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Беккер М. Л. Формування наукового підґрунтя для ідентифікації та структуризації проблем розвитку регіону
Актуальність статті підтверджується зростанням ролі наукового забезпечення щодо ідентифікації та структуризації проблем регіонального 
розвитку при розробці напрямів державної регіональної політики, а також при формуванні стратегій і програм соціально-економічного розвитку 
регіонів України. Метою статті є обґрунтування методичного підходу до ідентифікації та структуризації проблем розвитку регіону. Проведено 
аналіз тлумачення сутності понять «проблемний регіон» і «депресивний регіон». Визначено, що поняття «проблемний регіон» є ширшим, не-
зважаючи на те, що в законодавстві України його визначення відсутнє. Доведено, що для ідентифікації та структуризації проблем регіонального 
розвитку доцільно застосовувати розроблений автором методичний підхід, які містить чотири послідовні етапи, реалізація яких дозволить 
здійснити якісну та кількісну оцінку особливостей розвитку регіонів України та ідентифікувати проблеми, що його супроводжують. Ідентифіка-
ція та структуризація проблем і визначення цілей розвитку регіонів проводиться у вимірах «Природно-територіальний і соціально-економічний 
потенціал», «Соціально-економічна та екологічна результативність», «Якість життя населення». Для визначених вимірів дослідження проблем 
і визначення цілей розвитку регіонів запропоновано застосовувати інтегральні показники, що розраховуються за допомогою адитивної мето-
дики згортки їхніх часткових показників та компонент. Перспектива подальших досліджень полягає в удосконаленні методичного забезпечення 
цілепокладання розвитку регіонів України. 
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Bekker M. L. Formation of Scientific Grounds for Identification and Structuring of Problems of the Region Development
The relevance of the article is justified by the increasing role of scientific provision for identification and structuring of regional development problems in the 
evolvement of directions of the State regional policy, as well as in the formation of strategies and programs of socio-economic development of regions of 
Ukraine. The article is aimed at substantiating the methodical approach to identification and structuring of problems of the region development. The analysis 
of the interpretation of the essence of concepts of «problematic region» and «depressed region» is carried out. It is defined that the concept of «problematic 
region» is wider, despite the fact that there is no such definition in the legislation of Ukraine. It is proved that in order to identify and structure the problems of 
regional development, it is advisable to apply the methodical approach developed by the author, which contains four consecutive stages, the implementation 
of which will allow to carry out a qualitative and quantitative assessment of the peculiarities of the regional development of Ukraine and identify the accom-
panying problems. Both the identification and structuring of problems along with determination of regional development goals is carried out in the measure-
ments of «Natural-territorial and socio-economic potential», «Socio-economic and ecological efficiency», «Quality of life of the population». As for the above 
defined measurements of problem research and determination of regional development goals, it is proposed to apply the indicative indicators calculated using 
an additive method of convolution of their partial indicators and components. Prospect for further research is to improve the methodological provision of the 
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Keywords: socio-economic development of regions, problems of regional development, identification and structuring of problems of the region development, 
integral assessment.
Fig.: 3. Tabl.: 1. Formulae: 4. Bibl.: 22.
Bekker Mark L. – Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: ndc_ipr@ukr.net

Проблеми регіонального розвитку є важливим 
аспектом теоретичних і прикладних дослі-
джень у регіоналістиці. Їх недооцінка або іг-

норування в процесі прийняття стратегічних рішень 
негативно впливає на ефективність державної регіо-
нальної політики та створює загрози для стабільного 
розвитку кожного регіону країни. Ідентифікація та 
структуризація проблем регіонального розвитку не-
обхідна, передусім, при розробці напрямів державної 

регіональної політики, а також при формуванні стра-
тегій і програм соціально-економічного розвитку ре-
гіонів України. 

