системи, елемен-
ти системи.

Вступ та постановка проблеми. Інноватизація сучас-
ного суспільства є визначальною умовою інтеграції еко-
номіки України до світової економічної системи. Вагомим 
чинником ефективного існування та успішного розвитку 
країни за мінливих умов господарювання є наявність 
інноваційного потенціалу. При цьому важливо розуміти 
категорії та генезис цього поняття з огляду на сучасний 
теоретичний досвід, який за десятиліття інтенсивного 
розвитку інноваційної діяльності дав можливість ство-
рити ефективну систему інноваційного потенціалу.

Понятійний апарат системи інноваційного потенціалу 
охоплює економічні, технічні, ринкові та соціальні кате-
горії, у визначенні яких є полеміка думок, тому доцільно 

зупинитись на дослідженні та уточненні змісту таких 
понять, як «потенціал», «інноваційний потенціал», «інно-
ваційний потенціал економічної системи».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх 
наукових працях вітчизняні та закордонні економісти 
[1–43], зокрема Г.С. Макарова, Л.М. Маршук, М.І. Русінко, 
О.Ю. Шилова, Є.С. Чермошенцева, Н.С. Краснокутська, 
Л.О. Гришина, Г.В. Єфімова, Н.В. Гришина, Н.М. Гро-
мова, Н.І. Громова, С.В. Козловський, К.Ю. Прокоф’ев, 
М.В. Макаренко, О.Л. Ворсовський, С.М. Фірсова, 
С.В. Чеботар, М.А. Макарченко, Д.А. Лопатин, В.О. Мосейко, 
С.А. Князев, О.С. Іванілов, О.П. Кавтиш, Л.В. Дерман-
ська, Ж.А. Петровська, А.О. Крисак, С.А. Кузьмин, 
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А.А. Гальчук, Ш.Е. Маришлі, Н.Д. Романова, В.О. Матро-
сова, В.Є. Командровська, Н.Ю. Кривицька, К.І. Домашев-
ська, В.С. Миронова, А.Б. Мирсаідов, О.К. Муртазоєв, 
Е.М. Губіна, В.Г. Матвейкин, А.П. Полякова, П.А. Пулин, 
Б.П. Павлов, О.В. Лященко, С.М. Ілляшенко, О.О. Захаркин, 
О.С. Дубинська, С.В. Колесов, Д.В. Солоха, Ю.М. Могилов, 
О.І. Вікарчук, Л.І. Федулова, М.В. Альгіна, В.А. Боднар, 
О.Г. Бєляєв, Д.А. Корнилов, В.В. Герасимов, розглядають 
сутність, структуру, розвиток та інші аспекти потенціалу 
та інноваційного потенціалу за різними напрямами. Але 
тлумачення інноваційного потенціалу як системи на основі 
різних підходів до характеристики цього поняття та визна-
чення сутності інноваційного потенціалу економічної сис-
теми не здійснено.

Метою роботи є аутентифікація понятійно-категорі-
ального апарату системи інноваційного потенціалу як без-
перечної умови розвитку будь-якої системи.

Результати дослідження. Підґрунтям розуміння пере-
лічених вище понять («інноваційний потенціал», «іннова-
ційний потенціал економічної системи») виступає термін 
«потенціал».

Так, К.С. Макарова визначає потенціал як «сукуп-
ність взаємозалежних та взаємодоповнюючих субпотен-
ціалів – дрібніших за функціональною спрямованістю і 
можливостями складових, які відображають стан відпо-
відних сфер діяльності <…> і знаходяться під впливом 
зовнішнього середовища»; при цьому під зовнішніми 
факторами впливу вона розуміє причину сформованого 
стану певного субпотенціалу [1]. На тісному зв’язку та 
залежності потенціалу від зовнішніх факторів акцентує 
увагу також Л.М. Маршук, який розглядає різні підходи 
до формування потенціалу (системний, маркетинговий, 
функціональний, відтворювальний, інноваційний) та дає 
таке визначення ресурсного потенціалу: «це можливості 
<…> щодо використання наявних ресурсів, які не лише 
використовуються, але й є у зовнішньому середовищі, а 
також тих, які можуть з’явитись у майбутньому для мак-
симального задоволення потреб споживачів та отримання 
прибутку» [2, с. 100].

