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МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Обґрунтовано необхідність регулювання еколого-економічного розвитку регіонів на основі 

мікромеханізмів. Запропоновано мікромеханізми стимулювання ведення господарської діяльності у ме жах 

природної ємності регіону, стимулювання інноватизації регіональних виробничих процесів, регулювання регі-

ональних перехідних еколого-економічних процесів.
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Summary. The actual need of ecologic and economic regulation of regional development by means of micro-

mechanisms is proved. Special micro-mechanisms for stimulation regional economic activity in the frame of nature 

limits, stimulation regional production processes’ innovatization and regulation of regional transition processes in the 

field of ecology and economics are offered.
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Постановка проблеми. Теоретичні і методо-

логічні засади державної регіональної політики, 

завдання та механізми міжрегіонального соці-

ально-економічного вирівнювання неможливо 

ефективно реалізувати без урахування надзвичай-

но важливих у сучасних умовах екологічних фак-

торів. Екологічний простір є фундаментальною 

основою для життєдіяльності людини, вираже-

ної у її економічній активності. У той час, коли 

розвинуті країни світу забезпечують економіч-

не зростання за рахунок інноваційної продукції 

кінцевого споживання, в Україні регіональний 

розвиток великою мірою залежить від наявних 

природних ресурсів: корисних копалин, сіль-

ськогосподарських угідь, рекреаційних зон, лі-

сових ресурсів, морських та річних комплексів 

тощо. При цьому велика територія нашої дер-

жави пролягає через різні кліматичні пояси, має 

різну структуру ландшафту, що тільки підсилює 

регіональну розрізненість в Україні. Тому надзви-

чайно актуальним в умовах сьогодення є вирішен-

ня проблеми удосконалення існуючих механізмів 

регулювання регіонального економічного розвит-

ку під впливом екологічних факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У те-

перішніх умовах обмеженості природних ресурсів 

найактуальнішим аспектом ведення господар-

ської діяльності є зменшення енергоємності ви-

робництва за рахунок зниження його ресурсо-

місткості. Неодноразово вчені наголошували на 

необхідності підвищення культури споживання 

енергетичних ресурсів та ведення господарської 

діяльності [1]. Адже, як було досліджено вченою 

Т. Акімовою, річна нетто-продукція біосфери у 

600 разів перевищує річну нетто-продукцію тех-

носфери. При цьому енергоємність нетто-про-

дукції техносфери перевищує енергоємність нет-

то-продукції біосфери у 110 разів [2].

Теоретико-методологічні засади екологічно 

обгрунтованого розвитку світової економіки за-

кладені у «Програмі Організації Об’єднаних На-

цій з навколишнього середовища» [3], глобальних 

оглядах «ГЕО 1–4» [4] та працях таких зарубіжних 

вчених, як Дж. Берг [5], П. Віктор [6], Х. Дейлі [7], 

Н. Джеорджеску-Роджен [8], Л. Іллге [9], Е. Зен-

цей [10], С. Като [11], Г. Кнапп [12], Р. Костан-

за [13], А. Ксіпападіс [14], К. Полані [15], П. Со-

дербаум [16], М. Фабер [17] та інших.

Серед механізмів та інструментів еколого-

економічного регіонального розвитку слід відмі-

тити такі, як: створення територіальних еколого-

економічних кластерів та консалтингових фірм з 

метою гармонізації інтересів суб’єктів господарю-

вання за рахунок пошуку динамічної комбінації 

різних форм власності на природно-господарські 

ресурси конкретної території [18; 19]; врахування 

екологічних аспектів життєвого циклу продук-

ції; проведення аудиту управління інноваційною 

діяльністю за допомогою методу еко-балансів; 

започаткування регіональної Програми екологі-

зації інвестиційної діяльності; складання «еко-

лого-економічних звітів суб’єктів інноваційної 

діяльності [20]; впровадження прикордонних ме-

ханізмів спільного природокористування декіль-

кох держав, особливо у випадках настання еколо-

гічних надзвичайних ситуацій міждержавної зони 

впливу [21]; формування стимулюючої раціо-

нальне природокористування системи оподатку-

вання та екологічного страхування; впроваджен-

ня безперервної еколого-економічної освіти та 

ековиховання; визначення екологозваженої ціни 

продукції та послуг [19]; створення екологічного 

паспорта регіону [22] та багато інших.

