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Представлено авторське групування моделей збалансованого регіонального розвитку. Проаналізовано 
основні концептуальні графічні моделі збалансованого регіонального розвитку. На їх основі зроблено ви-
сновки про недоліки існуючих визначень збалансованого регіонального розвитку та запропоноване автор-
ське тлумачення. Обґрунтована доцільність врахування процесів енергозбереження у розробці механізмів 
збалансованого розвитку.
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Представлено авторское группирование моделей сбалансированного регионального развития и про-
анализированы его основные концептуальные графические модели. Сделаны выводы о недостатках су-
ществующего определения сбалансированного развития региона и предложена авторская трактовка. 
Обоснована целесообразность учета процессов энергосбережения в разработке механизмов сбалансиро-
ванного развития.

Ключевые слова: сбалансированное развитие, регион, моделирование. 

The article presents authorized groups of models reflecting balanced regional development. The balanced re-
gional development is analyzed within the group of graphical conceptual models. Current disadvantages of existing 
graphical models became a platform for provision of new understanding the term «balanced regional development». 
The article proves that the processes of energy saving should be accounted in developing the instruments for the 
balanced regional growth. 
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Постановка проблеми. Проблема збалан-
сованого розвитку регіонів залишається не 
вирішеною. нерідко спостерігається заміна 
понять: під регіональним розвитком (regional 
development) розуміють регіональне еконо-
мічне зростання (regional growth). регіональне 
економічне зростання відображає позитивні 
динамічні зміни тільки у одній системі регіону – 
економічній. звичайно, що економічна система 
є домінуючою, але чи можна говорити про те, 
що економічне зростання регіонів дорівнює та 
забезпечує регіональний збалансований розви-
ток загалом? наприклад, за даними Міжнарод-
ного валютного Фонду, Германія посідає перше 
місце у рейтингу країн Європейського союзу за 
обсягами ввП у 2016 р., але за рівнем енергоін-
тенсивності економіки, яка вимірюється у баре-
лях нафти, витрачених на одиницю виробленого 
країною ввП – тільки восьме місце. навпаки, 
Данія за обсягами ввП посідає 15 місце, але 
за енергоінтенсивністю – перше [1]. очевидно, 
що показник обсягу ввП частково відображає 
динаміку економічної системи, а показник енер-
гоінтенсивності – частково динаміку екологічної 
системи. виникає питання, яка економіка – Гер-
манії чи Данії – розвивається збалансовано у 

розрізі економічної та екологічної систем? вод-
ночас за кількістю зареєстрованих злочинів Гер-
манія знаходиться на першому місці серед країн 
Єс, Данія – на 11. знову постає питання про 
збалансований розвиток цих країн тепер вже 
у розрізі економічної, екологічної та соціальної 
систем. Приведені дані наочно демонструють, 
що проблема збалансованого регіонального 
розвитку й дотепер не вирішена і продовжує 
бути актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
наявні нині моделі, які за своєю концептуаль-
ною платформою можуть бути застосовані до 
вирішення проблеми збалансованого розвитку 
регіонів, можна умовно розділити на три класи: 
графічні, математичні та комбіновані (графічно-
математичні) моделі. на основі не всіх концеп-
туальних моделей розроблені методики забез-
печення збалансованого розвитку регіонів.

Фактори підвищення результатів економічної 
діяльності регіонів на тлі досягнення соціально-
екологічного балансу, представлені у вигляді 
графічних моделей, базуються на уявленнях роз-
робників про елементарну структуру збалансо-
ваного розвитку територій та взаємозв’язках його 
основних компонентів [2; 3; 4; 5]. як правило, 
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такі моделі легко сприймаються менеджерами 
та керівниками департаментів, зручні в практич-
ному застосуванні, дозволяють отримати комп-
лексне розуміння регіонального середовища і 
можуть лягти в основу побудови системи управ-
ління збалансованим розвитком регіону.

