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Методологія дослідження. Дослідження проблем управління соціально-економічним та 

екологічним розвитком регіонів та ризиків виникнення територіальних депресій ґрунтується 

на теоретико-методологічних засадах теорій просторового та регіонального розвитку, іннова-

цій, бюджетування, територіальної конвергенції. Було використано загальнонаукові методи 

дослідження: метод аналізу та синтезу – при дослідженні політики регіонального вирівню-

вання; загального й особливого – при обґрунтуванні специфіки територіального устрою; кла-

сифікацій – при створенні типології ризиків виникнення територіальних депресій.  

Результати. У статті проведено дослідження низки проблем методологічного характеру 

щодо регіонального вирівнювання, бюджетного регулювання, територіального устрою, сти-

мулювання сприятливого інвестиційного клімату для соціально-економічного та екологічного 

розвитку регіонів. Показано дискусійний характер деяких аспектів сучасної регіональної по-

літики розвитку. Проаналізовано ризики виникнення територіальних депресій. Обґрунтовано 

поділ територіальних депресій на природні та техногенні; соціальні, економічні та екологічні; 

локальні, регіональні, національні та глобальні. Побудовано оптимальну модель відносин між 

центром та регіонами на сучасному етапі реформування економіки України. Запропоновано 

агентно-процесний підхід до проєктування кластерів територіального соціально-економічного 

та екологічного розвитку. 

Новизна. На основі узагальнення теоретичних положень окреслено проблеми та запро-

поновано напрями удосконалення управління соціально-економічним та екологічним розвит-

ком з метою запобігання  ризикам виникнення просторових депресій.  

Практична значущість. Класифікація ризиків виникнення просторових депресій, акту-

алізація проблем управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіонів дозво-

лить формувати більш ефективну політику регіонального розвитку та забезпечувати стимулю-

вання регіональної економіки. 
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Постановка проблеми. З метою забез-

печення економічного зростання України, 

підвищення стандартів життя  людей  неза-

лежно від території проживання, налагод-

ження ефективних інноваційних процесів у 

розвитку продуктивних сил країни, особливо 

в умовах кризових економічних явищ, потре-

бують концептуального перегляду існуючі 

методологічні підходи до формування еконо-

мічної політики та механізмів регулювання 

розвитку регіонів.  

Проблема, яка пов’язана із забезпечен-

ням оптимальної та ефективної територіаль-

ної організації продуктивних сил, полягає у 

тому, що для різнорідних регіонів України 

повинні бути  визначені  економічні  конку-

рентні переваги та подолана міжрегіональна 

диференціація, а також існуюча практика   

розподілу регіонів на донорів та реципієнтів; 

регіональна економіка потребує переорієнта-

ції з ресурсомісткої моделі на наукомістку; 

економічний регіональний розвиток повинен  
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супроводжуватися екологічною конструк-

цією замість деструкції та соціальним гурту-

ванням замість розколу, чого вимагає пара-

дигма сталого розвитку.  

У свою чергу, процес територіальної 

конвергенції на засадах інноваційності та 

сталості гальмується впливом низки чинни-

ків, серед яких: стрімке  поширення  депре-

сивності просторового розвитку, яке спричи-

няє утворення так званих «мертвих» зон на 

території України;  не  обґрунтоване  бюд-

жетне регулювання, яке не чутливо реагує на 

динаміку регіональних економічних проце-

сів та через механізм міжбюджетних транс-

фертів стримує розвиток конкурентного се-

редовища для регіонів та, навпаки, сприяє за-

родженню утриманських настроїв; відсут-

ність обґрунтованих засад еколого-економіч-

ного регулювання розвитку регіонів, що не 

дозволяє формувати регіональну політику на 

принципах збереження наявних природних 

ресурсів для наступних поколінь; низька вза-

ємна узгодженість існуючих механізмів регу-

лювання соціально-економічного розвитку 

регіонів, що призводить до їх суперечливості 

та нівелювання внаслідок цього запланова-

ного ефекту від їх дії. Все вище зазначене  

можна віднести до актуальних методологіч-

них проблем  управління  соціально-еконо-

мічним та екологічним розвитком регіонів, 

нехтування якими може викликати виник-

нення територіальних депресій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблемам регіонального регулювання 