М.І. Русінко в рамках дослідження потенціалу інно-
ваційного розвитку визначає три підходи до характерис-
тики поняття «потенціал», такі як ресурсний, процес-
ний та результатний. Останній відзначає, що «сучасне 
розуміння потенціалу як економічної категорії вийшло 
за межі оцінки наявних у підприємства ресурсів та охо-
плює усю сукупність факторів економічної діяльності, які 
здатні забезпечити розвиток суб’єкта господарювання» 
[3, с. 223]. У зв’язку з тим, що конкурентоспроможність 
в економіці на сучасному етапі безпосередньо залежить 
від інноваційного розвитку, визначальним елементом 
потенціалу будь-якої системи слід вважати інноваційний 
потенціал.

Система – цілісна сукупність, яка формується з безлічі 
об’єктів (елементів), пов’язаних між собою взаємними 
відносинами. Цілісність означає, що до навколишнього 
середовища система виступає як єдине ціле. Цілісність 
системи є результатом взаємозв’язку, певних відносин між 
елементами. Як система можуть виступати господарські 
утворення різного ступеня розвиненості та пов’язаності, 
а саме виробничі організації (підприємства, науково-
дослідні та проектні інститути, інші організації), регіо-
нальний комплекс, галузь, нарешті, народне господарство 
країни. Для економічних систем характерні виключно 
велика складність структури (розгалуженість) і наявність 
взаємодії (зв’язки) між окремими об’єктами (елементами 
системи). Якщо би практичні задачі вимагали обліку всіх 
наявних у системі зв’язків у всій їх складності, то ніяка 

осмислена наукова й практична діяльність була б немож-
ливою, тому в рамках роботи ми абстрагуємося від цих 
зав’язків та характеристик і зупинимось на дослідженні 
економічних систем різних за масштабами, напрямами 
діяльності, цільових орієнтирів, але орієнтованих на діа-
лектику інноваційного потенціалу. Тобто дослідження 
сутності інноваційного потенціалу неможливе без роз-
гляду його взаємозв’язку та взаємозалежності від інших 
складових загального потенціалу підприємства. Тради-
ційно потенціал включає фінансовий, виробничо-тех-
нологічний, економічний, науково-технічний і кадровий 
потенціал, які з інноваційним потенціалом утворюють 
діалектичну єдність, що створює передумови для подаль-
шого економічного розвитку [4, с. 222; 5, с. 174].

На думку Л.О. Гришиної, Н.В. Гришиної та Г.В. Єфі-
мової [6, с. 96–97], економічний потенціал доцільно роз-
глядати як систему, що складається з певних елементів, 
зокрема:

1) інвестиційний потенціал кількісно характеризу-
ється наявними та перспективними обсягами інвестицій;

2) інноваційний потенціал характеризується рівнем 
розвитку науки та технології;

3) виробничий потенціал характеризується рівнем 
розташованих засобів виробництва;

4) трудовий потенціал характеризується кваліфікацій-
ною та культурною мірою.

Економічний потенціал країни як економічної системи 
характеризується взаємопов’язаними потенціями, а саме 
науково-технічною, виробничою та соціальною, кожна з 
яких може бути визначена сукупністю галузей народного 
господарства, які виробляють промислову та непромис-
лову продукцію. Економічний потенціал країни залежить 
від інноваційних виробничих можливостей галузей еко-
номіки та ступеня їх використання, тобто від інновацій-
ного потенціалу [7].

Структуру потенціалу економічної системи й місце 
інноваційного потенціалу в цій структурі розглянуто в 
науковій літературі [8–12; 14–17].

