
137

Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 1 (112)

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

© Перепелюкова О.В., 2020

УДК 332.2.
DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-23

Перепелюкова О.В.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу
Харківського національного економічного

університету імені Семена Кузнеця

Perepeliukova Olena
Candidate of Sciences (Economics),

Associate Professor,
department of International Business and Economic Analysis

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
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РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

METHODICAL SUPPORT OF ASSESSMENT 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF REGIONS OF UKRAINE
У статті розглянуто основні методики, які найчастіше використовуються для оцінки розвитку регіонів. 

Метою статті є аналіз найбільш використовуваних методик оцінки соціально-економічного розвитку регіонів. 
Виокремлено основні недоліки та переваги наведених методик. Визначено, який методичний підхід слід вико-
ристовувати в тому чи іншому разі, залежно від цілей методичного аналізу розвитку регіонів. Визначено, що в 
європейських країнах отримав поширення метод аналізу конкурентоспроможності регіонів, який включає ана-
ліз ресурсного потенціалу і географічних особливостей регіону. Встановлено, що в сучасних методиках оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів використовується набір показників, які розраховані на базі офіційної 
статистичної інформації та законодавчої бази. Заслуговує на увагу методика оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів, яка заснована на розрахунку інтегральних показників по всій сукупності показників, а також 
в окремих групах (демографія, зайнятість, виробництво, медичне обслуговування та інші). 

Ключові слова: методика, регіон, аналіз, показники, фактори, інформація, заходи.

В статье рассмотрены основные методики, которые чаще всего используются для оценки разви-
тия регионов. Целью статьи является анализ наиболее используемых методик оценки социально-эконо-
мического развития регионов. Выделены основные недостатки и преимущества приведенных методик. 
Определено, какой методический подход следует использовать в том или ином случае, в зависимости от 
целей методического анализа развития регионов. Определено, что в европейских странах получил рас-
пространение метод анализа конкурентоспособности регионов, который включает анализ ресурсного 
потенциала и географических особенностей региона. Установлено, что в современных методиках оцен-
ки социально-экономического развития регионов используется набор показателей, рассчитанных на базе 
официальной статистической информации и законодательной базы. Заслуживает внимания методика 
оценки социально-экономического развития регионов, основанная на расчете интегральных показателей 
по всей совокупности показателей, а также в отдельных группах (демография, занятость, производ-
ство, медицинское обслуживание и другие).

Ключевые слова: методика, регион, анализ, показатели, факторы, информация, мероприятия.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку нашої країни реальним підґрунтям ефектив-
ного господарювання є забезпечення стабільного 
збалансованого розвитку регіонів шляхом упрова-
дження ефективної регіональної політики. Налаго-
дження ефективного, сталого соціально-економічно-
го розвитку регіону займає ключове місце у системі 
нової регіональної політики. Для впровадження 
ефективних методів розвитку регіональної політики 
необхідним є визначення стану розвитку регіонів з 
урахуванням особливостей демографічного, вироб-
ничого, економічного, ресурсо-сировинного потенці-
алу. Тому від того, наскільки точно та раціонально 
буде проведена оцінка стану наявного потенціалу 
регіонів, залежить ефективність прийнятих управ-
лінських рішень щодо його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемам розроблення механізму оцінки ефективності 
реалізації регіональної економічної політики присвя-
чені праці В.Б. Авер'янова, О.Ю. Амосова, Г.В. Ата-
манчука, В.М. Бабаєва, В.Д. Бакуменка, Ю.П. Сур-
міна та інших відомих учених. У роботах учених 
розглядаються питання державного регулювання со-
ціально-економічної сфери розвитку регіонів. Увага 
приділяється питанням інвестиційного, фінансового 
розвитку регіонів та заходів державної підтримки 
цих процесів. У роботах цих учених акцентується 
увага на державному регулюванні процесів соціаль-
но-економічного розвитку. Важливу роль в обґрун-
туванні та методології оцінки ефективності функці-
онування механізму оцінки процесів економічного 
розвитку регіонів відіграють праці таких видатних 
вітчизняних і зарубіжних теоретиків і практиків, як: 
Л. Антошкіна, С. Архієреєв, М. Бутко, В.Василенко, 
В. Геєць, О. Гранберг, З. Гбур, Б. Данилишин, С. За-
харін, С. Тульчинська., Є. Захаров, Т. Клебанова, 
Т. Уманець, Л. Федулова, В. Швець, а також робо-
ти П. Благу, Д. Вульфа, Я. Гаєка, У. Ізарда, М. Пор-
тера, Г. Хармана, З. Хельвига та ін. У роботах цих 

