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ВСТУП
Подолати економічну кризу, зайняти лідируючі позиції

серед інших регіонів України можливо тільки за умов пере)
ходу економіки регіону на сталий шлях розвитку. У цьому
зв'язку динамічний розвиток здобуває стратегічного харак)
теру не тільки в масштабах господарюючих суб'єктів, обла)
стей, регіонів, але й держави в цілому.

Наділення регіонів додатковими функціями й повнова)
женнями зумовило виникнення об'єктивної потреби у фор)
муванні теоретико)методологічної бази з проблем обгрун)
тування необхідності застосування регіонального індикатив)
ного і стратегічного планування й прогнозування, визначен)
ня орієнтирів і домагань розвитку територій, обгрунтування
інструментарного апарата до прийняття ефективних управ)
лінських рішень, обгрунтуванню напрямків інтеграції дер)
жавних і місцевих органів влади.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проблема стабільності знаходить відбиття в сучасній

економічній літературі: досліджуються параметри залеж)
ності темпів розвитку регіонів від впливу факторів зовніш)
нього й внутрішнього середовища, необхідність коректуван)
ня соціально)економічної політики на всіх рівнях управлін)
ня, механізми раціонального господарювання, напрями пер)
спективного економічного росту як галузей і окремих гос)
подарюючих суб'єктів, так і муніципальних утворів, регіонів
і держави; інноваційні моделі управління природно)ресурс)
ним потенціалом і таке інше.

Значний внесок у дослідження регіональної специфіки
соціально)економічного простору країни зробили наукові
праці наступних учених: Т. Калашнікової, А. Гапоненко, В. Да)
нилишина, Т. Морозової, О. Причини, О. Градова, В. Тро)
фимова, І. Тарасенко, В. Єрохіна, Л. Богуш, та інших.
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Досліджено категоріальний апарат управління регіональною економікою, а також методи

стратегічного планування й прогнозування, сталого розвитку. Визначені інструменти форму�

вання стратегії сталого розвитку регіону.

Categorial apparatus of the regional economics management and also methods of strategical

planning and prognostication of sustained development were investigated. Tools for strategy of

sustained development formation of region were marked.
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Неоціненними є наукові дослідження, присвячені пробле)
мам розробки соціально)економічної стратегії управління,
Ю. Ольсевич, А. Чухно, А. Шаститко, П. Юхименко та інших.

Мета статті — висвітлити категоріальний апарат регіо)
нальної економіки, стратегічного планування й прогнозуван)
ня, сталого розвитку. Визначити інструменти і механізми
формування стратегії сталого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах модернізації важливе значення для науково)

го обгрунтування і деталізації дослідження економічних
процесів одержує регіональна економіка, що євляє собою
галузь наукових знань про розвиток соціально)економічних
процесів і явищ у їхньому безпосередньому зв'язку і взає)
мозалежності з ресурсними можливостями та економічним
потенціалом на окремих територіях.

У цьому зв'язку деталізоване дослідження сутності та
змісту регіональної економіки актуалізує ефективне пере)
творення в життя регіональної політики.

Регіон служить складовим елементом економічної систе)
ми, де представлені основні показники соціально)економічної
структури виробництва, для якої властива присутність певних
природних і ресурсних факторів, процеси управління якої ре)
алізують регіональні органі влади. Регіон є одним з ключових
об'єктів організаційно)економічних і політико)правових відно)
син, спрямованих на організацію регіональної економіки, фор)
мування сприятливих умов життя і задоволення потреб насе)
лення з урахуванням специфіки його розвитку.

До основних умов ефективного розвитку регіону слід
віднести:

— врахування інтересів і задоволення запитів населен)
ня регіону, кон'юнктури ринку, суб'єктів ринкових відносин;

— адаптація економічної системи регіону до факторів
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зовнішнього оточення і внутрішнього устрою;
— формування стратегії сталого розвитку регіону.
Специфічні характеристики регіону слід обов'язково

враховувати в процесі розробки цільових програм розвит)
ку, необхідність яких викликана наступними умовами:

— зв'язок регіональної політики з державною, що зу)
мовлено фінансовою залежністю регіональних бюджетів від
фінансування центру;

— наявність природно)сировинної бази;
— специфіка кліматичних і екологічних умов і т.д.
Регіони виступають ключовим елементом реалізації дер)

жавної соціально)економічної політики, тому що сфера дер)
жавного впливу поширюється, у першу чергу, на регіональ)
ну економіко)політичну систему. Можна сказати, що функ)
ціонування економіки регіонів зумовлене комплексом інте)
ресів держави, спрямованим на розробку ефективної сис)
теми управління, яка припускає формування власної регіо)
нальної системи управління з правом вільного розпоряджен)
ня наявними ресурсами та виробничим потенціалом.

