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УДК 330.34:332.142

хАРАкТЕРИСТИкА ЕкОНОМІчНИх ПОкАЗНИкІв СТАбІльНОгО РОЗвИТку РЕгІОНу 
(НА ПРИклАДІ лугАНСькОї ОблАСТІ)

парХоменко н. о.

УДК 330.34:332.142

пархоменко Н. О. характеристика економічних показників стабільного розвитку регіону (на прикладі Луганської області)
У статті надано характеристику показників стабільного розвитку Луганської області. Проаналізовано основні економічні показники Луганської області за 2007 – 
2011 рр. Охарактеризовано існуючі в Україні методики оцінки економічної безпеки та стабільного розвитку регіону. Визначено тенденцію зміни стану розвитку ре-
гіону (Луганської області) у 2011 році. Порівняно значення основних показників, які визначають межі стану розвитку регіону за різними методиками. Обґрунтовано 
доцільність розробки повноцінного інструментарію для здійснення макроекономічного прогнозування оцінки стану регіону в контексті визначення ступеня прояву 
кризових явищ. Запропоновано використання інструментарію системної динаміки для прогнозування кризових явищ регіону.

Ключові слова: стабільний розвиток, сталий розвиток, регіон, кризовий стан, стабільність стану регіону.
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Пархоменко Н. А. Характеристика экономических показателей  

стабильного развития региона (на примере Луганской области)
В статье дана характеристика показателей стабильного развития Луганской 
области. Проанализированы основные экономические показатели Луганской 
области за 2007 – 2011 гг. Охарактеризованы существующие в Украине ме-
тодики оценки экономической безопасности и стабильного развития региона. 
Определена тенденция изменения состояния развития региона (Луганская об-
ласть) в 2011 году. Проведено сравнение основных показателей, определяющих 
пределы состояния развития региона по различным методикам. Обоснована 
целесообразность разработки полноценного инструментария для осущест-
вления макроэкономического прогнозирования оценки состояния региона в 
контексте определения степени проявления кризисных явлений. Предложено 
использование инструментария системной динамики для прогнозирования 
кризисных явлений региона.
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The article gives characteristic of indicators of stable development of the Lugansk 
Oblast. It analyses main economic indicators of the Lugansk Oblast during 2007 – 
2011. It characterises the existing in Ukraine methods of assessment of economic 
security and stable development of the region. It identifies a tendency of chang-
ing the state of development of the region (Lugansk Oblast) in 2011. It conducts 
comparison of main indicators that identify limits of the state of development 
of the region using different methods. It justifies expediency of development of 
full value tools for conducting macroeconomic forecasting of assessment of the 
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crisis phenomena. It offers to use tools of system dynamics for forecasting crisis 
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Розвиток підприємства важко прогнозувати, небез
пека кризи існує завжди, оскільки діяльність під
приємства обумовлюється макроекономічними 

чинниками, які складно регулювати. Проведення оцінки 
стабільного розвитку підприємства необхідно здійсню
вати не тільки на рівні самого підприємства, але й в сис
темі галузевого та регіонального розвитку. 

Питання стабільного (сталого) розвитку вивча
лися багатьма українськими та зарубіжними вченими, 
серед яких П. Самуельсон, Й. Шумпетер, Е. М. Ко
ротков, А. Д. Шеремет, Й. С. Завадський, Дж. К. Ван 
Хорн, Х. С. Барановська, О. М. Гончаренко, Ю. Брігхем,  
В. М. Ва силенко, В. Л. Іванов, Л. Г. Мельник, У. Оучі,  
В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, А. К. Севастьянов,  
Р. А. Фатхутдинов, Е. Хелферт, Р. М. Лепа, В. М. Ячме
ньова та інші. Поняття «стабільний розвиток» є дово
лі суперечливим, оскільки, з одного боку, стабільність 
означає незмінність, а, з іншого боку, розвиток – це про
цес переходу з одного стану в інший. Так, П. Самуельсон 
під стабільним розвитком розумів урівноважений роз
виток, при якому зберігається здатність суспільства до 
саморегуляції [1]. Отже, актуальність діагностики роз
витку регіону та питання визначення порогових значень 
щодо оцінки стабільності розвитку актуальні та мають 
практичне значення.

