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Таблиця 3 - Основні соціально-економічні показники
розвитку Запорізької області
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008 2009
Продукція
промисловості 12872,5 21165,9 31580,8 34270,6 40069,9 54438,3 64314,9 65746,4 64300 69315,4
(у фактичних
цінах), млн грн
Продукція
сільського
господарства 2896,6 2474,8 3403,2 3597,7 3805 3005,1 3988,32 4537,3 3988,3 4064,1
(у порівнянних
цінах 2005р.),
млн грн

Результати комплексної оцінки соціально-економічного
розвитку міст Запорізької області за 2009 р. наведені в табл. 4.
Розрахунки комплексної оцінки соціально-економічного
розвитку міст обласного значення (Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар) здійснено за 50 показниками по чотирьох групах: промисловий розвиток, фінансова діяльність,
розвиток бюджетної сфери та соціальний розвиток.
Таблиця 4 - Комплексна оцінка результатів соціальноекономічного розвитку міст Запорізької області
за підсумками 2009 року

Запоріжжя

промисловий
розвиток
2

фінансова розвиток бю- соціальний розвидіяльність джетної сфери
ток територій
4
1
4

Бердянськ

4

2

3

3

Мелітополь

3

3

4

2

Токмак

5

5

2

5

Енергодар

1

1

5

1

Підсумки 2009 року засвідчили результативність дій міської влади, суб'єктів господарювання, громадськості щодо
забезпечення реалізації завдань соціально-економічного
розвитку регіону.
Для забезпечення стійкості економічної системи Запорізької області на довгострокову перспективу повинні виконуватися такі умови:
- конкурентоспроможність економіки і галузей народного
господарства регіону;
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- підвищення ефективності функціонування виробничого
комплексу регіону від одного звітного періоду до іншого;
- якісність досягнення темпів економічного зростання в
регіоні;
- впровадження у відтворювальний процес суспільної
продукції регіону інноваційних досягнень НТП.
Висновки. Актуальність проблеми управління регіональною економічною системою обумовлена необхідністю оцінки
стану української економіки на даному етапі розвитку та розробки стратегії управління стійкістю для прийняття соціальноекономічних рішень.
Напрямом подальших досліджень має стати розробка методів оцінки стійкості регіональної економічної системи на основі науково обгрунтованої системи показників (індикаторів)
стійкості, що в частині практичних розрахунків спирається на
сукупність традиційних соціально-економічних показників регіональної статистики, а також ефективних механізмів взаємодії
влади, бізнесу та громади з метою досягнення високого рівня
соціально-економічного розвитку регіону.
1.

2.

3.
4.

5.
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