С.В. Козловський [8, с. 56] визначає структуру еко-
номічного потенціалу сучасної економічної системи 
як сукупність виробничого, інтелектуального, фінан-
сового, інноваційного потенціалів, які спираються на 
управлінський потенціал цієї економічної системи. 
К.Ю. Прокоф’ев [9, с. 16] розглядає структуру потенціалу 
регіону, де інноваційний потенціал представлений разом з 
науково-технічним, трудовим, інвестиційним, ринковим, 
організаційно-управлінським, зовнішньоекономічним. 
На рівні регіону також визначає складові економічного 
потенціалу М.В. Макаренко [10, с. 219], такі як ресурс-
ний, фінансовий, інноваційний, екологічний, організацій-
ний, кластерний потенціали, потенціал якості життя.

О.Л. Ворсовський [11, с. 44] бачить інноваційний 
потенціал як складову фінансового потенціалу інвести-
ційно-інноваційної діяльності. С.М. Фірсова, С.В. Чебо-
тар [12, с. 205] пропонують таку структуру загального 
потенціалу підприємства, як виробничо-технологічний, 
організаційно-управлінський, інноваційний, науково-
технічний, кадровий, маркетинговий, фінансово-еконо-
мічний, інформаційний потенціали. М.А. Макарченко 
та Д.А. Лопатин [13] розуміють інноваційний потенціал 
підприємства як результат взаємодії матеріально-вироб-
ничого, фінансового, інвестиційного, науково-технічного, 
регіонального, культурного, кадрового, організаційно-
управлінського потенціалів. В.О. Мосейко, С.А. Кня-
зев [14, с. 31] дотримуються схожої думки, визначаючи 
місце інноваційного потенціалу в структурі економічного 
потенціалу підприємства серед таких потенціалів, як 
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кадровий, науково-технічний, виробничо-технологічний, 
фінансово-економічний. Існує точка зору, що інновацій-
ний потенціал входить до складу економічного потенці-
алу підприємства разом з такими видами потенціалів, як 
виробничий, маркетинговий, інформаційний, техніко-тех-
нологічний, організаційно-управлінський, фінансовий, 
соціальний, інтерефейсний [15; 16, с. 8].

Л.В. Дерманська [17] розглядає інноваційний потен-
ціал на стику фінансового, інтелектуального, організа-
ційно-управлінського, маркетингового, інформаційно-
методичного потенціалів.

Як бачимо з наведених елементів структури потенці-
алу різних економічних систем, здебільшого різні автори 
наводять подібні складові (як для країни, так і для регіону 
та підприємства), що й не дивно, тому що господарська 
діяльність будь-яких економічних систем має однакові 
механізми існування й розвитку, тому потребує однакових 
складових потенціалу. На нашу думку, усі запропоновані 
складові потенціалу економічної системи є однаково важ-
ливими та необхідними, тобто місце інноваційного потен-
ціалу визначається як обов’язкова складова потенціалу 
будь-якої економічної системи (рис. 1).

Далі зупинимось на генезисі категорії «інновацій-
ний потенціал». Одним з перших поняття інноваційного 
потенціалу, яке б забезпечувало розвиток системи за раху-
нок нововведень, застосував в економічній теорії К. Фрі-
мен. Новація, згідно з К. Фріменом, є системою заходів 
щодо розроблення, освоєння, експлуатації виробничо-
економічного та соціально-організаційного потенціалу, 
яким володіє новація. Нині, незважаючи на досить часте 
використання терміна «інноваційний потенціал», від-
сутня єдина позиція щодо сутності цього поняття та його 
характеристики [18, с. 183].