економіки та розробки політики соціально-

економічного та екологічного розвитку при-

святили свої праці чимало зарубіжних вче-

них. У витоків формування сучасних теорій 

та концепцій регіоналізації, просторового  

розвитку, географічного розміщення продук-

тивних  сил та розробки  ефективної  регіо-

нальної політики зростання стояли такі вчені, 

як: Фалуді А. [7], Брундтланд Г. [8], Массер 

І. [9] та інші. У їх працях у різні часи було 

розкрито принципи сталого розвитку, управ-

ління регіонами за моделлю «центр-перифе-

рія», впливу інновацій і трансферу техноло-

гій на територіальну конвергенцію, класте-

ризації економіки регіонів для забезпечення 

її зростання, адміністративно-територіаль-

ного устрою держави та співвідношення  

центру та регіонів у регулюванні регіональ-

ного розвитку. Більшість основоположників 

сучасних концепцій територіального розвит-

ку регіонів висловлювали прихильність до 

ідей децентралізації та сталого розвитку регі-

онів. 

В українській науковій школі  регіона-

лістики та  регіональної  економіки фунда-

ментальні теоретико-методологічні розробки 

належать таким вченим, як: Амоша О. А. [4], 

Геєць В. М. [5], Варналій З. С. [6] та інші. Ук-

раїнська наукова думка була сфокусована на 

обґрунтуванні організаційно-економічних 

механізмів подолання соціальної, економіч-

ної та екологічної депресії гірничодобувних 

регіонів, подолання територіальної диферен-

ціації та демографічної регіональної кризи, а 

також доведенні принципів розподілу еконо-

мічних ресурсів та потужностей у просторі 

для конвертації територіального потенціалу 

у економічну ефективність та зростання. 

Слід відзначити, що чимало науковців 

у своїх дослідженнях удосконалювали теоре-

тико-методологічні засади регіонального   

розвитку різних специфічних сферах [7–9], 

вбачаючи у конкретній економічній галузі 

драйвер соціально-економічного регіональ-

ного зростання. Наприклад, транспортно-ло-

гістичний сектор та галузь відновлювальної 

енергетики розглядаються деякими авторами 

як перспективні для регіональної економіки 

Польщі, оскільки мають відношення до ста-

лого розвитку [7, с.45] та енергоефективності 

[9, с.98]. Навпаки, вчені у [8, с. 5–14] обґрун-

товують, що туризм є основою сучасного не-

промислового розвитку регіонів. На наш по-

гляд, не зважаючи на конкретизацію еконо-

мічних секторів розвитку регіональної еко-

номіки, усі зазначені дослідження можна уза-

гальнити на підставі того, що запропоновані 

авторами підходи характеризуються як ста-

тичні, оскільки не дозволяють проаналізу-

вати розвиток території, як динамічний про-

цес, обмежують сприйняття розвитку певним 

моментом часу замість його вивчення протя-

гом необмеженого терміну, чого вимагає су-

часна парадигма сталого функціонування со-

ціальної, економічної, екологічної складових 

регіональної системи.  

Найбільш поширеними можна назвати 

методологічні підходи, спрямовані на: на-
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прям розвитку, сферу прояву розвитку, мас-

штаб поширення територіальних депресій, 

рівень стабільності змін, ступінь їх динаміч-

ності, рівень управління [10, с.23], джерело 

походження розвитку, його зміст, характер та 

внутрішні фактори [11], відношення еконо-

мічного зростання та інновацій [12, с. 13–14], 

гармонійність, стабільність, збалансованість, 

врівноваженість, конкурентоспроможність, 

безпеку сталого розвитку [13], глибину інте-

грації до світового господарства [14, с. 72–

78] та інші сфери.  

