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мих іноземних інвестицій, технологічних трансфертів, копіюван-
ня наукоємних технологій тощо. Внаслідок цього можливий роз-
виток процесу інтеграції ресурсів і збутових мереж.

Наукоємне виробництво є найважливішою характеристикою
національної економіки, показником стратегічного потенціалу та
економічної міцності країни, її національного статусу. А тому
адекватна адаптація науки та виробництва до сучасних умов еко-
номічного розвитку вимагає цілеспрямованої різнобічної держа-
вної підтримки, від якості та ефективності якої залежить еконо-
мічний і науковий прогрес національної економіки.

Зазначені обставини мають стати основними при формуванні
стратегії та тактики стимулювання розвитку наукоємного вироб-
ництва на всіх рівнях управління, тобто вони повинні бути вра-
ховані як суб’єктами господарювання, так і на регіональному рі-
вні, а також при формуванні промислової політики на рівні
державного управління.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Розбудова високо динамічної економічної системи в Україні,
здатної оперативно реагувати на зміни глобальної ринкової
кон’юнктури, ефективно елімінувати негативні наслідки націона-
льних і міжнародних бізнес-циклів, забезпечувати якісне еконо-
мічне зростання на інноваційній основі можлива лише на основі
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реалізації антициклічного регулювання. Зазначимо, що імперати-
вом розвитку національної економіки України в посткризовий
період має бути такий курс радикальних і водночас системних
реформ, який, з одного боку, мобілізує всі національні ресурси, а
з другого — потенціал окремого регіону [1].

Динаміка соціально-економічного розвитку регіонів України
засвідчила, що протягом 2013 р. післякризове відновлення відбу-
вається недостатніми темпами (участині регіонів навіть спостері-
гається значне падіння). Так, за січень-квітень 2013 р. промисло-
ве виробництво скоротилось на 4,2 % до відповідного періоду
2012 р. Загалом, у 16 з 27 регіонів України мало місце зростання
промислового виробництва, проте падіння в інших 11 регіонах
було настільки значним, що це погіршило загальноукраїнський
показник. Найбільше зниження промислового виробництва мало
місце у Луганській (на 11,8 %), Чернігівській (на 9,2 %), Донець-
кій (на 9 %) областях. Найбільше зростання промислового виро-
бництва було зафіксовано у м. Севастополі (на 23,5 %), Кірово-
градській (на 20,5 %), Житомирській (на 18,5 %) областях.
Зниження обсягів будівельних робіт протягом зазначеного пері-
оду склало 16,2 % у порівнянні з аналогічним періодом 2012 р.,
проте зростання було зафіксовано лише у 8 з 27 регіонів України
(найбільше зростання мало місце в АР Крим (на 96,9 %), найбі-
льше зниження — у Рівненській (70,9 %), області). У більшості
регіонів України продовжує погіршуватись демографічна ситуа-
ція. Загалом населення України протягом січня-березня 2013 р.
скоротилось на 53138 осіб. Природний приріст населення спосте-
рігався лише у 3 регіонах (м. Києві, Рівненській і Закарпатській
областях). Внутрішньоукраїнські міграційні процеси показують,
що найпривабливішими для міграції є Київська область (мігра-
ційний приріст склав 2265 осіб) та АР Крим (371) [2].

Ключовими проблемами, що характеризують розвиток регіо-
нальної економіки у посткризових умовах, є такі: недостатня ін-
тегрованість регіонів у господарський простір країни та їх зоріє-
нтованість на експортне виробництво сировини і напівфабрикатів
при незадовільнихпоказниках насичення внутрішнього націона-
льного ринку товараминаціонального виробництва;недостатнє
представлення інвестиційних можливостей територій; відсутність
умов та стимулів для запровадження інновацій на регіональному
рівні; значна кількість депресивних територій; транспортна недо-
ступність окремих населених пунктів; територіальна нерівномір-
ність розподілу трудових ресурсів; відсутність ресурсного забез-
печення реструктуризації регіональної економіки; низький рівень
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залучення потенціалу міжрегіонального співробітництва; слаб-
кий рівень розвитку підприємницького середовища; занепад жи-
тлово-комунального господарства; нераціональне природокорис-
тування та ескалація екологічних загроз та ін. [3].

На сучасному етапі системної модернізації економіки України
реальним підґрунтям ефективного господарювання має стати за-
безпечення стабільного збалансованого розвитку регіонів шля-
хом впровадження ефективної регіональної політики. Активізація
розвитку регіональної економіки неможлива без трансформації та
поглиблення зв’язків між суб’єктами економіко-територіальних
відносин. Забезпечення партнерства між державою, бізнесом і
громадськістю посідає провідне місце серед механізмів, що до-
зволяють ефективно вирішити проблему обмеженості ресурсів
місцевого розвитку шляхом об’єднання зусиль, потенціалів та уз-
годження інтересів. Складність реформування державного регу-
лювання економіки регіону полягає у необхідності дотримання
системності, комплексності, врахування всіх аспектів цього про-
цесу, оскільки кожна з його складових відіграє важливу роль у
реалізації стратегічних завдань державної регіональної політики.