Метою статті є характеристика існуючих інстру
ментаріїв оцінки стабільного розвитку регіону та об
ґрунтування доцільність розробки повноцінного ін
струментарію для здійснення макроекономічного про
гнозування стану регіону при визначенні ступеня про
яву кризових явищ.

Діяльність будьякого підприємства (регіону) по
в’язана із нестабільним станом, який визначається без
перервним впливом значної кількості чинників, серед 
яких – інфляція, курс валют, зміна політичної та еко
номічної ситуації в країні, коливання попиту та пропо
зиції на продукцію, результативність управління тощо 
[2]. Беручи це до уваги, підприємства (регіони) можуть 
характеризуватися стабільним станом, чи наближатися 
до кризового. Під стабільним, зазвичай, розуміють стан, 
який суттєво не змінюється з плином часу. Більш широ
ке розуміння стабільності – це належність стану до пев
ної множини фазового простору, утвореної сімейством 
можливих траєкторій динамічної системи, які задоволь
няють умовам стабільності [2]. 

Нагадаємо, що фазовим простором динамічної 
системи називають простір, у якому представлена мно
жина усіх станів системи, так, що кожному можливому 
стану системи відповідає точка фазового простору [3]. 
Сутність поняття фазового простору визначається в 
тому, що стан як завгодно складної системи представле
но у ньому однією точкою, а еволюція, розвиток цієї сис
теми — переміщенням цієї точки [3]. Таке переміщення 
утворює траєкторію руху системи.

Умови стабільності можуть формулюватися по 
різ ному, зазвичай, це відсутність великих і довготрива
лих погіршень основних показників діяльності системи 
навіть в умовах дії несприятливих факторів, здатність 
протидіяти їм, усуваючи чи суттєво зменшуючи як при
чини, так і наслідки такої дії, наявність постійних або 

довготривалих, хай і невеликих, змін на краще (позитив
на динаміка) тощо. Враховуючи певну кон'юнктурність 
самого поняття стану соціальноекономічної системи 
[4], тобто його ситуативну залежність і визначеність, слід 
відзначити змінність погляду на умови стабільності. 

Отже, під стабільним розвитком регіону будемо 
розуміти такий розвиток, минула та майбутня (у певних 
часових межах) траєкторія якого належить до бажано
го сімейства показників, що задовольняє ряду вимог: 
чуттєвість до змін, чітка спрямованість, зв'язок з управ
лінськими рішеннями, доступність для розуміння, про
стота збору інформації тощо [5]. Для оцінки показників 
стабільного розвитку регіону (на прикладі Луганського 
регіону, зокрема) проаналізуємо та діагностуємо еконо
мічну динаміку регіону.

Управління процесом стабільного розвитку регіону 
потребує розробки критеріїв та показників (інди
каторів) стабільного розвитку. Рівень економіч

ного розвитку, відповідн о до Постанови Кабінету Міні
стрів України «Про запровадження проведення оцінки 
результатів діяльності Ради міністрів Автономної Рес
публіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій», характеризуються 
показниками галузевої структури (співвідношення про
мисловості, сільського господарства, інфраструктури), 
фінансовоінвестиційними (загальні й галузеві обсяги 
інвестицій, у т. ч. на одну особу), розвитку НТП (част
ка прогресивних галузей, рівень розвитку науково
освітнього сектора, обсяги впровадження інновацій) та 
ін. Значну роль відіграють показники експортуімпорту 
продукції, оскільки вони характеризують спеціалізацію 
регіону, ступінь самозабезпечення окремими видами 
продукції, особливості територіальної організації гос
подарства, міжнародні інтеграційні процеси. Важливи
ми є також показники темпів зростання виробництва, 
інституційних зрушень (змін форм власності, реструк
туризації та ін.). Слід зазначити, що найважливіші со
ціальні показники є також індикаторами розвитку еко
номіки регіону. При цьому до соціальних необхідно від
нести такі показники: кількість постійного населення; 
природний приріст населення; доходи населення; кіль
кість безробітних; рівень безробіття; середньомісячну 
заробітну плату; обсяг споживання товарів та послуг [6]. 
Проаналізуємо значення основних економічних показ
ників Луганської області за 2007 – 2011 рр. (табл. 1).