авторів більше уваги приділяється питанням нового 
регіоналізму, розглядаються процеси соціально-еко-
номічного розвитку з різних позицій, більше врахо-
вується вплив макроекономічних факторів. Соціаль-
но-економічний розвиток включає оцінку можливого 
просторового розвитку з урахуванням особливостей 
та специфіки регіонів. Оцінка стану соціально-еконо-
мічного розвитку включає методичне забезпечення, 
яке поєднує європейську та американську методику. 
Проте у роботах учених не висвітлюються особли-
вості застосування методик з урахуванням потреб 
аналізу, оскільки більш повну характеристику стану 
розвитку регіонів в сучасних умовах складно оцінити 
через брак відкритої статистичної інформації. Тому 
застосовувані методики використовують один і той 
самий набір доступних статистичних даних, що зни-
жує рівень ефективності проведених досліджень. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ви-
бору методу оцінки соціально-економічного розвитку 
регіонів України. 

Основні результати дослідження. У сучасних 
умовах є багато методик для оцінки розвитку регі-
онів. Так, у США однією з найпоширеніших форм 
оцінки соціально-економічного стану та розвитку 
регіонів є щорічне розроблення так званих ста-
тистичних карт, що містять чотири узагальнюючих 
індекси: 1) індекс економічної ефективності; 2) ін-
декс ділової життєздатності; 3) індекс потенціалу 
зростання; 4) податковий індекс [1]. У європейських 
країнах отримав поширення метод аналізу конку-
рентоспроможності регіонів. Згідно з ним оцінка рів-
ня розвитку регіонів здійснюється на основі таких 
критеріїв, як: 1) доступ до ресурсів; 2) географічне 
розташування; 3) кваліфікація робочої сили; 4) роз-
виток регіональної фінансової системи; 5) політика 
місцевої адміністрації; 6) якість життя. Перевага 
американської методики в тому, що кількість розра-
хованих коефіцієнтів значно менша, ніж у європей-
ській, що спрощує процедуру аналізу, але водночас 

The article discusses the main methods that are most often used to assess the development of regions. The pur-
pose of the article is to analyze the most used methods for assessing the socio-economic development of regions. 
The main disadvantages and advantages of the above methods are highlighted. It is determined which methodolog-
ical approach should be used in a particular case, depending on the goals of the methodological analysis of regional 
development. It is determined that in European countries the method of analyzing the competitiveness of regions, 
which includes an analysis of the resource potential and geographical features of the region, has spread. In the 
USA, the method of statistical maps has gained popularity, which includes the calculation of four indices (economic 
efficiency index, business vitality index, growth potential index and tax index). It has been established that modern 
methods of assessing the socio-economic development of the regions use a set of indicators calculated on the basis 
of official statistical information and the legislative framework. One of the most common methods for assessing the 
socio-economic development of regions is the rating of the region. It has been established that the use of such a 
technique has many advantages, namely: according to it, one can identify the degree of economic development of 
regions, determine the direction of occurrence of imbalances in regional development, allows developing a strategy 
to overcome these imbalances on the basis of calculated data. However, this methodology has drawbacks, namely, 
the overall rating reflects only the arithmetic mean value of the ratings of all indicators without classification into 
financial, innovative, industrial, social and others. Noteworthy is the methodology for assessing the socio-economic 
development of regions, based on the calculation of integral indicators for the totality of indicators, as well as for 
individual groups (demography, employment, production, medical care and others). To build such a model, a taxono-
metric indicator of the level of development is used, which is a synthetic value that results in all indicators character-
izing the socio-economic situation of the region. It was established that the main drawback of all the methods is the 
inconsistency of official information, which is in the public domain of information, which is necessary for calculation 
by methods. The limited information does not allow to fully determine the factors of influence on the socio-economic 
development of the regions.

Keywords: methodology, region, analysis, indicators, factors, information, events.
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аналіз здійснюється за всіма напрямами соціально-
економічного розвитку регіону. 

Європейська методика складніша, але, на відмі-
ну від американської, вона містить аналіз ресурсного 
потенціалу і географічних особливостей регіону, без 
якого соціально-економічна характеристика регіону 
є неповною.

Проте використання такої методики для досто-
вірності оцінки досить складне для України, оскільки 
офіційно використовується інформація з офіційних 
джерел, але така інформація не висвітлюється у ста-
тистичній інформації Держкомстату [2]. 