На нашу думку, існуючі підходи до ви-

значення міжрегіональної розбалансованості 

потребують удосконалення. Це пов’язано з 

тим, що вони ґрунтуються здебільшого на 

аналізі соціально-економічної сфери, не до-

статньо враховуючи екологічну складову, що 

вступає у протиріччя з принципами сталого 

розвитку; відображають таку ознаку розвит-

ку, як «за сферою прояву», без прийняття до 

уваги інших різноманітних ознак, що харак-

теризують динаміку, інноваційність, генезис 

розвитку тощо; не достатньо уваги приділя-

ють ризикам виникнення територіальних де-

пресій. Внаслідок виявлених недоліків у іс-

нуючій методиці оцінки регіональних від-

мінностей розвитку можливе некоректне ви-

значення фактичного стану міжрегіональної 

диференціації, не коректна інтерпретація да-

них та не обґрунтоване інформаційне забез-

печення процесу розробки механізмів регу-

лювання розвитку регіонів. 

Незважаючи на значну увагу до пи-

тання стимулювання розвитку регіонів з боку 

вітчизняних та зарубіжних вчених, наявність 

великої кількості наукових праць та прогно-

зів, Україні слід віднайти власну унікальну 

модель розвитку регіонів, побудовану на об-

ґрунтуванні методологічних основ економіч-

ної політики та механізмів регулювання регі-

онального розвитку, що є актуальним для те-

орії регіональної економіки та розвитку про-

дуктивних сил особливо в контексті держав-

ного курсу на підвищення ролі регіонів.  

Таким чином, серед не вирішених пи-

тань проблеми формування методологічних 

засад регіонального розвитку для поперед-

ження виникнення територіальних депресій 

можна відзначити наступні. Формування по-

требують комплексні фундаментальні теоре-

тичні засади забезпечення соціально-еконо-

мічного розвитку продуктивних сил регіонів 

та механізми регулювання та стимулювання 

регіонального розвитку. 

Необхідно виявити першочергові зав-

дання для подолання просторової асиметрії 

розміщення продуктивних сил, обґрунтувати 

методи розвитку депресивних  регіонів, до-

повнити методологію регіонального вирів-

нювання, проаналізувати зарубіжний досвід 

регіональної політики з обґрунтуванням 

шляхів його адаптації до українських реалій, 

надати практичні рекомендації щодо  ефек-

тивного формування кластерів та покра-

щення регіонального інвестиційного клі-

мату. 

Формулювання мети статті. Таким 

чином, метою дослідження є окреслення ме-

тодологічних проблем управління соціально-

економічним та екологічним розвитком регі-

онів для оцінки ризиків та попередження не-

гативних процесів виникнення територіаль-

них депресій. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для того, щоб сформулювати про-

блеми розвитку продуктивних сил у регіонах 

та окреслити методологічне підґрунтя їх ви-

рішення було здійснено аналіз напрямів дер-

жавної регіональної політики. 

Аналізуючи особливості та чинні пріо-

ритети соціально-економічного розвитку ре-

гіонів України, можна прийти до висновку 

про значимість побудови оптимальної моделі 

відносин між центром та регіонами на сучас-

ному етапі реформування економіки Укра-

їни. При цьому, методологічними передумо-

вами для формування економічної політики 

регіонального розвитку під впливом новітніх 

чинників є врахування принципів самоорга-

нізації регіональної системи, її соціально-

економічної динаміки та державно-при-

ватно-громадського партнерства.  

Ретроспективний аналіз еволюції по-

глядів на цілі та завдання регулювання регіо-

нального розвитку в Україні дозволяє вста-

новити переваги та недоліки різних підходів. 

Головною особливістю підходів до розвитку 

регіональної економіки є те, що всі вони 

спрямовані на задоволення інтересів різних 

суб’єктів: бізнесу, соціуму, держави, у той 

час, коли, наприклад, у Європейській полі-

тиці регіонального розвитку спостерігається 
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орієнтація на пріоритетність цілей надутво-

рення ЄС поряд з інтересами окремих дер-

жав-членів [15, с. 335–342]. Відповідно до 

цього, у різні часи кардинально змінювалися 

пріоритети та цілі регулювання регіональ-

ного розвитку, які просто не встигали бути 

втіленими у життя. 

Вивчення генезису депресивності прос-

торового розвитку дозволило зробити висно-

вок, що й дотепер політика державного регу-

лювання регіонального розвитку з метою 

уникнення загострень соціально-економіч-

них проблем на певних територіях є  не об-

ґрунтованою та не запланованою. 

