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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Аналіз наукових джерел дозволив автору визначити,

що для ефективного та послідовного здійснення процесів

регенерації регіональної економічної системи, що пов'я)

зані комбінацією параметричних змін, які обумовлюють

виникнення факторів інтенсивності розвитку і відповідних

витрат власних і залучених ресурсів, особливого значен)

ня набуває створення дієвої системи державного регулю)

вання економіки регіонів України. Наголошується, що в

основі такої системи мають бути макроекономічне прогно)

зування та регулювання процесів у регіональній економіці

з метою досягнення та підтримки макроекономічних про)

порцій в суспільному відтворенні регіональних соціально)

економічних систем у контексті їх сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з оцінкою ефективності еконо)

мічного регулювання розвитку регіонів та регіональних про)

блем відтворювального процесу, розглядаються багатьма
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науковцями, а саме у працях Бобровської О.Ю, Бистрякова

І.К., Жаліла Я.А., Мельникової М.В. та ін. Проте проблеми

розроблення системи показників для ідентифікації пара)

метрів впливу державного регулювання на відтворюваль)

ний процес РЕС країни для відновлення її потенціалу в умо)

вах ресурсних обмежень потребує подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методичних підходів до

побудови системи ідентифікації показників оцінювання

стану структури економічної системи через регіональні

відтворювальні процеси, що в ній відбуваються, за раху)

нок формалізація інструментарію засобів системного ана)

лізу, рангової кореляції та оптимізаційних прийомів цільо)

вого перерозподілу потенціалу для концентрації зусиль на

виборі найвагоміших регресорів його відтворення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування нової системи державного регулюван)

ня неможливе без вдосконалення комплексу викорис)
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товуваних при аналізі та прогнозуванні економічних

індикаторів. Використання економічних індикаторів,

розроблених у рамках раніше діючої системи директив)

ного планування, недостатньо, оскільки в умовах, що

змінилися, це може призвести до серйозного спотво)

рення та недооцінки багатьох з чинників, що визнача)

ють соціально)економічний розвиток економіки регіонів

України. Наприклад, у радянській макроекономічній ста)

тистиці (БНГ) основна увага приділялася аналізу проце)

су матеріального виробництва, а такі важливі у ринковій

економіці аспекти, як розподіл і перерозподіл доходів,

операції по запозиченню та кредитуванню, зовнішньо)

економічні зв'язки (за винятком статистики експорту та

імпорту товарів), залишалися практично поза увагою,

оскільки їх роль в економічному процесі вважалася

підпорядкованою. Останніми роками почали з'являти)

ся нові підходи до визначення як національного багат)

ства, так і до різних показників, по яких воно розрахо)

вується. Так, на початку 90)х років експерти Світового

банку, реконструкції і розвитку (МБРР) запропонували

свою методику визначення національного багатства

країн світу. Для цих цілей був розроблений і запропо)

нований новий індикатор "національне багатство на

душу населенні", на підставі якого був складений новий

рейтинг країн [2].

На нашу думку, до числа принципово нових і най)

більш суттєвих чинників, що впливали на формування

структури ВВП у період з 1992 по 2002 рр., відноситься

активізація процесів перетворення форм власності. У

результаті приватизації та акціонування недержавний

сектор швидко став домінуючим і нарощував свій вплив

у всіх сферах діяльності, що стимулювало структурні

перетворення як на макро), так і на мезо) і мікрорівнях.

Перетворення структури виробництва ВВП супро)

воджується змінами в співвідношенні основних чинників

виробництва — основного капіталу і праці.

Ще одним важливим показником суспільного

відтворення є регіональний продукт (РП). З погляду

власників ресурсів, регіональний продукт є вимірником

їх доходів від участі у виробництві за поточний період.

Підприємства розглядають РП як показник, що відоб)

ражає рівень цін на чинники виробництва або ресурси.

Існує два методи числення регіональний продукту: а) за

сумою витрат (метод потоку товарів); б) за сумою до)

ходів (метод потоку витрат).

Внутрішній продукт був предметом дослідження у

економістів різних шкіл і напрямів. Так, У. Петті ще в

1664 р. намагався аналізувати доходи в суспільстві і їх

розподіл. При складанні балансу доходів і витрат насе)

лення Англії того часу він звів національний дохід до

суми доходів всього населення, отриманих із землі, лом,

капіталів і працю (обгрунтовано у науковій праці) [4].

