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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРНО
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ПОЛІТИКОЮ
У статті розглянуто побудову системи управління регіональною
структурноінвестиційною політикою.
Creation of control system by a regional structural and investment
policy is examined in the article.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На регіональному рівні виникають
питання не лише удосконалення самої
конструкції регіонального господар&
ства шляхом проведення певної струк&
турно&інвестиційної політики, але й уз&
годження процесів виробництва, роз&
поділу, обміну і споживання для гармо&
нійного поєднання інтересів суб'єктів
регіональної економіки. Для цього
потрібні й концептуальні основи, де
чітко сформульовані цілі і завдання, і
науково обгрунтована стратегія пове&
дінки регіону в процесі реалізації озна&
чених завдань забезпечення умов анти&
монопольного регулювання, форму&
вання конкурентного середовища при
стабілізації економіки України.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для успішного вирішення проблем
структурно&інвестиційної перебудови
економіки регіону об'єктивно потрібне
створення системи управління даним
процесом в межах регіональної струк&
турно&інвестиційної політики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структурно&інвестиційна політика
являє собою один з елементів цілісної
системи реформування економічної
системи, яка дозволяє в межах тери&
торій забезпечити отримання додатко&
вого ефекту від мобілізації структур&
них факторів економічного зростання.
Необхідною є вбудова структурно&
інвестиційної політики в механізм рег&
іонального управління. Перед розроб&
кою структурно&інвестиційної політи&
ки на регіональному рівні треба сфор&
мувати концепцію, стратегію со&
ціально&економічного розвитку регіо&
ну. В концепції формуються і обгрун&
товуються цілі і пріоритети регіональ&
ної соціально&економічної політики,
способи їх досягнення, найважливіші
завдання, які треба вирішувати, по&
слідовність і етапність їх здійснення. Це
система поглядів на майбутній стан і
можливості розвитку регіональної еко&
номічної системи, яка враховує усі фак&
тори позитивного і негативного впли&
ву на траєкторію руху регіону до по&
ставлених цілей. Концепція має комп&
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лексний характер і поєднує в собі гіпо&
тези, прогнози і проблеми, трансфор&
муючи їх до цільової спрямованості
розвитку і функціонування регіону.
Наявність концепції розвитку передба&
чає розробку стратегії діяльності у по&
трібному напрямі (рис. 1).
Стратегія соціально&економічного
розвитку регіону шляхом забезпечен&
ня умов антимонопольного регулюван&
ня і формування конкурентного сере&
довища — це широкомасштабний план
дій, який забезпечує розвиток регіону
з врахуванням уявлень про якість жит&
тя мешканців регіону. Реальною осно&
вою стратегії є досягнутий стан соц&
іального і економічного розвитку регі&
ону.
При розробці стратегії потрібно:
— сформулювати цілі, які поєдну&
ють інтереси усіх груп населення регі&
ону;
— проранжирувати цілі за ступе&
нем їх пріоритетності;
— визначити комплекс умов, які
забезпечують досягнення даних цілей:
— оцінити можливості регіону в
забезпеченні даних умов;
— правильно розподілити доходи й
інвестиції;
— створити механізм впливу на по&
ведінку усіх суб'єктів регіону, яка при&
веде до послідовного досягнення по&
ставлених цілей.
Стратегія соціально&економічного
розвитку окремого регіону для забез&
печення умов антимонопольного регу&
лювання і формування конкурентного
середовища повинна розробляться і
здійснюватися в межах загальної стра&
тегії економічної реформи управління
у Україні. Тому ефективність реалізації
стратегії соціально&економічного роз&
витку будь&якого регіону буде визнача&
тися тим, наскільки послідовно змі&
нюється загальний економіко&правовий
клімат в країні, а також тим, як конк&
ретно враховуються умови регіону.
Стратегія управління регіональним
відтворювальним процесом повинна
бути не лише сформульована, але й на&
уково&обгрунтована на регіональному
рівні, для того щоб мати можливість
вплинути на хід реалізації господарсь&

