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Інституційний аспект розвитку економіки регіонів у Росії
Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена тим, що інституційна система формує
передумови економічного розвитку регіонів та впливає на темп економічного зростання та
добробуту населення не лише на місцевому, а й на федеральному рівнях. В статті виявлені
особливості інституційного аспекту розвитку регіонів, даються рекомендації щодо удосконалення
інститутів с метою згладжування нерівномірності регіонального розвитку. В якості науковометодичної основи в роботі використані методи аналізу та синтезу, які дозволяють виявити
особливості функціонування регіональних інститутів на сучасному етапі. Використання
статистичних даних, що відображають основні характеристики регіонів Росії, дозволили виявити,
що регіони розвиваються нерівномірно як у часі, так і в просторі. Причиною цього є недостатня
ефективність функціонування інститутів, яка проявляється у дублюванні повноважень федеральних
та регіональних органів влади, в участі держави в процесії реалізації прав володіння в системі
приватної власності, недостатньому захисті прав власності, бюрократичних процедурах, проблемах
у фінансовій сфері російської економіки, що обмежують діяльність підприємців.
Вищезгадані недоліки системи регіональних інститутів знижують конкурентоздатність регіонів,
скорочують об’єм інвестицій, що призводить до подальшого посилення нерівномірності їх
розвитку, призводять до поглиблення проблеми диференціації доходів населення.
Автори вважають, що в процесі удосконалення системи регіональних інститутів, для подолання
асиметрії, що виникла, необхідно провести систематизацію ресурсів, розробити процес їх
диференційованої взаємодії на регіональному та федеральному рівнях та оцінити ефективність
рішень, що приймаються, за допомогою випереджаючих індикаторів, які дозволять корелювати
рішення, що приймаються, з фазами економічного циклу.
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Институциональный аспект развития экономики регионов в России
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что институциональная система формирует
предпосылки экономического развития регионов и влияет на темп экономического роста и
благосостояния населения не только на местном, но и на федеральном уровнях. В статье выявляются
особенности институционального аспекта развития регионов, даются рекомендации по
совершенствованию институтов с целью сглаживания неравномерности регионального развития. В
качестве научно-методической основы в работе использованы методы анализа и синтеза, которые
позволяют выявить особенности функционирования региональных институтов на современном
этапе. Использование статистических данных, отражающих основные характеристики регионов
России, позволили выявить, что регионы развиваются неравномерно как во времени, так и в
пространстве. Причиной этого является недостаточная эффективность функционирования
институтов, которая проявляется в дублировании полномочий федеральных и региональных
органов власти, в участии государства в процессе реализации прав владения в системе частной
собственности, недостаточной защите прав собственности, бюрократических процедурах,
проблемах в финансовой сфере российской экономики, ограничивающих деятельность
предпринимателей.
Вышеназванные недостатки системы региональных институтов снижают конкурентоспособность
регионов, сокращают объем инвестиций, что приводит к дальнейшему усилению неравномерности
их развития, приводят к углублению проблемы дифференциации доходов населения.

Авторы считают, что в процессе совершенствования системы региональных институтов, для
преодоления возникшей асимметрии следует провести систематизацию ресурсов, разработать
процесс их дифференцированного взаимодействия на региональном и федеральном уровнях и
оценить эффективность принимаемых решений с помощью опережающих индикаторов, которые
позволят коррелировать принимаемые решения с фазами экономического цикла.
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