Класична школа політекономії в особі А. Сміта и Д.

Рікардо визначала вартість усію суспільного продукту

сумою доходів суспільства, виключаючи вхідну у

вартість продукту вартість засобів виробництва, що вик)

ладено у роботах [1]. У марксистській теорії відтворен)

ня сукупного суспільного продукту внутрішній дохід

представлений як знов створена вартість (V+m) у мас)

штабі суспільства, проведена працею найманих робо)

чих. При цьому Маркс не включав у цей показник дохо)

ди, отримані людьми тих, що займаються "непродуктив)

ною працею" (юристи, державні чиновники, діячі куль)

тури, церковнослужителі тощо).

На думку французького економіста Ж.Б.Сея,

вартість і корисність є результатом трьох чинників ви)

робництва (праці, капіталу і землі), а загальна вартість

всіх продуктів складається з доходів трьох класів: ро)

бочих, капіталістів і землевласників.

У даній роботі ми розглядали найбільш загальні

результати і показники суспільного відтворення.

Відзначено, що національне багатство є початковим

пунктом теоретичного аналізу макроекономіки, воно

практично втілює основні, особливо довгострокові тен)

денції соціально)економічного розвитку регіонів через

основні, допоміжні, жіттєзабезпечуючі процеси та ті, що

перешкоджають відтворювальному процесу. Національ)

не багатство утворює матеріальну передумову та ре)

зультат процесу суспільного відтворення ресурсно)фун)

кціонального потенціалу регіональних систем [5].

Валовий регіональний продукт є узагальнюючим

економічним показником, який виражає в ринкових

цінах сукупну вартість товарів і послуг, створених усе)

редині країни, і лише з використанням чинників вироб)

ництва даної країни. ВРП характеризує не тільки сучас)

ний рівень розвитку економіки регіонів, але і особли)

вості її структури, ефективність функціонування окре)

мих галузей, ступінь залученості регіонів країни в світові

інтеграційні процеси тощо. Вважаємо, що для подаль)

шого оцінювання економічного регулювання відтворю)

вальних процесів у регіонах обрані нами показники не)

обхідно об'єднати в 4 групи — економічного, соціаль)

ного розвитку, інноваційної та інвестиційної діяльності,

екологічної безпеки і захисту громадян, що характери)

зує: 1) рівень розвитку інфраструктури; 2) економічний

потенціал; 3) економічну ефективність; 4) конкурентос)

проможність; 5) рівень і якість життя населення; 6) еко)

логічний стан довкілля. При цьому узагальнюючим кри)

терієм обрано інноваційно)інвестиційний рівень соціаль)

но)економічного розвитку регіональної економічної

системи.

Доведено, що з метою визначення економічно най)

ефективнішого способу досягнення цілей економічно)

го регулювання відтворювальних процесів регіональних

систем доцільно застосувати аналіз "витрати)ефек)

тивність". Ми погоджуємося з підходом Е. Ведунга [3],

який поділяє показник ефективності на два показники:

ефективність як "витрати)вигоди" і ефективність як "вит)

рати)результативність". Ефективність як "витрати)виго)

ди" (efficiency) — це вартісна цінність результатів за)

ходів. Основна ідея полягає в тому, щоб підсумувати усі

витрати і порівняти їх з результатами від діяльності

об'єкта оцінювання.

З цією метою здійснюється комплексна оцінка мож)

ливих відхилень фактичних даних господарсько)фінан)

сової діяльності регіону від нормативних показників,

визначення характеру відхилень і причин їх виникнення

для подальшої економічної діагностики адаптивної уп)

равлінської діяльності. Власне діагностика адаптивної

управлінської діяльності розглядається як ідентифіка)

ція результатів управлінських впливів з наперед вста)

новленими в ході продукування управлінських рішень

нормативними критеріями і фіксацією причин небажа)

них змін стану об'єкта управління.
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Так, О.І. Кулинич пропонує визначення коефіцієнта

вагомості відхилень за формулою [4]:
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де: Кв
2
 — комплексний коефіцієнт вагомості відхи)

лень показників виконання завдання, плану чи норма)

тиву; хі — значення показника соціально)економічного

розвитку; х
max

 — максимальне значення показника; 100 —

критерій 100%)го виконання завдання, плану чи нор)

мативу.

