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В статті аналізуються теоретичні та науково-методичні підходи до формування системи управління

економікою регіону. В контексті формування еколого-орієнтованої системи управління адміністративно-

територіальними одиницями запропоновано визначити інструментарій управління економікою регіону

при різних умовах функціонування макроекономічних показників.

На сьогодні реалізація концепції екологічно збалансованого розвитку системи

управління економікою регіону потребує удосконалення економічних інструментів,

направлених на підтримку еколого-економічної рівноваги. При цьому особливої уваги слід

приділити інструментарно-модельній діагностиці території і розробці ефективної стратегії

управління соціо-еколого-економічним розвитком в умовах стійкого розвитку і глобалізації

економіки. Що в свою чергу формує управлінські рішення і інструменти регулювання соціо-

еколого-економічними системами.

Таким чином актуалізується питання розробки теоретичних та методичних засад

формування еколого-орієнтованої системи управління адміністративно-територіальними

одиницями.

При цьому об’єктом дослідження виступає система управління соціо-економічним

розвитком адміністративно-територіальною одиницею.

Предметом дослідження є відносини, що виникають між державними органами

управління, суб’єктами господарювання та населенням з приводу ефективного використання

обмежених ресурсів забезпечення еколого-економічної рівноваги.

Сучасна система управління адміністративно-територіальними одиницями не має

системного характеру. З метою забезпечення системності управління економікою регіону

необхідний відповідний інструментарій.

В цьому аспекті нами пропонується визначати інструментарій управління економікою

регіону, що забезпечить системність структури управління на різних рівнях управління при

різних умовах  використання інструментарію.



Визначення інструментарію управління економікою регіону може здійснюватися за

наступними рівнями управління: держава, місцеве самоврядування, галузь, регіон,

домогосподарства, суб’єкти господарювання при умовах стабілізації макроекономічних

показників, зміни структури управління ( табл. 1)

Таблиця 1. Матриця інструментів удосконалення системи управління економікою

регіону

Передумови застосування      Умови

використання

інструментарію

Рівні

управління

В умовах

стабілізації

макроекономічн

их показників

В умовах

посилення

інтеграційних

процесів

В умовах зміни

структури

управління

Держава І11 … ІХij

Місцеве самоврядування І21 … ІХij

Галузь І31 … ІХij

Регіон І41 … ІХij

Домогосподарства І51 … ІХij

Суб’єкти господарювання ІХij … ІХij

Де ІХn – Інструменти, яких не вистачає для забезпечення системності управління

економікою регіону

Впровадження таких інструментів на практиці вимагає проведення діагностики

території, що досліджується, яка покликана здійснити аналіз (сканування системи

управління) та аналіз як дієвої системи (впровадження).

Таким чином,  набір інструментів,  що визначається та формується на різних рівнях

управління при різних умовах їх використання має бути спрямований на підтримку еколого-

економічної рівноваги та має бути таким, який би сформував системність в контексті

здійснення управління територією.
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