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ВСТУП
Формування в сучасних умовах ефективно функ�

ціонуючої економіки є складним процесом, що включає
цілий комплекс проблем, пов'язаних з досягненням ста�
білізації загального обсягу виробництва і відновлення
економічного зростання; забезпеченням фінансової ста�
білізації; поліпшенням умов для розвитку підприємниц�
тва та зростання ділової активності; активізацією струк�
турної перебудови економіки через інвестиції в висо�
коефективні і конкурентоспроможні виробництва. Про�
те в процесі реформування української економіки не
відбулися серйозні якісні зміни, які б сформували пере�
думови для переходу до наступного етапу перетворен�
ня, до її структурної перебудови і поновлення на цій
основі економічного зростання. Високий показник ди�
ференціації регіонів за рівнем економічного розвитку
галузей не тільки не знизився за останні кілька років, а,
навпаки, економіки окремих регіонів, засновані на ви�
добутку природних ресурсів, істотно відірвалися від
регіональних економік, заснованих на галузях з пере�
робки сировини і випуску готової продукції. Зберегли�
ся глибокі деформації, низька конкурентоспроможність
більшості виробів обробної промисловості, високий
рівень монополізації виробництва та обігу [1].

Специфіка структурних змін в українській еко�
номіці полягає в тому, що вони своїм відправним пун�
ктом мають структуру, сформовану, в основному, в
період планово�розподільчої системи в умовах силь�
ної ізоляції від світового ринку. У той же час, в гло�
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бальній економіці в зазначений період проявилися тен�
денції інтеграційної взаємодії соціально�економічних
систем країн, регіонів і галузей з перетворенням фун�
кціонального змісту економічних відносин. Тенденція
інтеграції відноситься дослідниками до числа доміну�
ючих, оскільки вона охоплює кілька суб'єктів, що фун�
кціонують на всіх рівнях організації громадського гос�
подарського процесу. А регіональний аспект інтеграції
галузей з урахуванням українських особливостей
відіграє істотну роль у процесі зміни якісного стану
національної економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження механізмів фор�

мування і реалізації регіональної структурно�інвести�
ційної стратегії економічного росту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню та узагальненню проблем регіональної

структурно�інвестиційної стратегії економічного рос�
ту присвячені фундаментальні дослідження українських
вчених�регіоналістів, зокрема глибиною і широтою
охоплення досліджуваних проблем характеризуються
наукові праці О.М. Алимова, А.І. Амоші, С.І. Бандура,
П.П. Борщевського, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина,
М.І. Долішного, С.І. Дорогунцова, Л.М. Зайцева, Т.А. За�
яць, А.О. Єпіфанова, В.Ф. Євдокимова, В.І. Куценко,
І.І. Лукінова, А.С. Лисецького, Ю.П., Лебединського,
Ю.В. Макогон А.Г. Мазура, В.К. Мамутова, В.Ф. Сто�
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лярова, Л.П. Симоненка, О.П. Сологуб, М.І. Фащевсь�
кого, В.І. Пили, В.А. Поповкіна, М.Ф. Тимчука, Л.Г. Чер�
нюк, М.Т. Чумаченка, В.Ф. Филипенка.

Наукові здобутки вчених мають велике значення.
Проте проблема управління регіональним розвитком
потребує подальшого дослідження, бо докорінно зміни�
лись внутрішні і зовнішні умови функціонування госпо�
дарства регіональних систем, набуває нового значення
і трансформується управління регіональним розвитком,
орієнтуючись на забезпечення комплексності і економ�
ічної ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональна структурна політика є одним з еле�

ментів цілісної системи реформування економіки, що
дозволяє в рамках окремих територій забезпечити
отримання додаткового ефекту від мобілізації струк�
турних факторів економічного зростання. В її основі ле�
жить сукупність організаційно�правових та фінансово�
економічних положень, які конкретизують по функці�
ональним, пріоритетним і ресурсним складовим основні
цілі, завдання та очікувані результати структурної пе�
ребудови регіонального економічного комплексу. За
своїм призначенням, регіональна структурна політика
покликана сприяти вирішенню як державних, так і те�
риторіальних завдань засобами інвестиційної діяльності
з використанням принципів регіональної інтеграції дер�
жавної та територіальної економічних систем, опти�
мального поєднання загальноукраїнських та регіональ�
них цілей і завдань економічного розвитку, врахування
економічної реальності, збалансованості та пропорцій�
ності економічних систем, пов'язаності завдань і етапів
їх послідовного вирішення [3].