Отже, спостерігається покращення економічного 
стану Луганської області, а саме: зростають обсяги ви
робництва та реалізації продукції, зменшується рівень 
інфляції, підвищуються доходи населяння та середньо
місячна заробітна плата, зростають обсяги експорту 
продукції та послуг. Тобто спостерігаються позитивні 
тенденції зростання, що свідчать про стабільний роз
виток регіону. Що стосується 2012 р., статистична ін
формація свідчить про такі тенденції. Обсяг внесених з 
початку інвестування в економіку області прямих іно
земних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 груд
ня 2012 р. становив 838,5 млн дол., що на 9,5% більше 
обсягів інвестицій на початок 2012 р., та в розрахунку 
на одну особу населення складає 371,0 дол. США [8]. За 
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2012 р. обсяги продукції порівняно з 2011 р. знизилися 
на 7,5%. Спад випуску продукції спостерігався у біль
шості основних видів промислової діяльності. За по
передніми даними, загальний обсяг виробництва про
дукції сільського господарства в усіх категоріях госпо
дарств за 2012 р. порівняно з 2011 р. збільшився на 0,6% 
[8]. У січні – листопаді 2012 р. обсяг експорту товарів 
становив 3924,5 млн дол. США і зменшився порівняно з 
січнем – листопадом 2011 р. на 34,0%, імпорту – 3317,8 
млн дол. і зменшився на 34,6%. Позитивне сальдо зо
внішньої торгівлі товарами становило 606,7 млн дол.  
(у січні – листопаді 2011 р. також позитивне – 870,4 млн 
дол.). Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на спо
живчому ринку області в січні – грудні 2012 р. становив 
100,3% (у січні – грудні 2011 р.– 105,6%) [8].

Таким чином, враховуючи покращення значень 
більшості показників та подолання порогових значень, 
регіон має гарні перспективи для подолання кризи. У ці
лому, зважаючи на поліпшення макроекономічних умов 
та зростання обсягів виробництва ключових підпри
ємств, регіон залишається фінансово стабільним. 

Зважаючи на доволі позитивні тенденції щодо рів
ня економічної безпеки, Луганська область посіла лише 
20 місце в рейтингу конкурентоспроможності економі
ки регіонів України, який проводиться щорічно Всесвіт
нім економічним форумом [10]. Досліджувались разом 
з іншими факторами соціальноекономічного розвитку 
інституційне середовище, інфраструктура, макроеконо
мічна стабільність, розвиток фінансового ринку регіо
ну. Луганська область входить до десятки лідерів серед 

таблиця 1

Основні економічні показники регіону (Луганська область) [7]

показник
Значення показників за роками

2007 2008 2009 2010 2011

Валова додана вартість, млн грн 32280 42985 38951 45541 64581

Валова додана вартість у розрахунку на одну особу 13628 18338 16562 19788 28300

Доходи бюджету області * 2503,3 2503,5 2811,2 3239,8

Витрати бюджету області * 4531,5 4733,1 5869,8 6543,1

Індекс споживчих цін 115,4 123,3 112,8 110,5 105,6

Індекс цін виробників:  
продукції промисловості 116 94,1 80,1 107,1 115,8

продукції сільського господарства 92,7 118,7 87,5 90,9 119,7

продукції будівництва 100,5 69,3 55,2 96,1 95,2

Обсяг реалізованої продукції:  
промисловості, млн грн 53648,6 72693,4 58093,9 73768,9 97581,98