На даний час існує багато наукових розробок, 
що присвячені проблемам, які супроводжують про-
цеси економічного, соціального та екологічного роз-
витку регіонів різних країн світу. Зокрема, роботи  
В. Агофонова, В. Вакуленка, З. Варналія, З. Герасим-
чука, В. Галущака, Л. Добрик, І. Дегтярьової, О. Івано-
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вої, Ю. Керецмана, М. Кизима, Ю. Ковбасюка, М. Ма- 
ниліча, Н. Порплиці, Л. Шеховцева, С. Шульц та ін-
ших розкривають різні аспекти нерівномірності со-
ціально-економічного розвитку регіонів, утворення 
проблемних регіонів у країні та пошуку механізмів 
стимулювання регіонального розвитку, у тому числі 
на самодостатній основі. 

Проте в цих дослідженнях недостатньо уваги 
приділено теоретико-методичним аспектам іденти-
фікації та структуризації проблем розвитку регіону, 
які дозволять одержувати більш якісну інформацію 
та підвищити ефективність процесів стратегування 
регіонального розвитку. 

Метою статті є обґрунтування методичного 
підходу до ідентифікації та структуризації проблем 
розвитку регіону. 

У науковій літературі при дослідженні проблем 
регіонального розвитку використовуються 
дві категорії: «проблемний регіон» і «депре-

сивний регіон» [1–5]. У табл. 1 наведено порівнян-
ня тлумачень сутності понять «проблемний регіон» 
і «депресивний регіон», які зустрічаються в науковій 
літературі.

Аналіз літературних джерел дозволяє дійти ви-
сновку, що поняття «проблемний регіон» є більш ши-
роким. Проте в законодавстві України є визначення 
поняття «депресивний район» і «депресивне місто»:
 депресивним є промисловий район, у якому 

спостерігається: найбільш високий рівень за-
реєстрованого безробіття; найбільш низький 
рівень середньомісячної заробітної плати; 
найбільш низький обсяг реалізованої продук-
ції (робіт, послуг) на душу населення; найбільш 
висока частка зайнятих у промисловості [14];

 депресивним є сільський район, у якому най-
більш низькі показники: щільності й природ-
ного приросту населення; найбільш низький 
рівень середньомісячної заробітної плати; 
найбільш низький обсяг реалізованої сіль-
ськогосподарської продукції (робіт, послуг) 
на душу населення; найбільш висока частка 
зайнятих у сільському господарстві [14];

 депресивними є міста, у яких: найбільш ви-
сокі показники рівня зареєстрованого дов-
гострокового безробіття; найбільш низький 
середній рівень заробітної плати [14]. 

Аналіз тлумачень понять «проблемний регіон»  
і «депресивний регіон» дозволяє визначити, 
що основою утворення проблемних і депре-

сивних регіонів є нерівномірність їх розвитку, яка 
залежить від економічних, політичних, соціокультур-
них, ресурсних і географічних факторів. Комплек-
сний вплив цих груп факторів зумовлює усталеність 
нерівномірності соціально-економічного розвитку 
регіонів країни та кристалізацію проблем, що його 
супроводжують. Тому при дослідженні проблем ре-
гіонального розвит ку необхідно приділяти увагу до-
слідженню нерівномірності його тенденцій. 

Теоретичним підґрунтям дослідження нерів-
номірності регіонального розвитку є понятійний 
апарат, що складається з термінів «диференціація», 
«нерівномірність», «асиметрія», «поляризація», «не-
рівноважність». 

Згідно з дослідженням [15], ці поняття є синоні-
мічними та характеризують різні стадії процесу фор-
мування нерівноважності регіонального розвитку, як 
показано на рис. 1. 

Диференціацію регіонального розвитку мож-
на визначити як поступове формування якісних та/
або кількісних відмінностей у показниках, що його 
характеризують. О. Рядно та О. Беркут [16] підкрес-
люють, що диференціація регіонального розвитку є 
невід’ємною характеристикою соціально-економіч-
них систем, яка може бути оцінена за кількісними 
показниками та характеризує стан регіональної со-
ціально-економічної системи в певний момент часу. 