ких рішень, які мають перебувати в
руслі найбільш прийнятних стратегіч&
них напрямів розвитку. Економічна
стратегія в системі наукових обгрунту&
вань перспектив розвитку економіки
регіону виконує певні функції. Еконо&
мічна стратегія починається з поста&
новки завдань, з висування фундамен&
тальних довгострокових цілей. Вона
містить чітке визначення засобів і тих
шляхів, які приводять до встановлених
цілей. Теоретично існує безліч шляхів
перспективного розвитку, і економічна
стратегія повинна відібрати з них
найбільш науково обгрунтовані. Варто
уникнути спрощення процедури вибо&
ру шляхів, а звертатися переважно до
тих, які найменше пов'язані з можли&
вим економічним, соціальним, екологі&
чним ризиком і перебувають на по&
верхні явищ. Тому неможна обмежува&
тися аналізом динаміки розвитку регі&
ону, визначенням важливих причин, що
призводять до неритмічності й падіння
виробництва, і тих заходів, які безпо&
середньо залежать від місцевих влад&
них і господарських структур. За тако&
го підходу практична стратегія буде ор&
ієнтована на ті інерційні процеси, які
зароджувалися у попередні роки і про&
довжують діяти дотепер, зазнаючи
лише деформації з боку нових течій, які
спричиняють створення ринкових
відносин і нових принципів взаємодії
суб'єктів регіональної економіки. Лог&
ічним результатом такого підходу буде
розробка профілактичних заходів, які
не змінюють спеціалізацію регіону,
його місце в міжрегіональному і міжна&
родному поділі праці.
Іншим можливим шляхом є відмова
від традиційних методів і норм, які фор&
мувалися протягом десятиріч. Це є той
крайній варіант розвитку, який приво&
дить до руйнування усіх структур з ве&
личезним досвідом їх функціонування
без створення нових, альтернативних
структур з більшою життєздатністю.
Може з'явитися і третій шлях, засно&
ваний на розробці стратегії з урахуван&
ням специфіки регіону, його особливо&
стей, що необхідно для виявлення мож&
ливостей антимонопольного регулю&
вання і формування конкурентного се&
редовища при стабілізації структурно&
інвестиційної політики України.
Стратегія розвитку регіону при за&
безпеченні умов антимонопольного ре&
гулювання і формування конкурентно&
го середовища повинна володіти на&
ступними властивостями:
— маневреність, щоб при зіткненні
з реальними можливостями життя, бо
воно зазвичай спричиняє відхилення від
обраної траєкторії, спрацював
внутрішній "імунітет", який би нейтрал&
ізував негативні інерційні сили і дав
можливість вийти на реальні траєкторії
реалізації обраних стратегічних на&
прямів;
— адаптивність до реальних умов
регіону;
— узгодженість інтересів;
— надійність, яка визначається її
наближенням до реальних умов.
Стратегія соціально&економічного
розвитку реалізується через систему
політик, які охоплюють усі сторони
суспільного життя регіону. Усі пере&
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ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɭɦɨɜ
ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ɇɚɧɟɜɪɟɧɿɫɬɶ
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɿ

ɍɦɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿ, ɹɤɚ
ɩɨɽɞɧɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭɫɿɯ ɝɪɭɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ
Ɋɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɡɚ
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ʀɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɭɦɨɜ,
ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɰɿɥɟɣ
Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜ

ɍɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀʀ
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɞɨ
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɩɥɢɜɭ
ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɭɫɿɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɹɤɢɣ ɜɟɞɟ ɞɨ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ

ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ

Ɂɦɿɫɬ ɋȱɉ – ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ
ɩɿɞɫɭɦɨɤ
ɉɪɨɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɡɦɿɧ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ ɿ
ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ

əɤɿ ɝɚɥɭɡɿ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɿ/ɱɢ ɜɢɞɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ
ɨɛɪɚɬɢ
əɤɿ ɡɚɯɨɞɢ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɠɢɬɢ
ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ
ɞɨ ɞɚɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ

əɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɽ ɞɥɹ
ɰɶɨɝɨ, ɿ ɳɨ
ɧɨɜɨɝɨ ɦɨɠɧɚ
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɥɹ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ

Рис. 1. Стратегія розвитку регіону при забезпеченні умов антимонопольного регулювання і формування конкурентного
середовища

