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 Умови сучасності вимагають застосування інноваційних підходів до 

управління розвитком регіонів та забезпечення їх конкурентоспроможності.  

Забезпеченість фінансовими ресурсами на місцевому рівні відображає наявний 

стан економіки та прямо впливає на подальший соціально-економічний 

розвиток регіону. 

 Проблема фінансово-економічного забезпечення розвитку територій 

фактично стоїть перед будь-якою державою. Суть даної проблеми полягає у 

неоднаковому природно-ресурсному та фінансовому потенціалі 

адміністративно-територіальних утворень.  Аналіз наукових досліджень з цих 

питань та досвід розвинутих країн показує, що вирішення цього питання 

розглядається у площині реформування системи місцевих бюджетів і 

міжбюджетних відносин. Беззаперечним є той факт, що розвиток кожної 

адміністративно-територіальної одиниці (міста, області, району) тягне за собою 

розвиток всієї держави в цілому. Саме тому слід погодитися з тим, що 

реформування потребують в першу чергу бюджетні відносини на територіях.  

Разом з тим, не лише удосконалення системи міжбюджетних відносин 

сприятиме більш ефективному та раціональному формуванню фінансових 

ресурсів регіону. Проблема забезпечення регіону фінансовими ресурсами 

потребує нового, інноваційного підходу. Тому метою даної доповіді є 

обґрунтування необхідності та можливості застосування принципово нового 

підходу до забезпечення регіону фінансовими ресурсами, який базується на 

моделюванні економіки регіону та розробці інструментів її реалізації. 

Виходимо з того, що вагомий вплив на забезпеченість територій 

фінансовими ресурсами має структура економіки відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Структура економіки та виробництва у регіоні прямо 

впливає на загальну прибутковість по всім видам економічної діяльності, і, 

відповідно, на об’єм надходжень до місцевого бюджету. Саме тому визначення 



оптимальної структури економіки регіону є одним із шляхів удосконалення 

процесу формування фінансових ресурсів. 

 Оптимальна економічна структура являє собою найкращий варіант 

формування системи відносин між елементами (складовими частинами) 

економіки країни, що пов’язані з використанням обмежених економічних 

ресурсів з метою найбільш повного задоволення потреб суспільства. 

Для визначення оптимальної структури економіки необхідно мати 

наступні дані: обсяги виробництва за окремими видами економічної діяльності, 

рентабельність кожного з вищезгаданих показників, економічні та природні 

обмеження, що мають безпосередній вплив на впровадження кожного з видів 

економічної діяльності, що досліджується. 

 Виробництво у будь-якому регіоні залежить від наявних ресурсів 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Будь-який ресурсний 

потенціал є обмеженим, що необхідно враховувати при визначенні оптимальної 

структури виробництва. Забезпечення ефективного розподілу обмежених 

економічних ресурсів є основним критерієм ефективності структури економіки 

країни. Цей розподіл повинен забезпечувати досягнення двох видів 

ефективності: розподільчої та виробничої. Розподільча ефективність 

відображає такий розподіл наявних ресурсів, який забезпечує виробництво тих 

товарів і послуг, та в такому їх співвідношенні, яке є найбільш бажаним для 

суспільства. Виробнича ефективність досягається тоді, коли бажані для 

суспільства товари та послуги виготовляються з мінімальними витратами. 

 Із викладеного матеріалу можна дійти висновку, що побудова 

оптимальної  структури економіки адміністративно-територіальної одиниці 

забезпечить загальну максимальну прибутковість по усім видам економічної 

діяльності, і, як наслідок, забезпечить ефективне формування фінансових 

ресурсів регіону.  

 Розвиток подальших досліджень повинен бути спрямований на 

визначення інструментів реалізації результатів моделювання у конкретних 

умовах. 


