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В умовах глобалізації та інтеграції світової економіки особливого значення
набувають питання управління ефективністю регіонального розвитку.
Зарубіжні та вітчизняні вчені приділяють значну увагу питанням оцінки
ефективності функціонування регіонів. Однак на сьогодні залишаються
нечітко визначеними поняття і параметри, які мають бути використаними
в процесі оцінювання ефективності економічного розвитку.
Мета статті полягає у формуванні методологічної основи інтегральної
оцінки ефективності економічного розвитку регіону.
У статті проведено аналіз досліджень економічної ефективності,
зокрема у напрямі використання понятійного апарату, методів та методик
кількісної оцінки.
Визначено актуальну проблему формування наукової основи ухвалення
обґрунтованих рішень щодо стратегічного управління регіональним
розвитком. Розроблено формалізовану модель інтегральної оцінки ефективності економічного розвитку регіону з урахуванням економічного, соціального та екологічного аспектів.
Запропоновано методику проведення інтегральної оцінки ефективності економічного розвитку регіону. Показники тривалості життя і валового
регіонального продукту формують інформаційну базу на основному рівні
оцінки. На додатковому рівні здійснюється корегування на величину інтегрованого коефіцієнта ефективності економічного розвитку регіону, який
передбачає врахування трьох складових аспектів з відповідними ваговими
значеннями.
Розроблено інформаційну базу для проведення досліджень ефективності економічного розвитку регіонів. Визначено рейтинг ефективності
економічного розвитку, що дозволило виконати поділ регіонів України на
умовні групи за рівнем розвитку.
Наведено результати аналізу ефективності економічного розвитку
окремого регіону, зокрема Дніпропетровської області, що дозволило визначити динаміку змін у розвитку регіональної економіки. З використанням
сучасного програмного забезпечення та економіко-математичних методів
отримано математичні моделі та виконано моделювання ефективності
економічного розвитку на прикладі Дніпропетровської області.

На основі отриманої моделі економічної ефективності розвитку виконано
прогнозування розвитку Дніпропетровської області та встановлено очікуване зростання за показником економічної ефективності.
Розроблена методика та формалізована модель інтегральної оцінки
ефективності економічного розвитку регіону, а також сформована інформаційна база становлять основу розробки системи підтримки ухвалення
стратегічних рішень.
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