Необхідно зазначити, що процес комплексної транс�
формації економічної структури регіональної еконо�
міки, що є складним і багатогранним, вимагає наявності
високоефективної системи контролю як з боку держа�
ви, так і з боку приватного сектору. У зв'язку з цим, про�
блематика розвитку методології стратегічного і опера�
тивного контролінгу трансформації економічної струк�
тури регіональної економіки є вкрай актуальною і стра�
тегічно важливою для розвитку національної економі�
ки України в цілому.

Основні елементи концепції трансформації еконо�
мічної структури регіональної економіки є об'єктивним
і необхідним компонентом інтеграції регіональної еко�
номіки в національну економіку. З точки зору управлі�
ння ресурсними потоками економічних суб'єктів регіо�
нальної економіки, трансформація економічної струк�
тури забезпечує сталий розвиток регіональної еконо�
міки [4].

Найбільш важливі тенденції регіонального поши�
рення інтеграційних процесів трансформації економіч�
ної структури регіональної економіки наступні:

— пріоритет національних інтересів над регіональ�
ними інтересами в державному регулюванні процесу
інтеграції;

— синергія технологічних укладів регіональних еко�
номік, що підвищує ефективність використання ресур�
сного потенціалу регіонів, що становлять економічний
район;

— врахування інтересів економічних суб'єктів в
інтеграційному процесі;

— прояв економічного ефекту інтеграційного про�
цесу трансформації економічної структури галузей ре�
гіональної економіки в паралельному здійсненні двох
взаємопов'язаних процесів: а) у розвитку ринкових пе�
ретворень і б) в інтеграції національної економіки у гло�
бальну економіку;

— зниження трансакційних витрат, що сприяють ра�
ціональному використанню ресурсів регіональної еко�
номіки, та підвищення ефективності виробництва.

Теоретична база проведення трансформації еконо�
мічної структури регіональної економіки виділяє такі

основні етапи реалізації концепції трансформації еко�
номічної структури регіональної економіки:

1) визначення та розробка пріоритетів розвитку
країни;

2) формування бачення регіональної економіки;
3) визначення головних цілей і напрямів трансфор�

мації;
4) вибір і обгрунтування методів розробки;
5) розробка концепції;
6) комплексна прогнозна оцінка наслідків реалізації

концепції;
7) розробка програмних заходів з реалізації;
8) прийняття рішень і управління реалізацією кон�

цепції.
Необхідно проводити комплексний прогноз нас�

лідків трансформації економічної структури на підставі
обраної концепції. Прогноз служить для створення
дійсно ефективної концепції, в якій обгрунтовуються
стратегії, шляхи та методи проведення трансформації
економічної структури, а також описуються найбільш
важливі інтеграційні процеси. Інтеграційні процеси
можна умовно класифікувати за такими ознаками:

1) направлення: вертикальне входження (економіч�
на структура регіону входить в економічну структуру
національної економіки як підсистема), вертикальне
включення (в економічну структуру регіону входять
мікроекономічні підсистеми), горизонтальне (еко�
номічні структури різних регіонів інтегруються);

2) масштаб: макроекономічний (інтеграційний про�
цес зачіпає економіку в цілому), мезоекономічний
(інтеграційний процес зачіпає окремі галузі, регіони,
корпорації), мікроекономічний (інтеграційний процес
зачіпає окремі господарюючі суб'єкти);

3) цілі: висновок з кризи, уникнути кризи, створен�
ня передумов для розвитку та сталого розвитку;

4) наслідки: провал (інтеграційний процес не досяг
своїх цілей), задовільний результат (більшість цілей до�
сягнуто), успіх (результати інтеграційних процесів пе�
ревершили очікування);

5) ступінь впливу на зовнішнє середовище: незнач�
ний (зміни зовнішнього середовища не помітні, або обу�
мовлені іншими причинами), слабкий (лише незначна
частина змін зовнішнього середовища обумовлена інтег�
раційним процесом), помірний (вплив відчувається),
сильний (відбувається зміна технологічного укладу) [6].