Оцінка соціально-економічного стану регіону по-
винна бути багатовимірною, тобто характеристика 
регіону повинна здійснюватися за певною множиною 
ознак (статистичних показників) шляхом їх агрегу-
вання. Саме тому актуальним є розроблення значної 
кількості методик аналізу соціально-економічного 
розвитку регіонів та їх використання з метою отри-
мання достовірної та вичерпної інформації. Кожна з 
розроблених методик оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів повинна мати свої переваги та не-
доліки, але загальна сутність їх полягає в обробленні 
вхідної інформації, що надходить від спеціалістів у 
вигляді цифрової або табличної, а потім представ-
лення вихідної інформації у вигляді окремих показ-
ників. Важливим аспектом інформаційного забез-
печення під час оцінки стану та розвитку регіону є 
достовірність даних [3]. 

У сучасних методиках оцінки соціально-економіч-
ного розвитку регіонів використовується набір показ-
ників, розрахованих на базі офіційної статистичної 
інформації та законодавчої бази. Однією з найбільш 
розповсюджених методик оцінки соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів є рейтингова оцінка регіону 
[4], згідно з якою: 

1) вибирається 6 найважливіших економічних по-
казників: валовий регіональний продукт, інвестиції в 
основний капітал, рівень доходів на 1 особу, середня 
заробітна платня, рівень зареєстрованого безробіт-
тя; інновації; 

2) визначається сума рейтингів регіонів за окре-
мими показниками на основі відносних відхилень від 
найкращого за формулою: 

,    (1)

де Rj – сума рейтингів конкретного регіону за кож-
ним з показників; 

j – номер регіону, 
J – кількість регіонів; 
x – номер показника; 
Х max, Хmіn – максимальне та мінімальне зна-

чення показників; 
і – номер показника, 
n – загальна кількість показників, 
n1 – кількість показників-стимуляторів (напри-

клад, ВРП, рівень доходів на 1 особу); 
n2 – кількість показників-дестимуляторів (напри-

клад, рівень безробіття). 
Перша частина формули використовується для 

оцінки показників, зростання яких має позитивний 

вплив на соціально-економічний розвиток регіону 
(показник-стимулятор), друга частина – для оцінки 
показників, зростання яких має негативний вплив на 
соціально-економічний розвиток регіону (показник-
дестимулятор);

3) обчислюється середнє аритмічне рейтингів ре-
гіону за кожним із показників Rс за формулою:

.                                    (2)

Із зменшенням показника відхилень від його мак-
симального (для показників-стимуляторів) чи міні-
мального (для показників-дестимуляторів) значення 
рівень рейтингу регіону зменшується: чим нижчий 
цей коефіцієнт, тим вищим є рівень соціально-еко-
номічного розвитку регіону, тим самим підвищується 
його місце в загальному рейтингу регіонів [5]. 

Таким чином, за результатами розрахунків визна-
чається місце кожного регіону в загальному рейтин-
гу. Найкращим визначають регіон, для якого ариф-
метичне рейтингів має найнижче значення;

4) будується бальне дерево рейтингової оцінки 
регіонів. Аналіз свідчить, що переваги такої мето-
дики очевидні: згідно з нею можна не тільки вияви-
ти  більш чи менш економічно розвинені регіони, а 
й побачити напрями виникнення диспропорційності 
розвитку регіонів, що дозволяє розробити стратегію 
подолання цих диспропорцій на основі розрахованих 
даних. 

Проте ця методика має суттєві недоліки: загаль-
ний рейтинг відображає тільки середньоарифметич-
не значення рейтингів усіх показників без класифі-
кації на інноваційні, фінансові, соціальні, виробничі 
та інші. 

Другою методикою оцінки соціально-економіч-
ного розвитку регіонів є методика розрахунку інте-
гральних показників за всією сукупністю показників, 
а також окремими групами: «демографія», «зайня-
тість», «виробництво», «медичне обслуговування» 
та ін. [4]. Для побудови такої моделі використовуєть-
ся таксонометричний показник рівня розвитку, що є 
синтетичною величиною, рівнодіючою всіх показни-
ків, які характеризують соціально-економічну ситуа-
цію регіону. 

Інтегральна оцінка соціально-економічного роз-
витку регіонів дає змогу узагальнити отриману ін-
формацію у вигляді головних інтегральних показ-
ників, які дають змогу виділити ключові проблеми 
регіону, здійснити зіставлення з іншими регіонами та 
згідно з цим розробити стратегію розвитку регіонів. 
Перевагою зазначеної методики є те, що зміни зна-
чень інтегрального показника знаходяться у діапазо-
ні від 0 до 1. Таким чином, отримані оцінки можуть 
бути основою для формування рейтингу сталості 
функціонування регіональних систем.

