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ВСТУП
В умовах глобалізації і інтеграції економіки України у

світову економіку зростає роль територіальних факторів
формування ефективності для побудови конкурентоздатно*
го господарства. Розширення безпосередньої участі регі*
онів у економічній діяльності країни є одним із важливих
факторів, що позитивно впливають на ефективність націо*
нальної економіки в цілому. Виникає необхідність вивчення
проблем підвищення ефективності діяльності регіонів Ук*
раїни шляхом виявлення факторів її формування з метою
планомірного її зростання.

Дослідження проблеми ефективності завжди приверта*
ло увагу наукової спільноти. Різні її аспекти знайшли висв*
ітлення у працях вітчизняних і зарубіжних учених, таких
як Л.І. Абалкіна, В.Г. Андрійчука, В.Р. Боєва, В.М. Геєця,
М.Й. Маліка, В.Я. Месель*Веселяка, М. Портера, П.Т. Саб*
лука, П. Самуельсона, І. Шумпетера й ін. В той же час має
місце різне тлумачення багатьох теоретичних і практичних
аспектів проблеми підвищення регіональної ефективності
шляхом управління факторами її формування. Метою даної
статті є визначення факторів і розробка основних напрямів
підвищення ефективності розвитку регіону.

Слід зауважити, що у вітчизняній і зарубіжній літера*
турі відсутня чіткість у визначенні категорії регіону, що, без*
перечно, є однією з причин різноманіття напрямів і методо*
логічних тлумачень в сучасних регіональних дослідженнях.
Регіон виступає не тільки підсистемою соціально*економіч*
ного комплексу країни, але й відносно самостійною його
частиною із закінченим циклом відтворення, особливими
формами прояву стадій відтворення і специфічними особ*
ливостями протікання соціальних і економічних процесів [1].

На наш погляд, регіон — це складний територіально*
економічний комплекс, що має обмежені внутрішні ресур*
си, свою структуру виробництва, певні потреби і зв'язки із
зовнішнім середовищем.
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Основним принципом господарської діяльності є прин*
цип ефективності, який лежить в основі раціональних дій в
усіх сферах економіки. За іншим визначенням, ефективність
— це стан економіки, за якого певне співвідношення резуль*
татів діяльності і затрат на досягнення цих результатів при*
водить до отримання суб'єктом максимальних результатів з
використанням ресурсів певної вартості або виробництва
товарів певної вартості з найменшими затратами ресурсів
[2]. При цьому розподіл ресурсів такий, що будь*який їх пе*
рерозподіл не приводить до отримання додаткової вигоди.

Під управлінням ефективністю розвитку регіону слід
розуміти процес, що має комплексний характер і передба*
чає вирішення питань формування ефективності під впли*
вом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів; оцінки ефек*
тивності на окремих рівнях соціально*економічних систем;
виявлення і практичне використання резервів отримання
додаткового результату у порівнянні з плановими показни*
ками і в динаміці [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність розвитку регіону залежить, перш за все,

від його економічного потенціалу. По*перше, економічний
потенціал регіону є об'єктом управління. Управління ефек*
тивністю розвитком регіону спрямоване на найбільш раціо*
нальне використання економічного потенціалу, на отриман*
ня максимального ефекту при обмежених ресурсах. По*дру*
ге, економічний потенціал регіону не є величиною постійною.
Якщо ресурсний потенціал набуває змін за рахунок надбан*
ня нових ресурсів, наприклад, така складова економічного
потенціалу, як інновації, надто складно піддаються оцінці і
не є постійною величиною.

Економічний потенціал регіону — це сукупність наяв*
них і можливих для мобілізації ресурсів, необхідних для його
розвитку за умови максимального використання наявних
можливостях для виробництва конкурентоспроможної про*
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дукції і найбільш повного задоволення по*
треб нинішнього і майбутніх поколінь з ура*
хуванням інтересів держави і бізнесу [4]. У
свою чергу, економічний потенціал можна
розділити на ресурсну складову, або су*
купність ресурсів, наявних для розвитку, і ре*
зультативну складову, тобто здатність регіо*
ну до ефективного використання наявних
ресурсів. Складові фактори ресурсів еконо*
мічного потенціалу регіону наведені на рис.
1.