Основні передумови (рушійні сили), що обумовлю�
ють розвиток інтеграційних процесів:

1. Виробничі, науково�технічні та технологічні:
— різке зростання масштабів виробництва;
— перехід до нового технологічного способу вироб�

ництва — до високих, наукомістких технологій;
— швидке і широке поширення нових технологій, які

ліквідують бар'єри на шляху переміщення товарів, по�
слуг, капіталів;

— якісно нове покоління засобів транспорту і зв'яз�
ку та їх уніфікація, що забезпечують швидке поширен�
ня товарів і послуг, ресурсів та ідей з додатком їх у най�
більш сприятливих умовах.

— швидке поширення знань в результаті наукового
або інших видів інтелектуального взаємообміну;

— різке скорочення завдяки передовим технологі�
ям транспортних, телекомунікаційних витрат, значне
зниження витрат на обробку, зберігання та використан�
ня інформації, що полегшує глобальну інтеграцію на�
ціональних ринків.

 2. Організаційні — це такі форми здійснення вироб�
ничо�господарської діяльності як ТНК і ФПГ, рамки діяль�
ності яких виходять за регіональні та національні кордо�
ни, сприяючі формуванню єдиного ринкового простору.

3. Економічні:
— лібералізація торгівлі товарами і послугами,

ринків капіталу та інші форми економічної лібералізації,
що викликали обмеження політики протекціонізму і
зробили торгівлю більш вільною;
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— небувала концентрація і централізація капіталу,
вибухонебезпечне зростання похідних фінансово�еко�
номічних інструментів, різке скорочення часу здійснен�
ня міжвалютних угод;

— впровадження єдиних критеріїв макроекономіч�
ної політики, уніфікація вимог до податкової, регіональ�
ної, аграрної, антимонопольної політики, до політики
в галузі зайнятості та ін.;

— посилення тенденції до уніфікації та стандарти�
зації. Все ширше застосовуються єдині стандарти на
технологію, екологію, діяльність фінансових органі�
зацій, бухгалтерську і статистичну звітність. Стандар�
ти поширюються на освіту і культуру.

4. Інформаційні:
— радикальна зміна засобів ділового спілкування,

обміну виробничою, науково�технічною, економічною,
фінансовою інформацією; поява і розвиток принципо�
во нових систем отримання, передачі та обробки інфор�
мації дозволили створити глобальні мережі, що об'єдну�
ють фінансові та товарні ринки, включаючи ринки ноу�
хау і професійних послуг;

— формування систем, що дозволяють з одного цен�
тру керувати розташованим в різних регіонах і країнах
виробництвом, що створюють можливості оперативно�
го, своєчасного та ефективного вирішення виробничих,
науково�технічних, комерційних завдань [5].

Через те, що наслідки інтеграційних процесів у
трансформації економічної структури можуть відігра�
вати вирішальну роль, завдання комплексного прогно�

зування цієї трансформації повинні вирішуватися в
кілька етапів з прогнозуванням наслідків.

У загальному вигляді прогнозна модель трансфор�
мації економічної структури регіональної економіки
може мати наступний вигляд:

,,,, fffffg (1),
де: g

f
 — прогноз економічного стану регіональної

економіки;
Э

f
 — прогнозний стан економічних показників;

С
f
 — прогнозний стан соціального середовища;

И
f 
— прогнозний стан інституційної інфраструкту�

ри;
Ф

f
 — прогнозний стан фінансової системи;

 — додатковий ефект інтеграційного процесу.
За наявності розбіжностей отриманих результатів

з наявними даними та очікуваннями, прогнозна модель
підлягає перегляду і переробці.

Слід виділити три групи залежностей, з якими по�
в'язане прогнозування трансформації економічної
структури регіональної економіки. По�перше, необ�
хідна оцінка місця регіональної економіки в струк�
турі національних і світових господарських зв'язків.
По�друге, необхідно провести аналіз її взаємозв'яз�
ку із зовнішнім середовищем (у першу чергу, оціни�
ти економічні показники, соціальне середовище,
інституційну інфраструктуру, фінансову систему).
По�третє, потрібна характеристика взаємозв'язку
суб'єктів усередині галузей і інших суб'єктів мезор�
івня між собою.

