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У статті розглядаються проблеми розвитку ресурсного потенціалу регіону в умовах нестабільності

економічного середовища, інвестиційного потенціалу як його складової частини; негативні та позитивні

сторони нестабільності економічного середовища для регіонального розвитку; основні завдання регіональних

органів влади щодо підвищення ефективності розвитку ресурсного потенціалу регіону в умовах нестабільності

економічного середовища.

В умовах нестабільності економічного середовища регіони депресивно реагують на

наслідки впливу кризи на регіональну економіку.

Нестабільність економічного середовища, на нашу думку, має як негативні, так і

позитивні наслідки. До основних негативних слід віднести посилення прямого втручання

державних та регіональних органів влади в економіку регіону,  що  може призвести до

повного контролю, не проводячи ніяких відмінностей між суб'єктами ринкової економіки,

заснованими на різних формах власності, і різним рівнем їх підпорядкованості. Це пригнічує

ініціативи підприємств,  а також самих регіональних влад в боротьбі з кризою,  заважає

мобілізації внутрішніх ресурсів господарюючих суб'єктів, ефективному використанню

ресурсного потенціалу регіонів.

Серед позитивних сторін нестабільності економічного середовища для регіонального

розвитку можуть стати:

• стимулювання регіональних влад до пошуку власних джерел і ресурсів розвитку,

• перехід до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку,

• зниження бюджетної залежності регіонального розвитку,

• децентралізація влади в системі управління регіональним розвитком [1].

В таких умовах основним завданням регіональних органів влади є досягнення

оптимального співвідношення прямого втручання у виробничо-господарську діяльність

підприємств і в економіку регіону в цілому та застосування ринкових важелів регулювання.

Особливо депресивно нестабільність економічного середовища проявляється в

регіонах, що не мають достатнього обсягу ресурсів для власного розвитку. Таким чином,



однією з головних умов розвитку економіки таких регіонів є виявлення і використання

наявного ресурсного потенціалу.

Важливою складовою ресурсного потенціалу території є інвестиційний потенціал,

розвиток якого дозволяє досягати намічені цілі регіонального розвитку. На нашу думку,

формуванню інвестиційного потенціалу на регіональному рівні приділяється недостатньо

уваги, в той час як саме він є умовою сталого розвитку підприємств в умовах кризи.

В даний час в умовах нестабільності залучення інвестицій в економіку регіонів є

складним завданням. Для підвищення ефективності досягнення такого результату, на нашу

думку, необхідно підвищувати інвестиційну привабливість регіонів.

До основних факторів, які враховуються при оцінці інвестиційного потенціалу регіону,

відносяться: рівень розвитку інфраструктури, інтелектуальний та інноваційний потенціал,

природно-географічні особливості регіону [1].

Умовою динамічного розвитку економіки є обрана стратегія розвитку інвестиційного

потенціалу території, яка визначає реальні можливості залучення інвестицій в регіон, і як

наслідок визначає, ефективність структурного перетворення соціально-економічного

комплексу регіону в конкурентоспроможну систему [2].

Таким чином, ефективне використання ресурсного потенціалу соціально-економічного

розвитку регіону та його інвестиційна орієнтованість в умовах нестабільності економічного

середовища може привести до значних змін в технічному переоснащенні регіональної

економіки,  підвищення економічного потенціалу території в цілому та,  як слідство,

підвищенню конкурентоспроможності ринкового господарства регіону.
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