Третя методика оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів – методика аналізу ієрархій [6]. 
Вона дозволяє виділити найбільш значущі групи по-
казників соціально-економічної ситуації загалом, а 
також всередині груп. Основні етапи використання 
цієї методики: 

1) визначення для аналізу економіки регіонів 
факторів, що визначають проблему; суб’єктів, що за-
цікавлені в її вирішенні, та цілей суб’єктів; 
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2) розроблення форми анкетування та опиту-
вання компетентних експертів. Під час розроблення 
анкети спочатку ранжуються фактори за ступенем 
впливу на соціально-економічний розвиток регіону 
та вибираються найбільш впливові. Потім оцінюєть-
ся перевага більш впливових факторів над менш 
впливовими (визначення ієрархій), визначаються 
проблеми регіону та учасники, що зацікавлені у ви-
рішенні цих проблем; 

3) розрахунок ступеня впливу суб’єктів на соці-
ально-економічний розвиток регіону. 

Перевагами цієї методики є те, що з великої кіль-
кості експертних даних вибираються найбільш ваго-
мі для прийняття управлінських рішень. У наступній 
методиці комплексної оцінки пропонується оцінка 
кластерів регіонів за спільними ознаками: 

1) валовий регіональний продукт на одиницю ви-
робничої потужності регіону. Цей показник відобра-
жає узагальнений показник розвитку регіону  порів-
няно з іншими регіонами; 

2) коефіцієнт «соціальної справедливості» як різ-
ниця між номінальною та реальною заробітною пла-
тою працівників; 

3) коефіцієнт використання трудових ресурсів. 
Регіон може мати досить великий потенціал трудо-
вих ресурсів, але не досить ефективно його викорис-
товувати, що знижуватиме його соціально-економіч-
ні показники. Тому цей показник дає змогу не тільки 
оцінити, а й удосконалити використання трудових 
ресурсів; 

4) коефіцієнт технологічного потенціалу регіону. 
Згідно з цим показником можна визначити не тільки 
більш виробничо й технологічно розвинені регіони, 
а й порівняно з іншими країнами виявити недоліки в 
технології виробництва й усунути їх.

Проте така методика має багато недоліків, а саме 
складність інформаційного забезпечення оцінки рей-
тингів. 

Аналізуючи наявні методики оцінки соціально-
економічного розвитку регіонів України, можна зро-
бити висновок, що основний недолік всіх наведених 
методик – об’єднання вхідних та вихідних показників 
без урахування питомої ваги коефіцієнтів; не врахо-
вується проведення соціально-економічної політики 
влади регіону, яка суттєво змінює значення соціаль-
но-економічних показників; джерелами інформації 
для розрахунку показників є тільки офіційні (статис-
тичні) дані без урахування «тіньового сектору» та 
реальних даних 

Тому для більш ефективної оцінки розвитку регі-
онів країни необхідним є удосконалення перелічених 
методик. По-перше, інформаційна база забезпечен-
ня оцінки стану та розвитку регіонів повинна містити 
не тільки офіційні статистичні дані, а й реальні дані (з 
урахуванням тіньового сектору). По-друге, методики 
повинні враховувати вплив політичних та інституцій-
них факторів на показники соціально-економічного 
стану. По-третє, необхідно використовувати узагаль-
нюючі показники соціально-економічного розвитку 
регіонів, а також показники по групах для відобра-
ження повної та реальної картини розвитку регіонів. 
Тобто, узагальнюючи групи показників, необхідно 
більш детально розглядати за кожним складником, 

це дасть змогу більш реально та ефективно оціни-
ти позитивну чи негативну динаміку того чи іншого 
складника та в подальшому запроваджувати заходи 
щодо покращення цього показника [7]. 

Однією зі складових частин розвитку регіонів є 
оцінка інвестиційного потенціалу, оскільки інвестиції 
в регіоні позитивно впливають на всі сфери його роз-
витку – промисловість, трудовий потенціал, доходи 
населення, економічний і соціальний розвиток. 

Для вибору об’єкта інвестування інвестор оцінює 
ефективність своїх вкладень на основі перспектив 
розвитку конкретної сфери. Вибір певних об’єктів 
для інвестування проводиться за критерієм макси-
мізації ефективності за мінімальних витрат коштів 
та часу. В основі такого вибору лежить оцінка інвес-
тиційної привабливості регіону або галузі, що харак-
теризується системою різних ознак та можливостей, 
які зумовлюють потенційний платоспроможний по-
пит на інвестиції в цьому регіоні. 