З метою дослідження категорії інноваційного потен-
ціалу вважаємо за необхідне спочатку зупинитись на 
загальному визначенні цього поняття. Низка авторів 
(С.В. Козловський [30], А.О. Крисак [19], С.А. Кузьмин 
[20], А.А. Гальчук [21]) трактує інноваційний потенціал 
як систему, яка забезпечує взаємозв’язок можливостей та 
здатностей ресурсів, діє за визначеним вектором і спря-
мована на результат. Ш.Е. Маришлі, Н.Д. Романова [22], 
В.О. Матросова, О.Д. Матросов [23] у визначеннях цього 
терміна зосереджуються на здібностях системи до транс-
формації, при цьому використання інноваційного потен-

ціалу дає можливість переходу до конкретних дій, тобто 
від традиційного до нового стану задля задоволення 
потреб. Такі автори, як В.Є. Командровська, Н.Ю. Кри-
вицька, К.І. Домашевська [24], визначають інновацій-
ний потенціал як складну структуру, що складається з 
окремих рівнів (галузі, регіону, підприємства) та мож-
ливостей (науково-технологічних, виробничих, фінан-
сово-економічних, соціальних та культурно-освітніх), 
а також спрямована на розвиток економіки. В.С. Миро-
нова [25] та С.В. Козловський [8] акцентують увагу на 
ефективному використанні інформаційних ресурсів, 
які акумулюються завдяки інноваційному потенціалу, 
знаходяться у взаємозв’язку та розвитку й володіють 
якісно нової цілісністю; тобто інноваційний потенціал 
можна представити у вигляді фігурального інтерфейсу 
як системи взаємозв’язку ресурсів і результатів, при-
значених для обміну інформацією. Інфраструктурна 
характеристика інноваційного потенціалу, яка полягає 
в наявності науково-дослідних, проектно-конструктор-
ських, технологічних організацій, експериментальних 
виробництв, дослідних лабораторій, навчальних май-
данчиків, персоналу, технічних засобів цих організацій 
та їх діяльності, а також забезпечує розвиток економіч-
них систем, представлена в роботах А.Б. Мирсаідова, 
О.К. Муртазоєва [26] та Е.М. Губіної [27]. З точки зору 
управлінського підходу (В.Г. Матвейкін, С.І. Дворець-
кий, Л.В. Минько, В.П. Таров, Л.Н. Чайникова, О.І. Лету-
нова [28], А.П. Полякова [29], О.П. Кавтиш, А.В. Гречко 
[16]) інноваційний потенціал розглядається як об’єкт, 
який вимагає безперервного процесу управління задля 
його розвитку. З точки зору ресурсно-результативного 
підходу інноваційний потенціал – це сукупність різних 
видів ресурсів, які необхідні для реалізації інноваційної 
діяльності; інноваційний потенціал може розглядатись 
як результат реалізації наявної можливості (П.А. Пулин 
[31]); подібної думки дотримуються також такі вчені, 
як Б.П. Павлов [32], О.В. Ляшенко [33], С.М. Ілляшенко 
[34], С.М. Фірсова [12]. О.О. Захаркин [35] під інновацій-
ним потенціалом розуміє сукупність взаємопов’язаних 
реальних інноваційних ресурсів та прихованих мож-
ливостей, які за необхідності можуть бути залучені до 
інноваційного процесу, тобто він пропонує ресурсний 
підхід до визначення цього поняття. Деякі дослідники 
(О.С. Дубинський [36], Д.В. Солоха [37]) характеризують 
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Рис. 1. Місце інноваційного потенціалу в потенціалі економічної системи
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інноваційний потенціал щодо певного стану в конкрет-
ний проміжок часу, тобто правомірним є факт визнання 
його існування у часі й просторі. Ю.М. Могилов [38] 
розглядає інноваційний потенціал з точки зору наяв-
ності та використання ресурсів в інноваційному процесі. 
На думку О.І. Викарчука [39], інноваційний потенціал 
є здатністю створювати нову вартість для забезпечення 
його інноваційного розвитку. Ринково-цільовий під-
хід до визначення інноваційного потенціалу пропонує 
Л.І. Федулова: «інноваційний потенціал спрямований на 
вирішення таких стратегічних цілей: підвищення конку-
рентоспроможності на зовнішньому ринку; проведення 
спеціальної науково-технологічної політики на цьому 
ринку; монополізація ринку продукції, що виробляється» 
[40, с. 199]. Проведений аналіз визначення інноваційного 
потенціалу свідчить про многогранність та комплімен-
тарність цього поняття.