Серед стратегічних пріоритетів державного регулювання еко-
номіки регіону — зміщення акцентів на комплексне задіяння
внутрішнього економічного потенціалу регіонів задля зростання
добробуту громадян; надання допомоги економічно проблемним
(старопромисловим, монофункціональним) регіонам, не пору-
шуючи ринкових принципів; формування розвиненого конкурен-
тного середовища; пошук адекватної відповіді на виклики та ри-
зики ендогенного та екзогенного походження.

Досягнення нової якості регіонального розвитку вимагає ди-
версифікації економіки за рахунок оптимізації використання на-
явних і пошуку незадіяних ресурсів, а також якнайповнішої реа-
лізації потенціалу внутрішніх ринків. Мобілізацію економічного
потенціалу регіону та раціоналізацію його використання умож-
ливлюють наступні заходи:

— створення у регіонах виробництв, що тяжіють до внутрі-
шнього ринку та використовують, переважно, ресурси розвитку
місцевого походження;

— підтримка розвитку локального малого та середнього під-
приємництва, самозайнятості населення;

— формування сприятливого інвестиційного клімату, ство-
рення підґрунтя для державного фінансування регіонального роз-
витку на договірних засадах;

— використання зовнішньоекономічного потенціалу регіо-
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нів, їх прикордонного розташування та експортоорієнтованого
виробництва;

— зміцнення фінансової дієздатності громад завдяки упоряд-
куванню міжбюджетних відносин, розширення фіскальної бази
місцевих бюджетів і пошуку небюджетних ресурсів;

— розвиток регіональної та міжрегіональної інфраструктури,
реалізація інвестиційних проектів, що мають короткостроковий
мультиплікативний ефект;

— залучення приватного сектору до реалізації регіональних і
місцевих проектів, розвиток соціально відповідального бізнесу;

— розвиток сучасних форм міжрегіональної економічної ін-
теграції для спільного освоєння ресурсів [3].

Згідно практики європейських країн, у фінансуванні регіона-
льного розвитку слід поступово переходити до ефективної мобі-
лізації наявних диверсифікованих джерел ресурсів. Також слід
застосовувати інноваційні інструменти фінансування, зокрема
державно-приватне партнерство та Державний фонд регіонально-
го розвитку. Особливу роль державно-приватне партнерство має
відігравати у розбудові об’єктів виробничої, транспортної, кому-
нальної та соціальної інфраструктур на місцевому рівні, що сьо-
годні перебувають у критичному стані.

З огляду на вищевказане, виникає потреба у переформатуванні
цілей державної стратегії регіонального розвитку. Нові цілі ма-
ють сприяти підвищенню ефективності державного регулювання,
інтенсифікації внутрішньої міжрегіональної співпраці, форму-
ванню потужної економіки на основі оптимального та раціональ-
ного використання економічного потенціалу регіонів. Таким чи-
ном, серед пріоритетів антициклічного регулювання економіки
регіону особливе місце повинна посісти її структурна перебудова
завдяки реалізації нових комбінацій факторів виробництва за по-
середництвом інновацій і віднайдення такої моделі державного
регулювання регіональним розвитком, яка передбачає оптималь-
не поєднання самостійності регіонів та координуючої, стимулю-
ючої ролі центру (що представляє інтереси національної еконо-
міки в цілому). Синергія цих двохскладових формує якісну
основу конкурентоспроможності регіонів України.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ
В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ КОРПОРАЦІЄЮ

Сучасна наука управління виходить з того, що кризовим умо-
вами має супроводжуватись антикризове мислення, тобто здат-
ність менеджера сприймати і свідомо реалізовувати на практиці
антикризові стратегії оволодівши сучасними технологіями і стра-
тегіями управління, можна не тільки подолати кризу, але і доби-
тися успіху в конкурентній боротьбі. Одним з ефективних ін-
струментів антикризового управління є інновації.

«Інновація в антикризовому управлінні» — це значні капіта-
ловкладення у розвиток основної продуктивної сили (людини),
техніки, технології, науки, інформатики, предметів праці. Інно-
вації можуть мати міжгалузевий характер, потребують значних
ризикових інвестицій, розвитку інфраструктури, а також всебіч-
ної підтримки з боку держави [1, с. 281]. Інноваційна діяльність
пов’язана із залученням різних ресурсів, основними з яких є інве-
стиції і витрати часу на наукові, інформаційні і технічні розробки
та технологічне освоєння виробництва нової ( або удосконаленої)
продукції. Саме корпорації на відміну від малих та середніх під-
приємств мають змогу до накопичення фінансових ресурсів
(створення інноваційних фондів) для здійснення інноваційної ді-
яльності з метою запобігання кризових явищ.

Особлива роль у створенні інноваційного процесу (модерніза-
ція основних фондів, розроблення та запуск у виробництво нових
виробів, упровадження нових технологій), належить управлінсь-