Невирішені раніше питання. Внаслідок дії еко-

логічних факторів природного генезису, напри-

клад, у гірських районах, та техногенного — у райо-

нах гірничодобувної промисловості, у теперішній 

час стає ускладненим забезпечення нормальних 

стандартів мешкання людей на цих територіях, 

які відносяться до категорії суспільних благ, які 
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зобов’язана надавати своїм громадянам держава. 

У цьому контексті постає протиріччя, яке полягає 

у тому, що географічно віддалені території України 

з різним природним ландшафтом мають ідентичні 

проблеми регіонального розвитку. Це свідчить про 

необхідність більш глибокого дослідження про-

блем регіональних трансформацій для здійснення 

індивідуального регулювання у різних регіонах.

Останніми роками на перший план вийшла 

проблема непередбачуваності динаміки та ха-

рактеру поведінки природних систем, які за від-

ношенням до техногенних та економічних сис-

тем є вміщуючими. Стохастичність екологічних 

процесів здатна не тільки негативно вплинути на 

ефективність економічних процесів, але й пов-

ністю їх зруйнувати, викликавши катастрофи та 

кризи локального і глобального характеру. Наве-

дене дозволяє зробити висновок про те, що у те-

перішніх умовах теоретико-методологічні засади 

формування економічної політики і механізмів 

регіонального розвитку мають містити шляхи 

розв’язання двох ключових питань: як забезпе-

чити ефективний економічний розвиток за існу-

ючих екологічних обмеженнь та рівні неперед-

бачуваності поведінки систем, а також за якими 

принципами і показниками здійснювати еконо-

мічне районування територій держави для резуль-

тативного впровадження регулюючих механізмів.

Метою статті є висвітлення результатів про-

ведених досліджень щодо обґрунтування новітніх 

механізмів регулювання еколого-економічного 

регіонального розвитку.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наявних 

проблем у регіональному еколого-економічному 

розвитку дозволив зробити висновок, що у тепе-

рішніх умовах господарювання, які відрізняються 

своєю динамічністю та непередбачуваністю, удо-

сконалювати механізми еколого-економічного 

регулювання необхідно на основі нової концепції 

механізмів регулювання перехідних регіональних 

еколого-економічних процесів. Ця концепція 

ґрунтується на комплексі принципів, які безпо-

середньо стосуються об’єкта регулювання та ха-

рактеристик власне інструментів управлінського 

впливу, впливають на формування ідеї, мети та 

завдань регулювання регіональних перехідних 

процесів, що відбуваються у еколого-економічній 

системі регіону та які наведено на рис. 1.

Так, ідеєю розробки механізмів регулювання 

перехідних регіональних процесів є проникнення 

регулюючого впливу на їх структурний «атомар-

ний» мікрорівень та управління конфігураціями 

елементів структур регіональних процесів. Це 

дозволить регулювати регіональну економіку на 

рівні її елементарних складових поряд з управлін-

ням масштабними системними макропроцесами. 

Йдеться про виявлення та управління так зва-

ними «малими» економічними та екологічними 

факторами, які характеризуються тим, що мікро-

зміни у їх значеннях здатні призвести не тільки до 

значних кількісних змін у результуючих показни-

ках регіональної системи, але й до її структурних 

якісних трансформацій.

Метою механізмів регулювання перехідних 

процесів є забезпечення високого рівня конт-

рольованості регіональної системи, наприклад, 

еколого-економічної, у періоди втрати нею струк-

турної рівноваги під час здійснення переходів між 

гілками розвитку. Актуальність цих механізмів 

підтверджується тим, що існуючі регулюючі меха-

нізми є ефективними стосовно системи, для якої 

передбачено знаходження у абсолютно рівноваж-

ному стані при позитивній динаміці руху. Однак 

механізми, які б дозволяли зробити непередбачу-

вані у теперішній час перехідні регіональні проце-

си керованими та прогнозованими, відсутні. Серед 

завдань, які мають бути вирішені за допомогою 

механізмів регулювання перехідних регіональ-

них процесів, на прикладі еколого-економічних, 

слід виокремити такі, як: забезпечення постійно-

го уточнення комплексу «малих» екологічних та 

економічних факторів регіональної економіки на 

основі достовірних інформаційних потоків; під-

тримка функціонування структурної моделі про-

цесів регіону як сукупності зв’язків та моніторинг 

Рис. 1. Принципи концепції розробки механізмів 

регулювання перехідних регіональних 

еколого-економічних процесів (розроблено автором)
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коливань її параметрів; впровадження набору сти-

мулюючих інструментів для кожної групи еконо-

мічних суб’єктів щодо дотримання припустимих 

меж екологічних та економічних «малих» чинників 

під час виникнення різноманітних ситуацій веден-

ня господарської діяльності у регіоні.