У згаданій роботі [16] пропонується оцінювати 
диференціацію регіонального розвитку за такими на-
прямами:
 оцінювання рівня диференціації: визначення 

розбіжностей за соціально-економічними по-
казниками, що характеризують економічний  
і соціальний розвиток регіонів у динаміці;

Диференціація  Асиметрія  Поляризація 

Нерівномірність  

Фактори нерівномірності:  

 
економічні; соціально-культурні; політичні;

географічні; ресурсні

Рис. 1. Зв’язок між поняттями, що характеризують нерівномірність регіонального розвитку
Джерело: узагальнено за [15].
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Таблиця 1 

Тлумачення сутності понять «проблемний регіон» і «депресивний регіон» у науковій літературі 

Автор(-и) / Джерело Визначення 

Поняття «проблемний регіон»

С. Плотницька [3] Слаборозвинені, відсталі, кризові, депресивні та інші території з проблемами  
розвитку, які вони не можуть вирішити самостійно 

Дж. Лє Гранд, Р. Робінсон [6] Регіональні проблеми існують, коли є значні відмінності в рівні життя населення  
в різних регіонах країни

З. Герасимчук, В. Галущак [7] 
Просторово-територіальне утворення, в якому із соціальних, економічних, еколо-
гічних або інших причин припиняють діяти стимули саморозвитку та немає надії 
розраховувати на саморозв’язання кризової ситуації 

М. Барановський [8] Узагальнене означення різних типів територій, які характеризуються певними  
негативними тенденціями 

В. Керецман [9] Регіони, у яких системна криза викликає незворотні соціальні та політичні дефор-
мації

Поняття «депресивний регіон»

Е. Аймагамбєтов, Е. Жайлауов [10]

Регіони, які в силу причин економічного, екологічного, соціального або демогра-
фічного характеру втратили свою конкурентоспроможність і економічну значу-
щість, що призвело до зниження обсягу виробництва товарів і послуг, збільшення 
кількості безробітних, зниження рівня життя населення

М. Хвесик, Л. Горбач,  
Н. Вишневська, Ю. Хвесик [11]

Депресивні регіони – це такі просторово-локальні утворення, у яких через еконо-
мічні, політичні, соціальні, екологічні й інші причини перестають діяти сили само-
розвитку, а отже, немає підстав розраховувати на самостійний вихід із кризової 
ситуації 

А. Новікова [12] 
Промислово розвинена територія, кризовий стан якої є проявом структурної кри-
зи економіки та нерівномірності розвитку промислового виробництва по галузях  
і регіонах України 

Я. Шевчук [13] 
Територіальна система того або іншого ієрархічного рівня, у якій за відносно  
короткий проміжок часу кардинально змінилися тенденції соціально-економічного 
розвитку – від висхідних до спадних, від процвітання до занепаду

 ідентифікація характеристик диференціації 
регіонального розвитку на основі застосу-
вання додаткових методів аналізу: класте-
ризації регіонів для визначення стійких груп 
регіонів за характеристиками соціально-еко-
номічного розвитку; факторний аналіз для 
визначення взаємозв’язків між змінними, що 
характеризують соціально-економічний роз-
виток кожного регіону, та зменшення числа 
таких змінних. Як висновок можна отримати 
перелік факторів, за якими спостерігається 
найбільша регіональна диференціація [16]. 

Асиметрія регіонального розвитку (від «пору-
шення симетрії») – це порушення рівномірності роз-
витку регіонів країни, зокрема відхилення від серед-
ньої лінії, яке призводить до нестійкості економічно-
го простору країни [17]. 

Для аналізу асиметрії регіонального розвитку 
в роботах [17; 18] пропонується використовувати 
групи показників, що характеризують економічний, 
соціальний і територіальний розвиток регіонів: по-
казники соціальної, економічної та територіальної 
асиметрії. 

Таким чином, урахування процесів нерівномір-
ності регіонального розвитку та ідентифікації 
проблем, що його супроводжують, надзвичай-

но важлива в сучасних умовах і розкривається в бага-
тьох дослідженнях. 