Факторами ресурсів економічного по*
тенціалу регіону є природно*ресурсний, тру*
довий, інноваційний, інфраструктурний,
інформаційний потенціали, а також зовніш*
ньоекономічний потенціал. Результативною
складовою економічного потенціалу є
здатність економіки регіону забезпечувати
стійкий високий рівень її конкурентоздат*
ності за рахунок ефективного використання
економічного потенціалу. Зовнішньоекономічний потенціал
— це сукупність можливостей для виробництва товарів і по*
слуг, орієнтованих на зовнішній ринок з метою збалансова*
ного соціально*економічного розвитку; забезпечення участі
регіону у міжнародних економічних відносинах і міжнарод*
ному поділі праці.

Вплив виділених факторів на соціально*економічну
ефективність розвитку регіону розглянемо на прикладі Чер*
каської області. Приймемо за узагальнюючі показники
ефективність функціонування області показники соціально*
го і економічного її розвитку. Основним економічним по*
казником регіону є валовий регіональний продукт (ВРП). Ди*
наміка економічної складової ефективності — ВРП на одну
особу населення в Черкаській області, областях Лісостепу
та в Україні наведена в табл. 1.

Як свідчать дані таблиці, середній тем приросту ВРП на
одну особу населення в поточних цінах за 2005 — 2008 рр.
слав 21 %, що є найнижчим показником серед сусідніх об*
ластей і у порівнянні з показником по Україні. Дане поло*
ження можна пояснювати структурою виробництва регіону.
В регіонах, де переважає сільськогосподарське виробниц*
тво, виробництво ВРП на одну особу, як правило, нижче про*
мислових регіонів.

В якості показника соціального розвитку регіону, на
нашу думку, доцільно розглядати тривалість життя населен*
ня. Для характеристики результативності соціально*еконо*
мічної системи у вітчизняній й зарубіжній економічній літе*
ратурі пропонується виділяти і інші показники, серед яких
виділяють задоволення потреб населення, добробут нації,
рівень і якість життя, грамотність населення, рівень медич*
ного обслуговування і ін.

Оцінку соціально*економічної ефективності розвитку
регіону нами пропонується проводити шляхом інтегрально*
го показника "Тривалість життя — Валовий регіональний
продукт на одну особу":

CЕЕ
ТЖ�ВРП 

= ТЖ
т
х ВРП 

на особу (1),
де ТЖ

т
— середня тривалість життя при народженні,

років;
 ВРП 

на особу
 — валовий регіональ*

ний продукт на одну особу за рік, грн.
У табл. 2 наведені показники

соціально*економічної ефективності
розвитку Черкаської області за 2005
— 2008 рр.

Як показують результати аналізу
в табл. 2, зміни соціально*економіч*
ної ефективності Черкаської області
відбувається в основному за рахунок
щорічного стабільного зростання ва*

лового регіонального продукту.
Зростання валового регіонального продукту області, що

в натуральному виразі виражається у нарощуванні вироб*
ництва сільськогосподарської продукції — зерна, птиці та
яєць — сприяє розширенню зовнішньоекономічної діяль*
ності регіону. Зовнішньоекономічна діяльність регіону ви*
являє вплив на підвищення ефективності як прямим шляхом,
так і непрямим. При цьому непрямий вплив виражається у
мультиплікативній зміні обсягу виробництва багатьох галу*
зей. Галузеві структурні зрушення пов'язані з розміщенням
продуктивних сил і виявляють цілком відчутний вплив на
створення в регіональному господарстві виробничих потуж*
ностей та інфраструктури.

Слід відмітити, що розвиток зовнішньої торгівлі пови*
нен сприяти нарощуванню економічного потенціалу регіо*
ну, підвищенню рівня добробуту населення, зміцнення еко*
номічної безпеки. Однією зі стратегічних цілей економічної
реформи є органічне входження української економіки в
світове господарство. В цьому зв'язку актуальною пробле*
мою сьогодення є залучення в зовнішньоекономічну
діяльність регіонів країни. Аналіз економіки Черкаської
області свідчить, що зберігається стійка тенденція до зрос*
тання показників, що характеризують розвиток основних га*
лузей економіки.