Для проведення оцінювання результатів соціально)

го й економічного розвитку з використанням запропо)

нованого методу передусім визначається нормативний

рівень обраної системи показників (НСП). Нормування

вихідних показників О.І. Шаблій пропонує здійснювати

за формулою середнього квадратичного відхилення [8]:

j

jij

ij

jij XX
X̂  ,

де X ij
ˆ  — нормоване значення вихідного показни)

ка; X
ij
 — вихідний показник; X j  — середнє арифме)

тичне вихідних показників j)ї ознаки; j  — середнє

квадратичне відхилення значень j)ї ознаки.

Для кожного показника залежно від значущості

встановлюється в системі показників певний ранг. У дос)

лідженнях ефективності економічного регулювання

відтворювальних процесів соціально)економічного роз)

витку регіону ціллю ранжування є визначення тих про)

цесів та показників, що їх визначають, які є найчутливі)

шими до зовнішніх протиріч та кризових впливів; виді)

лення деструктивних факторів, що сприяють початку та

розвитку кризових тенденцій; встановлення необхід)

ності й міри адміністративної дії для подолання нега)

тивних тенденцій. Порівняння "нормативних" і фактич)

них рангів проводиться методом математичного ранжу)

вання статистичних даних.

Визначено, що аналіз критеріїв і показників ефек)

тивності діяльності суб'єктів економічного регулюван)

ня відтворювальних процесів шляхом оцінки ефектив)

ності соціально)економічного розвитку регіонів, запро)

понованих у численних методиках, дає підстави зроби)

ти кілька методологічних зауважень. По)перше, жоден

із вартісних показників не може претендувати на роль

критеріального. Зусилля сформувати критерій із кількох

показників призводить до зростання складності такого

критерію при одночасному зниженні його інформатив)

ності. По)друге, значна кількість показників оцінюєть)

ся в статиці, частина в динаміці або структурі, що не

дозволяє дати оцінку дійсного економічного чи соціаль)

ного "руху" чи "швидкості" процесів розвитку. Тому,

система показників, за якими здійснюється оцінка ефек)

тивності соціально)економічного розвитку регіонів,

може використовуватися для визначення ситуації у ко)

роткотерміновий відрізок часу та прийняття оператив)

них управлінських рішень і не є орієнтованою на діаг)

ностику протиріч відтворювальних процесів. По)третє,

так звані "синтетичні критерії", що мають в своїй основі

кілька показників, в деяких випадках надають кінцевій

оцінці іншу якість внаслідок виділення частини структу)

ри досліджуваної регіональної системи, яка може і не

володіти властивостями, притаманними цілісній системі.

Відмічаємо, що критерієм, який дозволяє комплек)

сно оцінити ефективність діяльності економічного ре)

гулювання відтворювальних процесів регіону, на нашу

думку, може бути так званий критерій регенерації, який

є основним в загальній теорії процесного підходу до

дослідження складних регіональних економічних сис)

тем (РЕС) для ідентифікації її якісних параметрів. На

відміну від статичного критерію, критерій регенерації

задає тенденцію розвитку РЕС, відображаючи в кожен

момент часу той стан, до якого вона повинна прагнути.

Критерій регенерації представлений у вигляді динаміч)

ного вектора, що характеризує якісний стан, прийнятий

як ідеальний. Цей стан визначає множину суттєвих вла)

стивостей, які наявні у даний момент часу; порядок або

співвідношення зміни параметрів функціонування еко)

номічної системи в часі; здатність РЕС переходити із

одного стану в інший. Кожен із параметрів відображає

процес у певній площині, вичленені із структури РЕС для

характеристики оцінки її якісного стану . Внаслідок цьо)

го сукупність параметрів відображає стан структури за

всіма часовими вимірами і одночасно визначає той ре)

жим, при якому система функціонує оптимально.

Таким чином, критерій регенерації дозволяє сфор)

мувати структуру показників для оцінки використання

ресурсного потенціалу регіону, не за функціональним

або цільовим принципом, а виходячи із концепції сукуп)

ного регіонального економічного процесу. Значення

параметрів при використанні критерію регенерації не є

в загальному випадку фіксованими величинами. Кожен

з них може змінюватися в певному інтервалі. Величина

цього інтервалу може змінюватися непередбачуваним

чином через властивості емерджентності структури РЕС.