Рис. 1. Вибір напрямів проведення трансформації економічної структури регіональної економіки та оцінка її
ефективності для всіх зацікавлених сторін
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201554

Виявлення даних взаємозв'язків (залежностей)
може проводитися за таким алгоритмом.

I. Аналіз діяльності галузей і регіональних комп�
лексів, який важливий з точки зору визначення можли�
востей використання інтеграційних процесів для транс�
формації економічної структури регіональної еконо�
міки в світовій структурі:

1) розвиток економічної структури регіональної
економіки;

2) аналіз діяльності та перспективи розвитку еко�
номічної структури на мезо� і мікрорівні;

3) визначення місця регіональної економіки в націо�
нальній та світовій економічній структурі — частка в об�
сязі промислового виробництва, зв'язки з іншими еконо�
міками, важливість розвитку комплексу для збалансова�
ного функціонування економіки країни та її регіонів.

II. Аналіз економічних показників структури регіо�
нальної економіки, в рамках якого проводиться узагаль�
нення статистичної та прогнозної інформації, аналі�
зується сформована структура споживання і виявля�
ються потенційні споживачі:

1) визначення потреб у продукції економіки регіо�
ну; вивчення кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього
ринків;

2) аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на
розвиток регіональної економіки.

III. Виявлення тенденцій і напрямків зміни структури
елементів регіональної економіки, на якому відбувається
акумулювання аналітичного рішення про вибір пріоритетів
і напрямів розвитку регіональної економіки. Вибір методів
прогнозування, як показано в дисертації, залежить від
мети прогнозування. Необхідно визначити головний кри�
терій функціонування, що відображає різноманіття цілей
держави та регіону, головна з яких формується у вигляді
цільової функції. Вибір цільової функції багато в чому
визначає постановку задачі прогнозування. Вибір інших
критеріїв становить інтерес у плані компромісних цільо�
вих функцій. Вони можуть виступати в якості обмежень в
комплексній моделі прогнозу.

 Послідовність кроків і вибір напрямів оцінки ефек�
тивності трансформації економічної структури регіо�
нальної економіки представлено на рисунку 1.

Дії за запропонованою схемою дозволяють зроби�
ти достовірний прогноз інтеграційного поступу і виз�
начити сценарії трансформації з урахуванням потенц�
ійного ринку.

ВИСНОВОК
Оцінка ефективності обраного варіанту (сценарію)

трансформації економічної структури регіональної еко�
номіки має будуватися на критеріях забезпечення еко�
номічної та соціальної безпеки, фінансової забезпече�
ності, підвищення якості інституційної інфраструкту�
ри. Забезпечення економічної та соціальної безпеки є
пріоритетним завданням інтеграційного процесу і є од�
ним з головних критеріїв ефективності трансформації
економічної структури. Ефективність даної трансфор�
мації оцінюється на підставі відповідних критеріїв, що
дозволяють кількісно оцінити темп зростання економі�
чного потенціалу регіональної економіки та забезпечен�
ня збалансованого розвитку його суб'єктів і сфер діяль�
ності [2].

На основі обраного варіанту (сценарію) трансфор�
мації і основі прогнозної оцінки ефективності даного
варіанту проводиться розробка регіональної програми,
в якій враховуються виробничий потенціал, внутрішні
резерви економіки для досягнення прогнозних резуль�
татів. Якщо наявні ресурси достатні або можливе отри�
мання відсутніх ресурсів, а обраний варіант трансфор�
мації економічної структури влаштовує зацікавлені сто�
рони і забезпечує в прогнозному періоді досягнення всіх
критеріїв ефективності і виробничих показників, то
можна переходити до проведення трансформації еко�
номічної структури регіональної економіки з умовою

постійного моніторингу впливу зміни зовнішніх і внут�
рішніх факторів, що вимагають коректування варіантів
(напрямів) та критеріїв ефективності.

Реалізація програми трансформації вимагає залу�
чення зовнішніх експертів, що може стати додатковою
підставою для вибору конкретного сценарію трансфор�
мації і дозволить підвищити рівень задоволеності учас�
ників інтеграційного процесу. Використовуваний для
консолідації експертної думки механізм опитування
повинен включати важливі складові, що характеризу�
ють інтеграційні процеси.
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