Динаміка основних показників зовнішньої торгівлі теж
підтверджує стійкі темпи зростання її обсягів (табл. 3). З
даних таблиці видно, що стан зовнішньої торгівлі області
має нестабільну тенденцію.

Якщо до 2008 р. відбувалося поступове зростання екс*
порту і імпорту як із країнами СНД, так і з іншими країнами
світу, то у 2008 р. ситуація різко змінилася. Імпорт механіч*
ного обладнання, електрообладнання, транспортних засобів
та шляхового обладнання на загальну суму понад 600 тис.
доларів США з інших країн змінив зовнішньоторговий обо*
рот на бік імпорту. З 2009 р. відновилося переважання екс*
порту над імпортом. Вже тривалий час спостерігається пе*
реважання у кратному розмірі імпорту інших країн над
імпортом з країн СНД.

Рис. 1. Складові фактори ресурсів економічного
потенціалу регіону

Таблиця 1. Динаміка ВРП Черкаської області, сусідніх областей
та України (ВРП на одну особу за рік, грн.)
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З метою визначення впливу зовнішньоторгової діяль*
ності Черкаської області на показник соціально*економіч*
ної ефективності розвитку регіону необхідно провести ко*
реляційно*регресійний аналіз. На основі дослідження пар*
ної кореляції відберемо основний фактор, який найбільшою
мірою спричиняє вплив на соціально*економічну ефек*
тивність розвитку регіону. В результаті кореляційно*регре*
сійного аналізу за 2006 — 2009 рр. отримано рівняння, що
характеризує зв'язок між соціально*економічною ефектив*
ністю (y) і зовнішньоторговим оборотом (x):

у = 0,365 + 290 х    (2).
Коефіцієнт множинної регресії складає 0,945, що

свідчить про тісний зв'язок зовнішньоторгової діяльності й
соціально*економічної ефективності Черкаської області.

У процесі прийняття інвестиційних рішень важливу роль
відіграє очікуваний рівень підвищення соціально*економіч*
ної ефективності від вкладання інвестицій. Від об'єктивності
оцінки міри впливу інвестицій на формування регіональної

ефективності залежать прогнозовані
темпи зростання економіки та термінів
повернення вкладеного капіталу. Ско*
ристаємося методом оцінки впливу об*
сягу інвестицій в економіку регіону і
соціально*економічну ефективність
його розвитку, в основі якого лежить
макроекономічна модель динамічного

мультиплікатора. В якості результативного
показника функціонування економіки об*
ласті використаємо валовий регіональний
продукт, який відображає вихідну економі*
чну характеристику регіональної ефектив*
ності. В нашому випадку мультиплікатор
розглядається як коефіцієнт залежності
зміни доходу від змін інвестицій з урахуван*
ням наявних зв'язків послідовного ефекту:

М
д.м.

 = ВРП
tn 

/ I
to

(3),
де М

д.м.
 — динамічний мультиплікатор

регіональних інвестицій;
ВРП

tn
 — приріст ВРП в n*й рік;

 І
to

 — приріст автономних інвестицій в
регіоні в початковий період.

Розрахунок динамічного мультипліка*
тора і показника регіональної ефективності
інвестицій в економіку Черкаської області
подано в табл. 4.

ВИСНОВОК
Отримані значення мультиплікатора
свідчать про те, що у 2005 р. кожна
гривня приросту інвестицій в області
сприяла приросту ВРП на 6,60 грн. Це
максимальний показник інвестицій про*
тягом всього періоду аналізу. Відпові*
дно у наступні роки віддача від інвес*
тицій на вкладену гривню становила
1,46 грн., 2,52 грн., 5,46 грн. Зниження
ефективності інвестицій у 2007 р. пояс*
нюється переважанням в цьому році
імпорту над експортом та скороченням
приросту інвестицій у порівнянні з по*
переднім роком.

Як видно з наведених розра*
хунків динамічного мультиплікатора,
інвестиції в основний капітал виявля*
ють суттєвий вплив на приріст вало*
вого регіонального продукту, внасл*
ідок цього на формування соціально*
економічної ефективності розвитку

регіону.
Таким чином, виявлення факторів формування со*

ціально*економічної ефективності регіонів і управління
ефективністю шляхом впливу на ці фактори буде сприяти
прискоренню економічного зростання і соціальному розвит*
ку української економіки в цілому.
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