Аналіз істотних характеристик процесу 

регіонального вирівнювання, теоретико-ме-

тодологічні підходи до визначення яких 

впливають на кінцеву конфігурацію та ефек-

тивність механізмів подолання територіаль-

ної диференціації дозволив систематизувати 

існуючі типи механізмів та на цій основі за-

пропонувати новий підхід до концепції фор-

мування політики регіонального вирівню-

вання в Україні, згідно якого економічно 

ефективною була б політика точкового регі-

онального вирівнювання та підсилення від-

повідальності бізнесу за розвиток регіонів, як 

це доведено у [16, с. 595–607].  

Особливе місце у методологічному під-

ґрунті управління соціально-економічним та 

екологічним розвитком регіонів посідають 

дослідження механізмів бюджетного регу-

лювання, спрямованих на стимулювання    

розвитку регіонів  та їх  конвергенцію. Об-

ґрунтування низки протиріч, існуючих між 

принципами бюджетного регулювання та ре-

гіонального розвитку дозволило висунути гі-

потезу про те, що доречною була б концепція 

трансфертно-варіативного підходу до регу-

лювання бюджетних надходжень відповідно 

до положень Бюджетного Кодексу України. 

Водночас механізми краудфандингу та кра-

удсорсингу  формують  соціальну  відпові-

дальність суспільства та домогосподарств за 

регіональний розвиток, у яких, на відміну від 

бізнес-структур, відсутні протиріччя між 

власними та регіональними цілями розвитку 

[17]. 

З метою  вирішення  проблеми  комп-

лексного регіонального вирівнювання також 

доцільно доповнити існуючу класифікацію 

регіональних відмінностей у розвитку но-

вими ознаками, щоб врахувати нові чинники 

глобального економічного середовища та 

економічної системної динаміки під час 

прийняття управлінських рішень щодо попе-

редження виникнення депресивного стану 

просторового розвитку. 

До методологічних проблем соціально-

економічного та екологічного розвитку регі-

онів слід віднести проблеми адміністратив-

но-територіального устрою, еколого-еконо-

мічних характеристик регіональної еконо-

міки, системи державного управління під час 

формування економічної політики і механіз-

мів регулювання регіонального розвитку. На 

прикладі регіонів України видно, як не упо-

рядкованість існуючої схеми територіально-

адміністративного устрою, не досконалість 

понятійного апарату, суперечливість катего-

рій АТУ Конституції України, не визначе-

ність чіткої процедури утворення районів не-

гативно позначаються на регулюванні регіо-

нального розвитку. 

Екологічна проблематика розвитку ре-

гіонів дедалі стає все гострішою і потребує 

окремої політики для формування потенці-

алу ресурсного забезпечення економіки регі-

онів [18]. Тому, на наш погляд, необхідно   

розглянути можливість регулювання регіо-

нального розвитку при умові дотримання 

структурно-кількісної еколого-економічної 

рівноваги всієї регіональної системи, а також 

з урахуванням сценаріїв розвитку регіональ-

ної економіки  під впливом  еколого-еконо-

мічних «малих» факторів, існування яких 

підтверджено загальнонауковими положен-

нями про складність соціально-економічних 

систем та закономірності їх поведінки. 

Еволюційно-хронологічний метод пі-

знання дозволяє передбачити можливість ви-

користання у практиці моделі вибіркової де-

централізації у державному управлінні роз-

витком регіонів із залученням компаній 

[19].Також важливою методологічною про-

блемою є визначення ефективності та резуль-

тативності надсистеми державного управ-

ління згідно критерію керованості регіональ-

ної підсистеми. 