Тобто такий критерій задає не конкретні значення по)

казників, які повинні бути досягнуті в процесі функ)

ціонування системи, щоб вважати її роботу ефективною,

а визначає, як інтегральна здатність елементів системи

або самої системи може забезпечувати максимальний

результат відтворювальних процесів для визначення

ефективності функціонування системи за рахунок:

а) зниження структурної й функціональної складності

функціонування системи; б) оптимізації комунікаційних

зв'язків, щільності взаємозв'язків суб'єктів управління

для елімінації диспропорцій у відтворювальному про)

цесі; в) алокаційної ефективністі /диверсифікації ресур)

сного потенціалу; г) цілком певної реалізації управлінсь)

ких та прогнозно)аналітичних процедур із моделюван)

ня та прогнозування цільових орієнтирів економічного

розвитку.

Отже, особливістю використання критерію регене)

рації є те, що він не прив'язує систему до якогось оці)

ночного показника або групи показників, але відобра)

жає якісну поведінку економічної системи в кожен мо)

мент її руху відносно деякого ідеального стану, який

визначається прийнятим інноваційно)інвестиційним кри)

терієм. Звідси, роль суб'єктивного фактору в оцінці

ефективності процесу значно знижується і визначаєть)

ся лише формуванням критерію.

Враховуючи циклічність розвитку, економічне регу)

лювання відтворювальних процесів у регіоні має відбу)

ватися з урахуванням щільності взаємозв'язків окремих
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економічних процесів. У роботі наголошено, що регіо)

нальний процес має чотири складові, критерій регене)

рації може бути сформульований наступним чином:

швидкість розвитку основних процесів повинна переви)

щувати динаміку розвитку допоміжних процесів, які, в

свою чергу, повинні перевищувати динаміку процесів

життєзабезпечення, а динаміка процесів, що перешкод)

жають відтворювальному процесу розвитку регіону, по)

винна бути мінімальною. Формально це можна записа)

ти так:

o  (1),

де o — швидкість розвитку основних процесів;  —

швидкість розвитку допоміжних процесів;   —

швидкість розвитку процесів життєзабезпечення;   —

швидкість процесів, що перешкоджають відтворюваль)

ному процесу розвитку регіону.

Запропонований критерій регенерації повинен

бути виражений через існуючі показники господарсь)

кої діяльності, які характеризують використання ре)

сурсно)функціонального потенціалу регіону. Але

будь)які об'ємні характеристики регіональної РЕС

(ВРП, обсяг випуску продукції,  безробіття, чи)

сельність зайнятих тощо), взяті ізольовано, не в змозі

дати оцінку ефективності її функціонування. Жоден

показник чи проста сукупність показників, як зазна)

чалося вище, не можуть відобразити динаміку відтво)

рювального процесу соціально)економічного розвит)

ку регіону, вони за своєю суттю статичні та є лише

відображенням стану системи в той чи

інший момент часу.

У відповідності із ідеологією крите)

рію регенерації експертним шляхом

формуємо еталонний ранговий ряд —

такий порядок руху показників функці)

онування РЕС в часі, який би опосеред)

ковано відображав найбільш високий

рівень узгодженості економічних інте)

ресів усіх суб'єктів згідно прийнятого

критерію. В результаті отримуємо мак)

роекономічні показників, які характери)

зують ідеальний режим функціонування

РЕС (табл. 1).

Відзначено, що вибрані показники

господарської діяльності регіону (табл.

1) є різнорідними за одиницями виміру

(вартісні, натуральні тощо).

Виникає проблема їх співставлення,

яку пропонуємо вирішити за допомогою

процедури згладжування вихідних да)

них. Зі всіх відомих методів згладжуван)

ня (наприклад, ковзаючої середньої, ек)

споненціального згладжування та ін.)

нами обрано так звана медіанна, запро)

понована О.А. Бияковим [7].

За наявності часового ряду A
1
, A

2
, A

K
,

кожен новий елемент згладженого ряду

C
i
 вираховуємо за наступною формулою:

 
.....1,

1
1

minmax

i
AA
MAC ei

i

(2),

де M
e
 — медіана часового ряду (се)

реднє значення впорядкованого діапазону чисел); A
max

,

A
min

 — максимальний і мінімальний члени ряду.

Надалі формуємо фактичні рангові ряди руху по)

казників. Для цього виконуємо наступні дії: а) розра)

ховуємо темпи росту показників; б) розраховуємо при)

скорення зміни величин показників; в) ранжуємо спи)

сок показників по спадаючій величини прискорення їх

руху.

У результаті отримуємо кілька рангових рядів (табл.

2), які відображають структуру руху аналізованих по)

казників при загостренні протиріч відтворювального

процесу у регіональній економічній системі.