Також до завдань механізмів регулювання 

перехідних регіональних еколого-економічних 

процесів необхідно віднести: забезпечення дина-

мічного районування територій країни за показ-

никами стану та руху регіональної еколого-еконо-

мічної системи відносно траєкторії її структурної 

рівноваги; прогнозування альтернативних сцена-

ріїв регіонального розвитку та варіацій управлін-

ських рішень для кожного з них; інтеграцію мі-

кромеханізмів регулювання перехідних процесів 

у існуючі макромеханізми державного, ринкового 

внутрішнього організаційного регулювання, а та-

кож у існуюче регіональне інституціональне поле.

Реалізувати вищеперелічені завдання меха-

нізму, який відноситься до класу регулювання пе-

рехідних регіональних процесів, можливо шляхом 

розробки та впровадження комплексу окремих 

мікромеханізмів, кожен з яких забезпечує вза-

ємодію та динаміку відповідних елементів регіо-

нальної системи згідно із заданими параметрами 

та визначеними критеріями ефективності для до-

сягнення загальної мети, наприклад, структурної 

еколого-економічної рівноваги. Весь цей комп-

лекс об’єднує мікромеханізми, дія яких спрямо-

вана на регулювання елементарних структурних 

факторів економічних та екологічних процесів, 

що відбуваються у системі регіону.

На початковому етапі розробляється механізм, 

дизайн якого дозволяє виявляти, відстежувати та 

класифікувати незначні економічні та екологічні 

фактори у регіональній системі. Цей механізм імп-

лементується у більш складний механізм інформа-

ційного живлення регулювання, тому що інформа-

ція, отримана під час реалізації функцій першого 

механізму, має дійти до потрібних організаційних 

терміналів та бути правильно інтерпретованою з 

точки зору ризиків або переваг для еколого-еконо-

мічної структурної рівноваги.

На основі ефективної взаємодії двох описа-

них механізмів розробляється модель і механізм 

моніторингу та підтримки динаміки структурної 

сітки регіональної еколого-економічної системи.

Комплекс мікро- та макромеханізмів управлін-

ня регіональною економікою та регіональним роз-

витком, їх взаємодія між собою та спектр вирішува-

них при цьому завдань наведено на рис. 2.

Мікромеханізми аналізу «малих» факторів, 

інформаційного живлення та підтримки структур-

ної сітки регіональної еколого-економічної сис-

теми складають фундамент для безпосереднього 

регулювання перехідних регіональних процесів 

шляхом застосування механізму балансу інтересів 

Рис. 2. Комплекс механізмів регулювання перехідних 

регіональних еколого-економічних процесів 

(розроблено автором)

економічних суб’єктів. Адже результати, отримані 

за допомогою попередніх механізмів, стають від-

правними принципами для дизайну таких правил 

поведінки приватного бізнесу, громадськості та 

органів місцевої влади, які, у свою чергу, є носі-

ями еколого-економічних зв’язків, щоб у корот-

костроковій та довгостроковій перспективі було 

досягнуто стану еколого-економічної структурної 

рівноваги. Тому укрупнений механізм балансу ін-

тересів містить механізми мотивації та стимулю-

вання поведінки учасників регіональної економі-

ки у потрібних межах та згідно заданих сценаріїв 

організації їх ефективної взаємодії між собою.

Регулювання перехідних еколого-економічних 

процесів на загальнодержавному рівні передбаче-

но здійснювати на основі механізмів групування 

територій за ознакою наявності структурної рівно-

ваги, механізмів міжтериторіального вирівнювання 

та механізмів прогнозування маршрутів розвитку 

кожної окремої території. Це дозволить управляти 

трансформаціями одразу декількох територіальних 

одиниць, що знаходяться у однаковому стані, про-

гнозувати маршрут розвитку країни в цілому.