Дослідження принципів та механізмів 

регіональної політики у інших країнах, пере-

важно з розвинутою ринковою економікою 

показують важливі  розбіжності  з україн-
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ськими реаліями, які знаходяться у площині 

фінансування регіонального розвитку, узгод-

ження з глобальною або наднаціональною 

політикою, реалізації спеціальних ініціатив з 

територіального розвитку. Необхідно ціле-

спрямовано відібрати суттєві факти, концеп-

ції, моделі, механізми, експертні оцінки регі-

ональної політики країн – діючих та асоційо-

ваних членів ЄС, а також тих, які готуються 

до вступу, на основі чого обґрунтувати опти-

мальну систему та структуру регулювання 

регіонального розвитку, прийнятну для Ук-

раїни з урахуванням євроінтеграційних пріо-

ритетів. Так, на наш погляд, існує чіткий     

системоутворюючий принцип європейської 

регіоналістики та формування регіональної 

економічної політики, який полягає у багато-

рівневій самоідентифікації громадян у межах 

однієї країни.  

Залишається методологічно не опра-

цьованим процес формування кластерних те-

риторіально-виробничих утворень, що скла-

дає частину економічної безпеки регіональ-

ної економіки [20, с. 38–41]. На підставі ана-

лізу рівнів, складових та ефективності регу-

лювання регіонального розвитку на етапах 

від формування до впровадження регіональ-

ної економічної політики можна стверджу-

вати, що релевантним у сучасних економіч-

них умовах є агентно-процесний підхід до 

проектування кластерів. 

Потребує доповнення категоріальний 

апарат, який становить теоретичну основу 

процесу формування регіонального інвести-

ційного клімату, щоб більш глибоко дослі-

дити сутність та динамічні характеристики 

інвестиційного клімату регіону, розробити 

модель його формування та поліпшення.    

Певні аспекти об’єктивної економічної ре-

альності, які характеризуються опортуністи-

чною поведінкою економічних суб’єктів, по-

винні знайти відображення у новітній моделі 

сталого регіонального розвитку, розробленій 

на основі методологічного біхевіоріального 

підходу. 

Як зазначалося вище, методологічні 

проблеми управління соціально-економіч-

ним та екологічним розвитком регіонів мо-

жуть стати негативними чинниками та спри-

яти процесу виникнення територіальних де-

пресій, оскільки містять у собі фактори ризи-

ків нерівномірності територіального розвит-

ку (табл. 1).

Таблиця 1 

Ризики виникнення територіальних депресій 
Класифіка-

ційна ознака 

Тип Обґрунтування  

За джерелом 

виникнення 

Природні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з не-

гативним впливом природних факторів (погіршення клімату, вичерпання 

природних ресурсів для економічно моноструктурних регіонів, природні 

катастрофи, природні умови, що ускладнюють розвиток логістики та ін-

фраструктури тощо) 

Техногенні  Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з не-

гативним впливом техногенних факторів (території відчуження через     

техногенні катастрофи, промислові зони працюючих підприємств, не 

придатні для життя) 

За сферою 

прояву 

Соціальні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з ві-

рогідністю виникнення соціальних факторів негативного впливу (демо-

графічний спад, соціально-етнічні конфлікти, гендерна нерівність тощо) 

Економічні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з ві-

рогідністю виникнення економічних факторів негативного впливу (втрата 

ринків збуту, застарілі  виробничі потужності, низька  конкурентоспро-

можність продукції, втрата робочої сили тощо) 

Екологічні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з ві-

рогідністю виникнення екологічних факторів негативного впливу  

За рівнем ви-

никнення 

Локальні Ризики локального характеру виникають на окремих територіях, підпри-

ємствах регіону, але не є притаманними для всього регіону 

Регіональні Ризики, що виникають на всій території регіону і загрожують його соці-

ально-економічному розвитку 

Національні  Ризики зовнішнього характеру по відношенню до регіону, які виникають 

на рівні держави в цілому 

Глобальні Ризики зовнішнього характеру по відношенню до регіону та держави, які 

виникають у міжнародному просторі 
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Зокрема, існують чимало підходів до 

тлумачення сутності регіону, зокрема,  як ад-

міністративно-територіального утворення та 

як території, що являє очевидну спільноту, 

має економічну та соціальну подібність.     

Водночас, існують численні проблеми тепе-

рішнього адміністративно-територіального 

устрою України, які гальмують регіональний 

розвиток. В результаті, незрозумілим та не-

обґрунтованим залишається з’ясування того 

факту, який же підхід слід використовувати 

під час формування ефективної державної 

регіональної політики і розробки механізмів 

регулювання регіонального розвитку. Адже 

від того, що розуміється під поняттям «ре-

гіон» залежать механізми моніторингу та по-

передження соціально-економічних депре-

сій. 