Для оцінки близькості фактичного і нормативного

порядків використаємо коефіцієнти рангової кореляції

Спірмена (за відхиленнями і Кенделла (за інверсіями)).

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена розрахо)

вується наступним чином.

1. Для кожного показника зі списку вираховуємо

квадрат різниці (відхилення) між його місцем (рангом)

в нормативному впорядкуванні і рангом в фактичному

упорядкуванні за формулою:

 2XXY kii (3),

де Y
i
 — різниця між рангом i)го показника в крите)

ріальному впорядкуванні і в фактичному; X
k
 — ранг по)

казника в критеріальному впорядкуванні; X
i 
— ранг по)

казника в фактичному впорядкуванні.

2. Підраховуємо суму квадратів відхилень за всіма

показниками в досліджуваному періоді часу і розрахо)

Таблиця 1. Структура показників, які характеризують
відтворювальні процеси сталого розвитку регіональної

економічної системи*

* систематизовано та обгрунтовано автором за свідченнями, що опублікова)

но у попередній науковій роботі дисертанта [2; 5; 6].

** показники)дестимулятори.
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вуємо коефіцієнт Спірмена за формулою:

 

1

6
1 2

1
. NN

Y
N

i
i

K (4),

Коефіцієнт рангової кореляції Кенделла розрахо)

вуємо в кілька прийомів.

По)перше, для кожного показника підраховується

число інших показників, які мають у критеріальному

впорядкуванні місце більше, ніж місце досліджуваного

показника, а в фактичному впорядкуванні — ранг мен)

ший, ніж ранг досліджуваного показника:

 

,0
,1

,
1 ik

ik
p

N

kp
pk xx

xx
aaS (5),

де k — місце досліджуваного показника в критері)

альному впорядкуванні; S — число інверсій для даного

показника; p — місця показників, порівнюваних з дос)

ліджуваним показником; N — число показників, вклю)

чених у список характеристик системи; a
p
 — функція,

яка показує, чи знаходиться досліджуваний показник в

інверсії з показником, порівнюваним з ним (якщо так,

то a
p
 = 1, в іншому випадку a

p
 = 0); x

k
(x

i
) — ранг показ)

ника в фактичному впорядкуванні, що має в критеріаль)

ному впорядкуванні місце k(p).

По)друге, підраховується загальна кількість інверсій

за всіма показниками і визначається коефіцієнт коре)

ляції Кенделла:

1

4
1 1

NN

S
K

N

i
k

(6),

Обидва коефіцієнти (К
откл

, К
інвер

) дають оцінку близь)

кості даного рангового ряду до ряду, прийнятого за ета)

лон (критеріальний), на інтервалі від )1 до +1. Оцінку

+1 отримуємо при співпаданні фактичного ряду з кри)

теріальним, а )1 при їх повній різнонаправленості.

Якщо величини описаних вище коефіцієнтів розта)

шовуються в додатній області числової вісі, то в змістов)

ному плані це свідчить про деяке покращення структу)

ри характеристик регіональної економічної системи і

про збільшення ефективності її роботи. Якщо ж значен)

ня коефіцієнтів від'ємні, то вибрана схема економічно)

го регулювання відтворювальних процесів у регіо)

нальній економічній системі призводить до відхилення

її структури від оптимальної за прийнятим критерієм та

зниженням ефективності її функціонування. Разом з

тим, це може свідчити про значний вплив на регіональ)

ну систему зовнішніх факторів, яких не можна еліміну)

вати за допомогою механізму саморегуляції.

Показник результуючої оцінки близькості фактич)

ної структури руху показників системи до критеріаль)

ної (еталонної), заснований на двох

коефіцієнтах рангової кореляції для

даного періоду часу, його можна

розрахувати за формулою:

4
11

R

(7).

Цей показник дозволяє оцінити

ефективність регулюючих заходів у

відповідності з заданим критерієм. Діапазон зміни цьо)

го показника від 0 до +1. При цьому +1 — повне співпа)

дання змін у структурі зв'язків регіональної системи з

вибраним критерієм; 0 — повне неспівпадання змін у

системі відносно вибраного критерію.