На завершальному етапі розроблений комп-

лекс мікромеханізмів інтегрується з наявними 

макромеханізмами та регіональним інституціо-

нальним полем через спеціальний інтеграційний 

економіко-правовий інструментарій.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 
На основі проведених досліджень було удосконале-

но організаційно-економічні механізми регулюван-

ня регіонального розвитку шляхом обґрунтування 

необхідності розробки мікромеханізмів, спрямо-

ваних на управління перехідними процесами, що 

виникають під впливом факторів структури еле-

ментарних складових еколого-економічної систе-

ми регіону. Було запропоновано розрізняти мікро-

механізм стимулювання ведення господарської 

діяльності у межах природної ємності території, 

мікромеханізм стимулювання інноватизації вироб-

ничих процесів у регіоні, мікромеханізм організації 

регулювання перехідних регіональних еколого-еко-

номічних процесів. Це дозволяє приймати більш 

обґрунтовані управлінські рішення щодо встанов-

лення параметрів економічних та екологічних регіо-

нальних процесів з точки зору збереження структур-

ної системної рівноваги. Перспективою подальших 

наукових пошуків у цьому напрямку є розробка 

теоретико-методологічних засад здійснення райо-

нування територій України на основі концепції ме-

ханізмів регулювання перехідних регіональних еко-

лого-економічних процесів.
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РІВНЯ 
НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Анотація. В статті на основі методів професійного розвитку запропоновано механізм реалізації страте-

гії розвитку культурно-освітнього рівня населення регіону та обґрунтовано доцільність його впровадження.

Ключові слова: культурно-освітній рівень населення, регіональні стратегії розвитку, професійне ста-

новлення особистості, професійний рівень культури.

Summary. In the article on the basis of professional development methods of the mechanism of development 

strategy realization of population cultural and educational level is offered and need of its introduction is grounded.

Key words: population cultural and educational level, development region strategy, professional forming of per-

sonality, professional development level.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Соціально-економічний розвиток країни багато 

в чому визначається культурно-освітнім рівнем 

населення, можливістю духовного розвитку та 

здобуття освіти. Це полягає в тому, що в умовах 

постін дустріального суспільства, де визначну 

роль мають результати науково-технічної револю-

ції, розвиток в будь-якій сфері життя призводить 

до посилення людського капіталу, високий рівень 

якого дозволяє економіці ефективно функціо-

нувати. Вочевидь, якість людського капіталу ви-

значається його культурно-освітнім рівнем. Так, 

доведено, що збільшення асигнувань на освіту на 

1 % веде до збільшення валового внутрішнього 

продукту країни на 0,35 %. Організація економіч-

ного співробітництва та розвитку дійшла висно-

вку, що якщо для жителів певної країни серед-

ньостатистичний термін навчання збільшується 

на рік, це підвищує валовий внутрішній продукт 

цієї держави на 3–6 % [1]. Крім того, висока про-

фесійно-освітня підготовка полегшує адаптацію 

фахівців до ринкового середовища, зокрема, в 

контексті формування доходів. Наявність вищої 

освіти у два рази знижує ризик бідності та в півто-

ра раза підвищує ймовірність отримання середніх 

доходів [2]. Таким чином, освіта, що відповідає 

сучасним потребам, та загальна культура є крите-

ріями якості життя населення. Звідси актуальним 

є завдання розробки не лише стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення, але, в пер-

шу чергу, механізмів реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення, наявність 

яких гарантує виконання зазначеної стратегії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні 

пропозиції вирішення проблем функціонуван-

ня стратегій розвитку культурно-освітнього рів-

ня населення як на рівні держави, так і регіону 

розробляються сучасними вітчизняними та за-

рубіжними вченими [3–6]. Проте в цих роботах 

проблеми розвитку культурно-освітнього рівня 

населення освітлені з різних позицій. Так, деякі 

вчені основну увагу приділяють формуванню ме-

ханізму культурної компоненти як основної скла-

дової особистого професіоналізму [3], інші вчені 

фокусуються на питаннях соціальних аспектів 

навчання в нових суспільних умовах і подальшого 

працевлаштування молодих фахівців [4–6].

Виділення невирішених раніше частин пробле-
ми. Для ефективної реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення необхідно 

розробити механізм, який би включав не лише пе-

релік заходів, але й описував послідовність реаліза-

ції цих заходів на кожному етапі стратегії.

Метою статті є розробка механізму реаліза-

ції стратегії розвитку культурно-освітнього рівня 

населення.

Виклад основного матеріалу. Культурно-освіт-

ній рівень населення має значний вплив на еконо-

мічний розвиток як країни, так і регіону. Так, куль-

турно-освітній рівень є одним з основних чинників 

конкурентоспроможності працівника на ринку 

праці. Саме конкурентні переваги працівника до-
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