Ідентифікація та структуризація проблем регіо-
нального розвитку є елементом процесу економічної 
діагностики. 

Л. Костирко тлумачить економічну діагностику 
як комплекс досліджень, спрямованих на виявлення 
цілей функціонування господарюючого суб’єкта та 
способів їх досягнення [19]. 

М. Мельник відзначає, що діагностика є одним 
з інструментів для визначення пріоритетів і знахо-
дження найбільш раціональних у конкретних умовах 
шляхів розвитку та поліпшення управління [20]. 

Т. Загорна тлумачить діагностику як система-
тичний збір, відображення, аналіз та опрацювання 
даних спеціальними методами в різних аспектах [21].

Отже, діагностика регіонального розвитку є ба-
зовим етапом у процесі визначення проблем, що його 
супроводжують. Застосування інструментів і методів 
економічної діагностики для визначення проблем 
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регіонального розвитку дозволяє скласти їх макси-
мально повний перелік, виявити причинно-наслідкові 
зв’язки, що утворюються в процесі соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів, та ідентифікувати чинники 
утворення проблем, а також структурувати сукуп-
ність визначених проблем за певними критеріями. 

Крім того, діагностика процесів регіонального 
розвитку з точки зору ідентифікації проблем, що його 
супроводжують, дозволяє поглибити знання щодо 
особливостей реалізації потенціалу розвитку кожно-
го регіону країни [22] та надати рекомендації для ви-
значення майбутніх сценаріїв соціально-економічних 
перетворень на регіональному рівні. 

Ґрунтуючись на аналізі наведених у науковій лі-
тературі досліджень та методичних підходів 
щодо ідентифікації та структуризації проблем 

і визначення цілей розвитку регіонів, розглянутих 
раніше, у роботі пропонується методичний підхід до 
ідентифікації та структуризації проблем розвитку ре-
гіону, логіку якого представлено на рис. 2. 

На другому етапі проводиться інтегральна 
оцінка регіонального розвитку за напрямами оціню-
вання потенціалу, результативності та якості, яка пе-
редбачає розрахунок трьох інтегральних показників, 
як показано нижче. 

На третьому етапі здійснюється якісне оціню-
вання відповідності потенціалу регіонального розви-
тку досягнутим рівням результативності та якості на 
основі застосування методів багатовимірного клас-
терного аналізу (метод k-середніх). 

Четвертий етап запропонованого методич-
ного підходу передбачає проведення подальшого 
кількісного аналізу впливу часткових показників на 
формування потенціалу регіонального розвитку та 
визначення його проблем. 

Отже, у рамках запропонованого методичного 
підходу структурувати проблеми регіонального роз-
витку пропонується у тривимірному просторі: «по-
тенціал – результативність – якість» (рис. 3). 

Як видно з рис. 3, ідентифікація та структури-
зація проблем і визначення цілей розвитку регіонів 
проводиться у вимірах «Природно-територіальний і 

1 етап. Структуризація проблем регіонального розвитку в тривимірному 
просторі «потенціал – результативність – якість» 

2 етап. Розрахунок інтегральних показників регіонального розвитку
за напрямами оцінювання потенціалу, результативності та якості 

3 етап. Якісне оцінювання відповідності потенціалу регіонального розвитку 
досягнутим рівням результативності та якості 

4 етап. Кількісний аналіз впливу часткових показників на формування потенціалу 
регіонального розвитку та визначення проблем розвитку

Рис. 2. Логіка методичного підходу до ідентифікації та структуризації проблем розвитку регіону 
Джерело: авторська розробка.

Таким чином, методичний підхід містить чотири 
етапи, реалізація яких дозволить здійснити якісну та 
кількісну оцінку особливостей розвитку регіонів України 
та ідентифікувати проблеми, що його супроводжують. 