лічені політики (рис. 2) взаємопов'язані
одна з одною і відповідно взаємно не&
суперечливі. При розробці системи
політик слід, перш за все, враховувати
обмеженість ресурсів, які визначають
можливості економічного розвитку ре&
гіону, рішення проблем добробуту на&
селення; одним з важливіших методо&
логічних принципів їх розробки є виок&
ремлення пріоритетів, які мають визна&
чити контур кожної політики.
Структурно&інвестиційна політика в
широкому розумінні являє собою вплив на
всі рівні економічної системи і при&
рівнюється до планованої стратегії, що
визначає її значимість. Таким чином,
структурно&інвестиційна політика в ши&
рокому розумінні охоплює всю сукупність
напрямів економічної політики регіону;
структурно&інвестиційну політика у вузь&
кому розумінні — це зміна виробничо&
технологічної (у тому числі галузевої)
структури, тісно пов'язаною з ними.
Ознакою активної структурно&
інвестиційної політики при прояві мож&
ливостей антимонопольного регулю&
вання і формування конкурентного се&
редовища є наявність пріоритетів, в
першу чергу, в інвестиційній сфері, ос&
кільки структурні зрушення відбува&
ються внаслідок керованого і некеро&
ваного процесу переміщення ресурсів,
через інвестиційну діяльність, а струк&
турні зрушення визначаються як ма&
сою, так і напрямами і ефективністю
інвестування.
Очевидний взаємозв'язок струк&
турно&інвестиційної політики з іншими
напрямами економічної політики регі&
ону полягає у наявності взаємопов'яза&
них цілей.
При виокремленні елементів алго&
ритму здійснення структурно&інвести&
ційної політики в системі управління
економікою регіону при прояві можли&
востей антимонопольного регулювання
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і формування конкурентного середови&
ща варто враховувати наступні основні
елементи алгоритму:
— соціально&економічна політика
регіону;
— політика раціонального приро&
докористування і охорони довкілля;
— зовнішньоекономічна політика
регіону;
— фінансова політика (податково&
бюджетна і фінансово&кредитна).
Структурно&інвестиційна політика
регіону проводиться в межах прав і по&
вноважень, наданих регіону державним
законодавством, а за необхідності й
впливу на процеси формування струк&
турної політики країни, які здійснюють
виконавчі і законодавчі органи влади
України. Структурно&інвестиційна пол&
ітика визначає не лише орієнтири і пріо&
ритети для створення більш ефективної
структури, але й містить ефективні ме&
тоди впливу на процес руху від старої
структури до нової.
Фактично в межах прояву можли&
востей антимонопольного регулювання
і формування конкурентного середови&
ща структурно&інвестиційна політика
за змістом являє собою кумулятивний
підсумок:
— по&перше, розробка методології
оптимізації структурних аспектів еко&
номічного зростання, які дозволяють
використовувати структурно&інвестиц&
ійну політику як інструмент досягнен&
ня оптимальних макропоказників фун&
кціонування регіональної економіки;
— по&друге, аналіз і оцінка нас&
лідків не лише сформованих, але й пе&
редбачуваних структурних змін в умо&
вах функціонування економічної систе&
ми і їх врахування в практиці госпо&
дарського управління;
— по&третє, формування відповід&
ного економічного середовища і систе&
ми відтворення, максимально орієнтова&

ної на підтримку пропорційності й
рівноважного стану економіки в цілому.
Структурно&інвестиційна політика
регіону, таким чином, грунтується на ос&
новних напрямах, сформульованих в ме&
жах концепції і стратегії соціально&еко&
номічного розвитку регіону. Інакше ка&
жучи, структурний характер інвестицій&
ної політики можливий за наявності
пріоритетів, які дозволяють проводити
активну структурно&інвестиційну пол&
ітику, на відміну від пасивного дотриман&
ня інтересів приватних інвесторів, а та&
кож впливати на саму зацікавленість при&
ватних інвесторів у доцільному напряму
з точки зору інтересів регіону.
В умовах обмежених ресурсів, перш
за все фінансових, структурно&інвести&
ційна політика регіону повинна мати су&
воро цілеспрямований характер і бути
чітким віддзеркаленням політики струк&
турно&інвестиційної перебудови, що при&
водить до прояву можливостей антимо&
нопольного регулювання і формування
конкурентного середовища. З такою ме&
тою регіональні органи влади, щоб не до&
пустити розпилення інвестиційних ре&
сурсів і обмежити будівництво об'єктів,
в яких регіон не зацікавлений, повинні
створити сприятливий клімат для будів&
ництва тих об'єктів, які забезпечують ре&
алізацію політики структурно&інвестиц&
ійної перебудови і досягнення поставле&
них соціальних цілей.
Питання про пріоритети структур&
но&інвестиційної політики є основним
при її формуванні, хоча доцільним є
поєднання обох підходів — пріоритет&
ного і комплексного — при ранжиру&
ванні завдань на коротко&, середньо& і
довгострокові дії.
Основні методологічні питання, що
виникають при виборі пріоритетів, не&
обхідних для прояву можливостей ан&
тимонопольного регулювання і форму&
вання конкурентного середовища:
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤ
Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ

ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ

Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

Ɋɢɧɤɨɜɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
2. Ʉɚɪɬɟɥɶɧɿ ɭɝɨɞɢ
3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ
4. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɿ
ɞɟɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ
5. ɉɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦ

ȼɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

1. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɢ (ɝɚɥɭɡɟɜɿ,
ɬɨɳɨ)
2. ɐɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
3. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
4. Ʉɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ
5. ɋɭɛɫɢɞɿʀ ɿ ɞɨɬɚɰɿʀ

ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

1. ɉɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ
3. ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
4. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɎɉȽ,
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ
5. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ

Рис. 2. Структурно3інвестиційна політика в системі управління економікою
регіону

— які галузі промисловості і/чи
види діяльності слід обрати;
— які заходи треба вжити щодо цих
галузей;
— які засоби існують для цього, і
що нового можна створити для вжи&
вання даних заходів.
Через розвиток кризових явищ в
економіці структурно&інвестиційна
політика регіону проводиться в умовах
дефіциту усіх видів ресурсів, в першу
чергу фінансових. Тому з'являються
альтернативні варіанти реалізації за&
ходів з точки зору формування джерел
і напрямів використання дефіцитних
ресурсів. Розглянемо альтернативні
можливості використання бюджетних
коштів для прояву можливостей анти&
монопольного регулювання і форму&
вання конкурентного середовища. З
метою спрощення розділимо можливі
напрями на два основних: підтримка
кризових (депресивних) і відносно бла&
гополучних галузей. Розглянемо два
варіанти: в першому випадку мінімізу&
ються ресурси, спрямовані на під&
тримку галузей, що перебувають в стані
глибокої кризи, в другому випадку ре&
сурси спрямовуються на підтримку
найбільш перспективних галузей. Кож&
ний з варіантів має позитивні й нега&
тивні моменти й кожному властиві свої
економічні механізми реалізації.
Зміст структурно&інвестиційної
політики в сфері бюджетного фінансу&
вання буде, таким чином, кількісно виз&
начатися загальним обсягом, пропор&
ціями і способами надання бюджетних
коштів. Стратегічні установки регіо&
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нальних органів управління в даному
випадку мають вирішальне значення.
Ми вважаємо, що регіональна
структурно&інвестиційна політика має
будуватися як з урахуванням економіч&
ної безпеки регіону (розумна підтрим&
ка депресивних галузей), так і з враху&
ванням його конкурентних переваг
(підтримка перспективних галузей). При
цьому під економічною безпекою регіо&
ну слід розуміти сукупність поточного
стану умов і факторів, які характеризу&
ють стабільність, стійкість і поступовість
розвитку економіки території, певної
незалежності й інтеграції з економікою
України. Критерії, показники і методи
оцінки економічної безпеки можна ви&
користати для обгрунтування, насампе&
ред, підтримки кризових галузей.
Оцінка наслідків відмови від такої
підтримки може бути визначена шля&
хом оцінки можливих збитків для еко&
номіки регіону у випадку, наприклад,
закриття підприємства в кризовій га&
лузі, скорочення чисельності і відпові&
дного зростання безробіття. Очевидно,
що можливі збитки можуть перевищу&
вати розміри необхідної державної
підтримки. При визначенні доцільності
підтримки кризових галузей неможли&
во виходити з максимуму комерційної
ефективності, скоріше за все варто ви&
ходити з граничного мінімуму комерц&
ійної ефективності, який попереджає
підтримку заздалегідь безперспектив&
них підприємств.
При виокремленні конкурентних
переваг для виявлення можливостей
антимонопольного регулювання і фор&

мування конкурентного середовища не
треба акцентувати увагу на основних
територіальних факторах (ресурсній
базі й малокваліфікованій робочій
силі), що визначають переваги. Поточні
способи формування економічних пе&
реваг базуються на факторах більш ви&
сокого порядку, які характеризуються
значною залежністю від продуктив&
ності використання природних й інте&
лектуальних ресурсів. До таких фак&
торів належать: технології ефективно&
го добування і глибокої переробки при&
родних ресурсів, ресурсозберігаючі
промислові технології, інженерно&кон&
структорські кадри, технології з вироб&
ництва і застосування штучних матері&
алів, гнучкі технології управління ви&
робництвом, маркетингове ноу&хау,
технології аналізу і управління інфор&
маційними потоками. Орієнтація лише
на зовнішній попит на основні ресурси
приводить до формування економіки
типу "сировинного придатку".
Орієнтація на природні ресурси за
наявних умов є неминучою, наприклад,
для Дніпропетровської області. Рушій&
на сила такої моделі полягає у власти&
вості первинного формування попиту
на дані ресурси з подальшим поглиб&
ленням їх обробки, а також ускладнен&
ням і диверсифікацією попиту, в першу
чергу внутрішнього, що, безперечно,
впливає на прояв можливостей антимо&
нопольного регулювання і формування
конкурентного середовища.
ВИСНОВКИ
Таким чином, реалізація регіональ&
ної структурно&інвестиційної політики,
що грунтується на чітко сформульова&
них стратегічних цілях і пріоритетах,
критеріях економічної безпеки, а та&
кож на чіткому уявленні про регіо&
нальні конкурентні переваги повинна
стати складовою частиною системи ре&
гіонального управління, яке грунтуєть&
ся на вияві можливостей антимоно&
польного регулювання і формування
конкурентного середовища — як фак&
торів стабілізації структурно&інвести&
ційної політики України.
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