Також дослідники достатньо ґрунтовно 

підходять до аналізу причин виникнення 

просторової депресії, її класифікацій. Однак, 

методи державного впливу на розвиток де-

пресивних моно-міст та регіонів, які вже     

розроблялися для умов України, є  надто за-

гальними, не конкретизованими  та розми-

тими.  Між тим, необхідно більш детально 

розкрити зміст цих методів розвитку депре-

сивних територій, проаналізувати результати 

їх впровадження на окремих територіях, 

якщо облік таких вівся, для того, щоб здій-

снити порівняння з тими методами комплек-

сного саморозвитку депресивних регіонів 

України (на прикладі гірничодобувних), які 

можуть бути розроблені найближчим часом. 

Для цього, на наш погляд, доцільно проана-

лізувати стадії процесу утворення соціально-

економічної депресії регіонів (рис.1).

 
Представляє практичну цінність існую-

чий механізм  оцінки  регіональних  відмін-

ностей. Однак, він суперечить пріоритету 

інноваційного розвитку економіки, тому що 

не враховує показників інноваційної актив-

 

Оновлення виробничого 

потенціалу регіональної 

економіки та підвищення 

кваліфікації кадрів 

Повна заміна виробничого 

потенціалу регіональної 

економіки та перенавчання 

кадрів 

Підтримка процесу оновлення 

виробничого потенціалу 

регіональної економіки та 

перенавчання кадрів 

КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ: розподіл ресурсів між 

регіонами, які знаходяться на вказаних стадіях процесу утворення соціально-економічної 

депресії 

СТАДІЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРЕСІЇ 

Початок депресії Депресія Вихід з депресії 

Наявний високий рівень 

розвитку продуктивних 

сил, але знижується 

рівень їх економічно 

продуктивного 

використання 

Наявний низький рівень 

розвитку продуктивних сил 

(застарілий виробничий 

потенціал), внаслідок чого 

рівень їх економічно 

продуктивного використання 

знижується 

Наявний високий рівень 

розвитку продуктивних сил 

(оновлений виробничий 

потенціал), при тому,що 

рівень їх економічно 

продуктивного використання 

підвищується 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Стрімкий процес старіння 

виробничого потенціалу при 

збережених технологіях, 

досвіді, знань та умінь його 

використовувати 

Повністю застарілий 

виробничий потенціал при 

втрачених технологіях, 

досвіді, знань та умінь 

його використовувати 

Оновлений виробничий 

потенціал при відсутніх 

технологіях, досвіді, знань та 

умінь його використовувати 

ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Рис.1 Характеристики розвитку депресивних регіонів залежно від стадії процесу 

утворення соціально-економічної депресії 
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ності регіонів. Між тим, у інноваційно-еко-

номічному розвитку областей України        

можна виділити такі показники, як реалізо-

вана інноваційна продукція відносно до ви-

трат на інноваційну діяльність; витрати на 

виконання наукових робіт на 1 працівника 

наукових установ тощо. Взагалі необхідно 

розробити цілу систему обліку інформації 

щодо інноваційного розвитку регіональної 

економіки. Потребує розрахунків процес 

рейтингування регіонів за їх інноваційним 

розвитком. Це може скласти основу для роз-

поділу бюджетних коштів держави на інно-

ваційний розвиток регіонів, якщо така основа 

буде складена коректно та об’єктивно. 

Під час аналізу існуючих протиріч між 

бюджетним регулюванням та регіональним 

розвитком стає зрозуміло, що держава заці-

кавлена у збільшенні фінансових надход-

жень у бюджет, а приватні економічні 

суб’єкти у їх зменшенні. Така практика при-

таманна економіці України. Адже відомим є 

те, що у деяких розвинутих країнах Європи, 

наприклад, Швейцарії, Швеції, Ліхтен-

штейні, про надійність підприємства судять 

за кількістю сплачених податків. І тому, під-

приємства, навпаки, прагнуть здійснювати 

достатні платежі у бюджет для підвищення 

свого рейтингу. Тоді у якій же площині зна-

ходиться це протиріччя: у економічній або 

ідеологічній та морально-етичній? 