На першому етапі відбуваються збір і система-
тизація вихідної інформації, що характеризує еконо-
мічний, соціальний та екологічний розвиток регіонів 
країни з різних джерел. Такими джерелами можуть 
виступати матеріали Державної статистичної служби 
України та інших країн світу, міжнародні бази даних, 
експертно-аналітичні звіти, наукові публікації тощо. 
Найменш впорядкованими з цих джерел і найбільш 
об’ємними є науково-інформаційні видання. 

Використання всіх наведених джерел пошуку 
інформації підвищить результативність першого ета-
пу запропонованого методичного підходу з ідентифі-
кації та структуризації проблем розвитку регіону.

соціально-економічний потенціал», «Соціально-еко-
номічна та екологічна результативність» та «Якість 
життя населення».

«Природно-територіальний і соціально-еконо-
мічний потенціал» (ПТСЕП) характеризують: при-
родно-ресурсний потенціал, територіальне розмі-
щення, адміністративно-територіальний поділ, соці-
альний та економічний потенціали.

«Соціально-економічна та екологічна резуль-
тативність» (СЕЕР) визначається через зайнятість  
і доходи населення, ВРП, обсяги реалізації та експор-
ту товарів і послуг, екологічний рівень навколишньо-
го середовища.

«Якість життя населення» (ЯЖН) описують такі 
компоненти: довге і здорове життя; безпека життя; 
сукупні витрати домогосподарств; освіта; раціональ-
не харчування; забезпеченість житлом і дозвілля.
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Рис. 3. Простір ідентифікації та структуризації проблем і визначення цілей розвитку регіонів
Джерело: авторська розробка.

Визначені виміри дослідження ідентифікації 
та структуризації проблем і визначення цілей 
розвитку регіонів представляють собою відпо-

відні інтегральні показники, що розраховуються за 
допомогою адитивної методики згортки їхніх частко-
вих показників і компонент.

Інтегральні показники вимірів
 

( )
jBI

 
регіону,

  а також оцінки їхніх компонент та елементів (Kij) роз-
раховуються за допомогою формули: 

1 ,n
ij l ijllK w z== ∑

                         
(1)

де      zijl – кількісна стандартизована оцінка l-го част-
кового показника j-го елемента i-ї компоненти інте-
грального показника;

wl – коефіцієнт значущості l-го часткового по-
казника j-го елемента i-ї компоненти, визначається за 
формулою:

     1

,l
l n

ll

v
w

v=

=
∑

  

(2)

де       vl – коефіцієнт варіації l-го часткового показни-
ка j-го елемента i-ї компоненти;

n – кількість часткових показників, за допомо-
гою яких оцінюється j-й елемент i-ї компоненти інте-
грального показника.

Стандартизована оцінка l-го окремого показни-
ка j-го елемента i-ї компоненти інтегрального показ-
ника визначається за формулами:

а) для показників-стимуляторів:

min

max min
,ijl l

ijl
l l

x x
z

x x
−

=
−

                       

(3)

де xijl – фактичне значення l-го часткового показника 
j-го елемента i-ї компоненти;

xmin l  та xmax  l  – відповідно мінімальне та мак-
симальне значення l-го часткового показника j-го 
елемента i-ї компоненти;

б) для показників-дестимуляторів:

max

max min
.l ijl

ijl
l l

x x
z

x x
−

=
−

                       

(4)

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропонований методичний під-

хід до ідентифікації та структуризації проблем розви-
тку регіону дозволяє провести повну діагностику ре-
гіонального розвитку, визначити перелік проблем, що 
його супроводжують, і провести аналіз впливу частко-
вих показників на формування потенціалу регіональ-
ного розвитку для прийняття управлінських рішень 
щодо стимулювання саморозвитку регіонів країни. 

Перспектива подальших досліджень полягає в 
удосконаленні методичного забезпечення цілепокла-
дання розвитку регіону України, в основу якого мають 
бути покладені ідентифіковані проблеми економічно-
го, соціального та екологічного розвитку регіонів краї - 
ни та відповідні заходи щодо їх подолання.                   
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