Розглядаючи регіон як єдину, неподільну систему, що
базується на певних принципах і взаємозв'язках, технологі)
ях управління і розвитку, виділені його особливості: на)
явність безлічі фізично неоднорідних, взаємозалежних
підсистем; диференціація структур управління; недостатня
координація керуючих впливів; нестабільність окремих еле)
ментів системи; прагнення до високих темпів розвитку та ін.

Враховуючи представлені особливості, доцільно розг)
лядати регіон як відособлену територію в межах держави,
що характеризується власною системою адміністративних
органів управління, системністю ведення господарства,
спеціалізацією економіки, збалансованістю розвитку про)
дуктивних чинностей на основі ефективного поділу праці.

Наявність відособленої території зумовлює забезпе)
ченість регіону різними видами ресурсів, здатність і мож)
ливість самостійно вирішувати соціально)економічні про)
блеми в рамках регламентованих повноважень і сформу)
льованих стратегічних цілей.

При цьому системність ведення
господарства припускає наявність
тісного взаємозв'язку між елементами
регіонального господарства в рамках
спеціалізації регіону. Збалансованість
характеризує процеси дотримання про)
порцій всередині регіону, спрямовано)
го на забезпечення розширеного
відтворення.

Слід здійснити комплекс заходів,
що сприяє досягненню відзначених
стратегічних цілей розвитку регіону:

— реалізація ресурсного і соціаль)
но)економічного потенціалу на основі
виділення критеріїв, параметрів, коштів
і технологій ефективного управління
регіоном;

— забезпечення розвитку регіо)
нальних і муніципальних суб'єктів гос)
подарювання з метою поліпшення фун)
кціонування економічної системи;

— удосконалення системи і мето)
дик управління регіоном;

— скорочення негативного впливу
зовнішнього середовища;

— формування ефективного зво)
ротного зв'язку між регіональними
органами влади, суб'єктами господа)
рювання та населенням.

Реалізація останнього з визначених
заходів, а саме — формування ефектив)
ного зворотного зв'язку між регіональ)

ними органами влади, суб'єктами господарювання та насе)
ленням — спрямована на підвищення якості життя громадян,
результативності і розвитку регіональної політики, складо)
вими елементами яких є сприяння реалізації соціального й
економічного потенціалу, підвищення якості життя населен)
ня; удосконалення інформаційної, інституціональної, право)
вої структури і активізація інноваційної та інвестиційної діяль)
ності.

Висуваючи в якості підсистем населення галузеву спе)
ціалізацію, ресурси, інфраструктуру й ін., регіональну еко)
номіку можна представити як систему соціально)економіч)
них відносин, що являє собою:

1) об'єкт державного впливу і реалізації управлінських
рішень у діяльності господарюючих суб'єктів;

2) суб'єкт, що реалізує функції управління й регулюван)
ня розвитку господарюючих суб'єктів, які перебувають на
його території;

3) сукупність різноманітних структур (виробництво, со)
ціальна сфера, фінанси й ін.);

4) виконавець цільових програм і проектів соціально)
економічного розвитку регіону і т.д.

При визначенні напрямів і перспектив розвитку регіо)
нальної системи, поширення одержала категорія "сталий
розвиток", що являє собою властивість складної системи,
яка відображає ефективну комбінацію місії, мети, інстру)
ментів, ресурсів і результатів її функціонування.

Нами запропонована класифікація факторів, що зу)
мовлюють сталий розвиток регіональної економіки, з об)
ліком: системного підходу до виділення ключових ланок
стабільності; визначення ролі і значення економічної струк)
тури; розвитку регіональних взаємин і взаємодій; модер)
нізації системи управління, об'єднані в чотири основні бло)
ки: соціально)економічні, організаційно)правові, природ)
но)ресурсні, інноваційно)технологічні (рис. 1).