Для прогнозу відтворювальних процесів економіч)

ного розвитку в регіоні використаємо модель мульти)

плікативного виду, яка дозволить максимально набли)

зити розрахунки до реальної ситуації. Як адитивну мо)

дель візьмемо за основу ряд Фур'є:

n
nn tnbtnaatF sincos0 (8),

Як мультиплікативну пропонуємо наступну модель,

яка відрізняється від класичної моделі Фур'є тим, що

аргументи тригонометричних функцій взяті більш де)

тально:

N
NNNN tcctbbaatF 212110 sincos (9)

Інформація для формування регулюючих заходів

формується в кілька етапів.

Етап 1. Розраховуються параметри (коефіцієнти

a,b,c) моделі (9) за вихідними даними засобами пакету

Statistica 5.0. Результати розрахунку зводяться в таб)

лицю 3. Розрахунок проводиться на трьох гармоніках

(N=3 в моделі 9), оскільки результати дослідження до)

водять, що менше значення числа гармонік веде до

збільшення погрішності розрахунку параметрів, а

більше — не дає істотного зниження погрішності, але

збільшує час розрахунків. На трьох гармоніках число

ітерацій при розрахунку параметрів не перевищує 10—

14. Для моделі з трьома гармоніками початкові значен)

ня параметрів встановимо рівними одиниці.

Етап 2. Визначені параметри (табл. 4) підставляють)

ся в модель (9) для кожної зі складових регіонального

процесу і табулюється на m періодів уперед. Результа)

ти зводяться в таблиці 4.

Етап 3. За даними таблиці 4 подамо геометричну

інтерпретацію циклічного розвитку регіональної еконо)

мічної системи для m періодів, що дозволить визначити

найбільш "небезпечні" точки рівня розвитку, коли цик)

ли кількох відтворювальних процесів збігаються ниж)

ньому екстремумі (глибину протиріч).

Етап 4. На даному етапі при прийнятті рішень визна)

чимо, наскільки тенденції розвитку регіональної еконо)

мічної системи відповідають цілям і задачам політики

економічного регулювання сталого розвитку регіонів

країни.

Етап 5. З метою підвищення якості економічного

регулювання відтворювальних процесів у регіонах виз)

начимо результативність системоутворюючих регуля)

торів за індексом ефективності економічного регулю)

вання, який включає цільові функціонали для коригу)

Таблиця 2. Матриця рангів руху показників

Джерело: розраховано автором дисертації за свідченнями, що наведено у джере)

лах [1; 3; 4].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вання пріоритетів соціально)економічного зростання

відповідно до регіонального економічного інтересу:

j

mk

j

tds
ij

t
ip wZI

1

)(
(10),

де р — відтворювальний процес у регіональній сис)

темі; і — регіон (і = 1 ...n); t — період; mк — кількість

показників у відтворювальному регіональному процесі;

j — показник регіонального відтворювального проце)

су; z — стимулюючий захід (регулятор); s — стимуля)

тор (цільовий функціонал); d — дестимулятор (цільо)

вий функціонал); w — коефіцієнт вагомості показників.

ВИСНОВКИ
Даний підхід дозволяє отримати комплексне уявлен)

ня про рівень економічного регулювання відтворюваль)

них процесів у регіонах у рамках часового контуру дос)

лідження. Крім цього, він виконує дві основні задачі: по)

зиціонування стану економіки регіону на основі оцінки

регіональних процесів; визначення структурної перебу)

дови (реінжинірингу) регіональної економічної системи

на різних стадіях відтворювального процесу, які дозво)

ляють формувати стратегію регулювання відтворюваль)

них процесів у контексті реалізації регіональної політи)

ки промислового зростання та корегувати систему ре)

гуляторів нормативно)правового, соціально)економіч)

ного, фінансово)вартісного та організаційно)інституці)

онального характеру задля забезпечення результатив)

ності економічного регулювання відтворювальних про)

цесів у регіонах.
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Таблиця 3. Параметри моделі за складовими відтворювального
процесу регіонального розвитку

Джерело: сформульовано та обгрунтовано автором дисертації, що опубліковано у

науковій праці [3; 7].

  
 

 
 

 
 

 
  

A <ao> <a > <a > <a > 
B <bo> <b > <b > <b > 
C <co> <c > <c > <c > 

Таблиця 4. Прогноз соціально!економічного розвитку
регіональної економічної системи

Джерело: запропоновано автором за використання тверджень, наведених у нау)

кових працях [1; 3; 4].

  1 2 3 . m 
  P11 P12 P13 . P1m 

  P21 P22 P23 . P2m 
  P31 P32 P33 . P3m 

  P41 P42 P43 . P4m 