Чисельність населення, тис. осіб 2369,7 2343,6 2321,7 2302 2282

Рентабельність операційної діяльності підпри-
ємств, % * 0,0 –2,8 –2,2 0,6

Іноземні інвестиції зростаючим підсумком, тис. дол. 367 393,8 637,1 630,8 766,8

Роздрібний товарооборот, млн грн 8759,5 18013,7 18274,4 22606,6 27844,8

Експорт товарів, млн дол. 3963,7 6361 1886,4 3324,3 6505,02

Експорт послуг, млн дол. 34,3 46,4 24,2 151,7 358,1

Імпорт товарів, млн дол. 1484,5 1780,7 787,5 1119 1743,2

Імпорт послуг, млн дол. 94,5 81,7 69,3 51,6 62,9

Доходи населення, млн грн 28967 39861 41916 51338 58619

Середньомісячна заробітна плата, грн 1302 1760 1849 2239 2687

* – відсутня інформація в [7].

Наведенні показники також свідчать про позитив
ну динаміку розвитку регіону. Для аналізу стабільності 
розвитку регіону встановлюються порогові значення по
казників, які відображають граничні значення з позиції 
стабільного економічного розвитку регіону. За основ
ними елементами системи показників, яка відображає 
стан регіону, і використовуючи розробки, визначено їхні 
порогові значення, які згруповані за напрямами впливу 
на розвиток економічної системи, використовуючи Ме
тодику розрахунку рівня економічної безпеки України 
[9] (табл. 2).

українських регіонів за рівнем розвитку бізнесу та інно
вацій. Область програє більшості регіонів за інституція
ми, охороною здоров’я і початковою освітою, ефектив
ністю ринку праці, рівнем розвитку фінансового ринку, 
аза оцінками технологічної готовності область потрапи
ла дочисла аутсайдерів. Податкова політика є найпро
блемнішим чинником для бізнесу, за нею слідують не
стабільність державної політики та корупція [10]. 

У 2012 р. за рейтингом конкурентоспроможності 
27 регіонів України Луганська область втратила 7 по
зицій і займає 20 місце, незважаючи на зростання абсо
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лютного показника індексу (з 3,87 до 3,93), що нижче се
реднього по країні. За рік область покращила оцінки за 
всіма трьома субіндексами конкурентоспроможно сті, 
але недостатньо [10]. Тобто, незважаючи на позитивні 
тенденції економічного розвитку Луганської області, 
зменшуються конкурентні переваги регіону, що сприя
тиме виникненню кризових явищ.

disasters» held January 5-9, 1994 in Santa Fe, New Mexico. – 
2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
fishpond.com.au/ Books/ Reduction-and-Predictability-of-Nat-
ural-Disasters-John-Rundle-Edited-by-William-R-Klein-Edited-
by/9780201870480

2. Даніч В. М. Економіка в контексті євроінтеграцій-
них процесів: український вимір: монографія / В. М. Даніч / 
За ред. О. Старіша. – Сімферополь : Оджакъ, 2012. – 410 с.

таблиця 2

Граничні значення основних показників, які визначають межі стану розвитку регіону  
(фактичні значення по Луганській області за 2011 р.)

№ 
з/п показники порогові значення Фактичне значення тенденція

1 Рівень зростання ВРП, % 3 41,8 зростання

2 Середній рівень інфляції за рік, % 120 105,6 зменшення

3 Обсяг інвестицій до ВРП, % 25 9,5 зменшення

4 Коефіцієнт покриття імпорту експортом, разів не менше 1 3,7 збільшення

5 Відношення обсягу експорту до ВВП, % не більше 50 10,1 збільшення

6 Відношення обсягу імпорту до ВВП, % не більше 50 28 збільшення

7 Відношення чистого приросту прямих іноземних 
інвестицій до ВВП, % 5-10 0,2 збільшення

8 Частка прямих іноземних інвестицій у загальному 
обсязі інвестицій, % від 20 до 30 12,5 зменшення

9 Рентабельність операційної діяльності промисло-
вих підприємств, % не менше 5 0,6 збільшення

10 Індекс реального промислового виробництва, % не менше 100 115,8 збільшення

ВИСНОВКИ
Зважаючи на доволі суперечливі висновки щодо 

стабільності стану регіону за різними методиками, які 
існують в державі на сьогоднішній день, слід зазначити, 
що сьогодні немає конкретного повноцінного інстру
ментарію для здійснення макроекономічного прогно
зування оцінки стану регіону в контексті визначення 
ступеня прояву кризових явищ. Інструментарієм про
гнозування майбутнього стану підприємства може ста
ти теорія масового обслуговування, теорія випадкових 
процесів, стохастичні диференційні рівняння, Марків
ські процеси, методи МонтеКарло, імітаційне моделю
вання, нелінійна динаміка, теорія катастроф, система 
динаміка [11; 12].