Еколого-економічний регіональний  

розвиток, на наш погляд, повинен ґрунтува-

тися на такому важливому показнику, як при-

ріст обсягів валового регіонального продук-

ту залежно від фактору норми використання 

природних ресурсів на 1 підприємство[21, с. 

65–67]. При цьому показник обсягів валового 

регіонального продукту по кожному виду 

продукції та послуг повинен бути виражений 

в умовних одиницях. Зрозуміло, що при над-

звичайно великій номенклатурі  виробництва 

у регіоні дуже важко буде  привести цю но-

менклатуру до однакових умовних одиниць і 

тому це також потребує досліджень. Воче-

видь, нехтування екологічним розвитком те-

риторій прямо призведе до екологічної тери-

торіальної катастрофи. 

Висновки. Одержані під час наукових 

пошуків та досліджень теоретичні резуль-

тати та висновки є значущими для розвитку 

економічної науки, а саме тієї її частини, яка 

стосується раціонального використання про-

дуктивних сил і регіональної економіки. 

Вони спрямовані на удосконалення існуючих 

теоретико-методологічних засад формування 

економічної політики і механізмів регулю-

вання регіонального розвитку в Україні для 

забезпечення підвищення конкурентоспро-

можності вітчизняних регіонів, подолання 

територіальної диференціації та повноцінної 

інтеграції у європейський соціально-еконо-

мічний простір. У таких аспектах, як форму-

вання кластерних територіально-виробничих 

утворень, забезпечення сталого регіональ-

ного розвитку, підвищення рівня привабли-

вості регіонального інвестиційного клімату, 

подані у роботі теоретичні напрацювання ви-

ходять за межі соціально-економічних та 

екологічних умов України та стосуються    

розвитку наукових підходів до пізнання про-

цесів регіональної економіки, які однаково 

властиві регіонам будь-якої країни. 

У подальшому наукові результати мо-

жуть бути використанні для удосконалення 

державного регулювання, формування еко-

номічної, соціальної та екологічної політики 

як на загальнодержавному, так і на регіона-

льному рівнях, окремими підприємствами 

для оцінки та прогнозування регіонального 

середовища, у якому вони працюють. 
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ISSUES OF MANAGING SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL  

DEVELOPMENT OF REGIONS AND RISKS OF SPATIAL DEPRESSIONS 

M. S. Pashkevich, D.E., Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The study of the issues of social, economic and environmental development of re-

gions and the risks of appearance of spatial depressions is based on the theoretical and methodological 

principles of theories of spatial and regional development, innovation, budgeting, territorial conver-

gence and depression. General scientific research methods that were used are the method of analysis 

and synthesis – in the research of regional alignment policy; the method of general and special – in 

substantiating the specifics of the territorial structure; the method of classification – when creating a 

typology of risks of spatial depressions.  

Results. The article examines a number of methodological issues related to regional conver-

gence, budget regulation, territorial organization, stimulating a favourable investment climate for so-

cial, economic and environmental development of regions. The debatable nature of some aspects of 

modern regional development policy is shown. The risks of spatial depressions are analysed, and it is 

substantiated that they are divided into natural and technology-based; social, economic and environ-

mental; local, regional, national and global. Attention is paid to building the optimal model of rela-

tions between the center and the regions at the present stage of reforming the economy of Ukraine. 

An agent-process approach to the design of clusters of spatial social, economic and environmental 

development is proposed.  

Novelty. Based on the generalization of theoretical provisions, the issues and directions of im-

proving the management of social, economic and environmental development, as well as the risks of 

spatial depressions are outlined.  

Practical value. Classification of risks of spatial depressions, accentuation of problems of man-

aging social, economic and environmental development of regions will allow to form more effective 

policy of regional development and to provide stimulation of regional economy. 

Keywords: region, regional economy, development, spatial depression, risk, management, so-

cial and economic development, environmental development, investment climate, policy. 
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