Сталий розвиток регіону припускає пошук додаткових
джерел фінансування економічного розвитку і необхідність
визначення і застосування технологій і методик управління,

Рис. 1. Класифікація факторів, що впливають на сталий
розвиток регіональної економіки
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що стимулюють інноваційну та інвести)
ційну активність, розробку нових ре)
сурсів, товарів і послуг, розвиток твор)
чого підходу й елементів інфра)
структури, формування нових сфер
підприємництва, моніторинг екологіч)
ної обстановки, підтримка балансу рин)
кової кон'юнктури, прийняття опти)
мальних управлінських рішень. При
цьому на передній план виходить вико)
ристання таких інструментів теорії і
практики управління, як прогнозуван)
ня й планування.

У сучасному суспільстві жодна сфе)
ра економічної діяльності не може об)
ійтися без прогнозів як засобу пізнання
майбутнього. При цьому особливе місце
приділяється прогнозам соціально)еко)
номічного розвитку, обгрунтуванню ос)
новних напрямів економічної політики,
передбаченню наслідків прийнятих рішень. Отже, соціально)
економічне прогнозування є одним з вирішальних наукових
методів формування стратегії сталого розвитку.

Прогнозування можна визначити як опис потенційних і
бажаних станів складної системи в майбутньому, що має ймо)
вірний характер. Для планування ж характерне формування
відповідної документації (планів), що базується на встановлені
в процесі прогнозування варіантів майбутнього розвитку.

Доцільно назвати відмінності планування від прогнозування:
— прогнозування несе в собі прояв випадковості, пла)

нування )закономірності;
— планування має прикладний характер, прогнозуван)

ня — ймовірнісний;
— прогнозування більш комплексно, планування ж —

предметно;
— прогнозування не може здійснюватися без обліку

параметрів зовнішнього середовища;
— прогнозування має рекомендаційний характер, пла)

нування — вказівний;
— планування базується на усуненні проблемних ситу)

ацій, виявлених у ході прогнозування;
— прогнозування враховує зміни зовнішнього середо)

вища, припускаючи більш широкий спектр параметрів, пла)
нування ж — параметри конкретного об'єкта.

Прогноз і план легко сполучаються один з одним і взає)
мно доповнюють. У якості ключової мети планування висту)
пає формування ефективних управляючих впливів, прогно)
зування ж — передбачення напрямів їх реалізації. Названі
напрями можуть включати: дослідження закономірностей і
виявлення тенденцій розвитку економічної системи; розроб)
ка можливих сценаріїв розвитку системи; аналіз результатів
прийняття того або іншого сценарного варіанта.

Прогнозування можна представити у вигляді процесу пе)
редбачення, що розглядає систему науково обгрунтованих
вистав про можливі стани об'єкта в майбутньому й про аль)
тернативні шляхи його розвитку.

Для формування стратегії і тактики розвитку регіональ)
ної економіки розробляється система прогнозів, включаю)
чи: прогнози тимчасового аспекту і за рівнях управління,
часткові і комплексні прогнози економічного і соціального
розвитку регіону.

На основі результатів прогнозних розрахунків визнача)
ються найважливіші напрями регіональної стратегії стійко)
го соціально)економічного розвитку, складаються індика)
тивні плани, формується механізм державного регулюван)
ня економіки та визначаються параметри основних регуля)
торів (державного замовлення, цін, податків і пільг, держав)
них інвестицій і позичок, страхових резервів і т.д.). Класи)
фікувати прогнози можна за наступними ознаками (рис. 2).

Оцінка ефективності функціонування об'єктів стра)
тегічного планування здійснюється за допомогою сис)
теми індикаторів. Можна сказати, що індикатори явля)
ють собою комплексні (інтегральні) показники, які виз)
начають кількісно)якісну характеристику процесу або
явища.

ВИСНОВКИ
На рівні регіону зміст індикативного планування доціль)

но визначити як цілеспрямований процес виявлення на)
прямів соціально)економічного розвитку, здійснюваний
органами влади відповідних рівнів управління. Індикативне
планування й прогнозування слід розглядати як інструмен)
ти здійснення соціально)економічної політики органів вла)
ди, що припускають формулювання та наукове підкріплен)
ня мети, завдань, тенденцій, орієнтирів і структур соціаль)
но)економічного розвитку регіону в майбутньому з вказів)
кою найбільш прийнятних засобів і методів досягнення стра)
тегічних цілей.

Таким чином, індикатори дозволяють чітко й об'єктивно
здійснити оцінку соціально)економічного положення регіо)
ну з метою досягнення сталого розвитку.
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Рис. 2. Класифікація прогнозів