Основним завданням оцінки інвестиційної при-
вабливості регіону є визначення його соціально-еко-
номічного розвитку, встановлення залежності між 
інвестиційною привабливістю та збільшенням інвес-
тицій і розроблення напрямів, які спрямовані на по-
кращення інвестиційної привабливості [8].

До найбільш поширеного підходу, який визначає 
інвестиційну привабливість, віднесено підхід, який 
заснований на визначенні сукупності суспільно-по-
літичних, природно-господарських і психологічних 
характеристик регіону. У цьому напрямі оцінка здій-
снюється на основі використання інтегрального по-
казника надійності інвестиційного клімату, для чого 
формується певна сукупність часткових показників 
[9]. Інтегральний показник оцінки стану інвестиційно-
го клімату розраховується як середньозважена вели-
чина значень часткових показників:

,                        (3)

де ІК – інтегральний показник оцінки стану інвес-
тиційного клімату; 

К1, К2, ... Кn – часткові показники, а саме: фінан-
сові, економічні, політичні; 

l1, l2, .. ln – ваги часткових показників.
Значення К знаходиться в інтервалі від 0 до 10. 

На основі розрахунку встановлюється залежність, 
чим вище значення інтегрального показника інвес-
тиційного клімату, тим більш сприятливий клімат в 
регіоні. Проте цей підхід має свої недоліки, а саме 
розмитість оцінки складників показників і неодноз-
начності оцінюваних характеристик. Для інвестора 
основним недоліком у цьому підході є те, що відсут-
нє відображення різниці привабливості одного регіо-
ну від іншого, тим самим ускладнюється можливість 
оцінки факторів ризику. 

Проте використання запропонованої методики 
оцінки соціально-економічного розвитку регіонів дає 
можливість отримати більш повну та достовірну ін-
формацію відносно розвитку регіонів та покращення 
стану їхнього соціально-економічного розвитку. Та-
кож на основі цієї методики можливо виявити дис-
пропорційність у регіональному розвитку та розро-
бити оптимальну стратегію подолання негативних 
тенденцій. 
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Ще однією методикою оцінки інвестиційної при-
вабливості може бути модель, що включає економіч-
ний і ризиковий складники [10]:

,                       (4)
де ІП – показник інвестиційної привабливості регі-

ону, в частках одиниці;
ЕС – економічний складник, у частках одиниці;
РС – ризиковий складник, у частках одиниці.
Економічний складник являє собою відношення 

прибутку від інвестицій до вкладених коштів:
      ,                            (5)

де ВРП – валовий регіональний продукт,
Д – дефіцит бюджету, в частках одиниці (відно-

шення дефіциту держбюджету до ВРП);
Т – середня ставка оподаткування;
І – обсяг інвестицій.
Ризиковий складник необхідний для оцінки рівня 

сукупного ризику, він розраховується за такою фор-
мулою:

,                           (6)

де n – число показників;
pі – характеристика показника;
jі – вага показника.
На інвестиційну привабливість регіонів впливає 

низка чинників, таких як політичний, виробничий, 
ресурсно-сировинний, інфраструктурний, іннова-
ційний, кадровий, соціальний, фінансовий, інвести-
ційний, споживчий, екологічний. Кожен з факторів 
включає набір показників, що визначають вплив на 
інвестиційну привабливість.

Регіони залежно від значення показника інвести-
ційної привабливості класифікуються таким чином:

ІП> 0,4 – висока інвестиційна привабливість;
0,2 <ІП <0,4 – інвестиційна привабливість вище 

середнього;
0,1 <ІП <0,2 – середня інвестиційна привабли-

вість;
0,05 <ІП <0,1 – інвестиційна привабливість нижче 

середнього;
ІП <0,05 – низька інвестиційна привабливість.
Вагомою перевагою цієї методики є можливість 

порівняння інвестиційної привабливості різних регі-
онів країни.

Висновки. Таким чином, проведений аналіз ві-
тчизняних методик оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів показав, що більшість використо-
вуваних методик засновані на використанні важко-
доступної інформації, складних розрахунків, є не-
відповідності трактування результатів за різними 
методиками, які суперечать одна одній. В аналізо-
ваних методиках відсутня уніфікована система оцін-
ки інвестиційної привабливості, оскільки можливо 
оцінити або регіональний аспект, або галузевий, 
проте суміжно це зробити неможливо, що знижує 
об’єктивність прийняття інвестором рішення щодо 
інвестування коштів в той чи інший регіон або галузь. 
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