Говорячи про розбіжності позицій науковців щодо 
змісту та економічної інтерпретації інноваційного потен-
ціалу, вважаємо, що гносеологія цього поняття полягає в 
беззаперечній домінанті ресурсно-результативного під-
ходу до розуміння інноваційного потенціалу в будь-якій 
економічній системі. Тому ми згодні з такими авторами, 
як М.В. Альгіна та В.А. Боднар [41], які вважають, що 
«на макроекономічному рівні інноваційний потенціал 
національної економічної системи виступає як сукупні 
об’єктивні передумови (можливості) національної еко-
номічної системи реалізації ресурсів задля зростання 

ефективності функціонування на більш якісній іннова-
ційній основі».

Сьогодні майже всі явища розглядаються з точки зору 
системності, тому в науковій літературі має місце визна-
чення поняття «інноваційний потенціал системи». Так, 
О.Г. Бєляєв та Д.А. Корнилов [42] з точки зору інтеграль-
ного підходу акцентують увагу на системній, трансформа-
ційній, ресурсній, стратегічній та інших характеристиках 
цього поняття; О.І. Вікарчук [39] характеризує інновацій-
ний потенціал з точки зору інфраструктурного підходу, а 
саме «як єдину сукупність виробників інновацій (новато-
рів), посередників і споживачів інновацій, що є основою 
інноваційної діяльності, виконуючи функцію ресурсного 
забезпечення інноваційного процесу, в тому числі через 
організації інноваційної інфраструктури».

Модифікацією поняття «інноваційний потенціал сис-
теми» є поняття інноваційного потенціалу виробничої 
системи, що включає капітал, власні інновації, позикові 
інновації та проекти, взаємодія яких спрямована на ефек-
тивний розвиток техніки та технології виробничої сис-
теми [30, с. 5].

Висновки. Інноваційний потенціал як система скла-
дається з різноманітних елементів, які визначають окремі 
підходи до дослідження цього поняття. Окремим поняттям 
виступає інноваційний потенціал системи, який також не 
має однозначної характеристики. Перспективами подаль-
ших досліджень є розгляд характеристик інноваційного 
потенціалу на рівнях макро-, мезо-, мікро-, наносистем.
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА  
СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Аннотация. В статье проведена аутентификация понятийно-категориального аппарата системы инновационного 
потенциала. Сегодня почти все явления рассматриваются с точки зрения системности, поэтому исследовано понятие 
«инновационный потенциал системы». В результате исследования, с одной стороны, определен инновационный по-
тенциал как система, состоящая из определенного количества элементов, а с другой стороны, рассмотрена структура 
потенциала экономической системы, определено место инновационного потенциала в этой структуре.

Ключевые слова: потенциал, система, инновационный потенциал, инновационный потенциал экономической си-
стемы, элементы системы.

AUTHENTICATION OF CONCEPTUAL CATEGORY SYSTEM OF INNOVATIVE POTENTIAL SYSTEM
Summary. Authentication of the conceptual-categorical apparatus of the system of innovative potential is carried out in the 

article. Today, almost all phenomena are considered from the standpoint of system, therefore the concept of “innovative po-
tential of the system” is researched. As a result of the research, on the one hand, the innovation potential is defined as a system 
consisting of a certain number of elements. On the other hand, the structure of the potential of the economic system is considered 
and the place of innovation potential in this structure is determined.

Key words: potential, system, innovative potential, innovative potential of the economic system, elements of the system.