Найчастіше для прогнозування кризи використо
вуються методи імітаційного моделювання. Для розроб
ки моделей попередньо встановлюється перелік чинни
ків впливу та взаємозв’язки між ними. До того ж, досто
вірність вихідної інформації має величезне значення, 
оскільки може призвести до помилок прогнозування.

Використання інструментарію системної дина
міки дозволить охарактеризувати складні перехресні 
взаємозв’язки між окремими характеристиками регіону 
в часі, враховувати вплив широкого переліку сценарних 
умов та здійснювати багатоваріантні розрахунки за різ
ними умовами сценарію розвитку тощо.                  
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Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу: сутність і роль у формуванні інвестиційної привабливості 
підприємства

У статті розкрито сутність освітньо-фахового потенціалу персоналу та інвестиційної привабливості підприємства. Представлено модель формування інвес-
тиційної привабливості підприємства. Встановлено роль освітньо-фахового потенціалу персоналу у формуванні інвестиційної привабливості підприємства. На-
ведено математичний опис впливу освітньо-фахового потенціалу персоналу на інвестиційну привабливість підприємства.

Ключові слова: освітньо-фаховий потенціал, персонал, інвестор, підприємство, система організації, інвестиційна привабливість підприємства
Рис.: 5. Формул: 1. Бібл.: 20.

Скриньковський Руслан Миколайович – асистент, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» 
(вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
E-mail: skrynkovskyy@voliacable.com

УДК [331.5+658.152]
Скрыньковский Р. Н. Образовательно-профессиональный потенциал персо-

нала: сущность и роль в формировании инвестиционной  
привлекательности предприятия

В статье раскрыта сущность образовательно-профессионального потенциа-
ла персонала и инвестиционной привлекательности предприятия. Представ-
лена модель формирования инвестиционной привлекательности предприятия. 
Установлена роль образовательно-профессионального потенциала персонала 
в формировании инвестиционной привлекательности предприятия. Приведе-
но математическое описание влияния образовательно-профессионального по-
тенциала персонала на инвестиционную привлекательность предприятия.

Ключевые слова: образовательно-профессиональный потенциал, персонал, 
инвестор, предприятие, система организации, инвестиционная привлека-
тельность предприятия.
Рис.: 5. Формул: 1. Библ.: 20.

Скрыньковский Руслан Николаевич – ассистент, кафедра менеджмента и 
международного предпринимательства, Национальный университет «Львов-
ская политехника» (ул. Степана Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина)
E-mail: skrynkovskyy@voliacable.com

UDC [331.5+658.152]
Skrynkovskyy R. M. Educational and Professional Potential of Personnel: 

Essence and Role in Formation of Investment Attractiveness of a Company
The article reveals the essence of educational and professional potential of 
personnel and investment attractiveness of a company. It provides a model of 
formation of investment attractiveness of a company. It establishes the role 
of educational and professional potential of personnel in formation of invest-
ment attractiveness of a company. It provides a mathematical description of 
influence of educational and professional potential of personnel on invest-
ment attractiveness of a company.
Key words: educational and professional potential, personnel, investor, com-
pany, system of organisation, investment attractiveness of a company
Pic.: 5. Formulae: 1. Bibl.: 20.
Skrynkovskyy Ruslan M.– Assistant, Department of Management and In-
ternational Business, National University «Lviv Polytechnic» (vul. Stepana 
Bandery, 12, Lvіv, 79013, Ukraine)
E-mail: skrynkovskyy@voliacable.com

http://www.business-inform.net