однак, в сучасному економічному просторі, 
пронизаному інформаційними потоками, з висо-
кими екологічними ризиками та соціальною 
незахищеністю, управлінські рішення менедже-
рів, відповідальних за збалансований розвиток 
територій (зазначимо, що іноді це можуть бути 
менеджери великих компаній та підприємств, які 
є місто-утворюючими, наприклад, менеджери 
гірничодобувних підприємств) вимагають кіль-
кісної оцінки, точності, швидкості і врахування 
ймовірності настання тих чи інших подій, щоб 
вважатися оптимальними відповідно до обра-
ного критерію, чого графічні моделі не дозволя-
ють зробити.

Математичні моделі збалансованого роз-
витку регіонів, що дозволяють виміряти певні 
параметри тріади його економічних, соціальних 
і екологічних процесів, будувати прогнози роз-
витку і оптимізувати функціонування регіону, не 
дають системного сприйняття регіону як комп-
лексу підсистем, не дозволяють цілісно про-
аналізувати супідрядність, ієрархію, логіку зба-
лансованого розвитку підприємства загалом, у 
взаємозв’язку його внутрішнього і зовнішнього 
середовища [6; 7; 8].

останнім часом економічне зростання регі-
онів з урахуванням соціальних і екологічних 
чинників моделюють за допомогою комбінова-
них моделей збалансованого розвитку. До них 
можна віднести моделі, побудовані методом 
системної динаміки, які дозволяють досліджу-
вати не тільки структуру соціально-еколого-еко-
номічної системи регіону, але й динаміку осно-
вних показників цієї системи при зміні взаємного 
впливу факторів один на одного. однак, ступінь 
факторного впливу, еластичність параметрів, 
прискорення і ймовірність змін показників у сис-
темно-динамічній моделі найчастіше встанов-
люються розробником інтуїтивно, а значить не 
точно [9; 10; 11; 12].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. тому, на наш погляд, з 
практичної точки зору, методичні основи забез-
печення збалансованого розвитку регіонів 
із метою оптимального співвідношення його 
виробничої діяльності з процесами в соціаль-
ному та екологічному середовищі, що підвищує 
економічні результати в довгостроковій пер-
спективі, повинні об’єднувати в собі як підходи 
побудови візуальних (графічних) моделей, так і 
підходи дизайну економіко-математичних моде-
лей, чого не спостерігається у сучасних науко-
вих дослідженнях. також при розробці моде-
лей збалансованого регіонального розвитку не 
враховуються процеси, пов’язані з енергозбе-
реженням, оскільки ці процеси знаходяться як 

у економічній, так і у екологічній системах. не 
зрозуміле їх місце у збалансованому регіональ-
ному розвитку.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз 
графічних моделей збалансованого регіональ-
ного розвитку.

Виклад основного матеріалу. класичний 
методичний підхід до забезпечення збалансо-
ваного регіонального розвитку із застосуванням 
графічного методу обробки даних, який може 
бути інтерпретований для будь-якої території різ-
них розмірів, різної економічної спрямованості та 
рівня розвитку, виражений у моделі е. барбієра 
«Потрійна лінія» [4], розробленої в 1987 році на 
основі теорії схематичного зображення перети-
нів декількох множин у вигляді діаграми венна-
ейлера (рис. 1). серед недоліків такої моделі від-
значається низький рівень її практичності, бо не 
визначено, які саме чинники і показники потра-
пляють у центральний трикутник збалансованого 
регіонального розвитку (зона 1 на рис. 1), від чого 
залежать його межі [13]. в нашому дослідженні в 
контексті збалансованого регіонального розви-
тку це зауваження трансформується в наукову 
задачу обґрунтування якісного складу і кількіс-
них значень економічних, соціальних і екологіч-
них показників, що потрапляють у зазначену зону 
гармонійного розвитку території у довгостроковій 
перспективі. також автор не дає чіткого тракту-
вання щодо понять «збалансований», «спра-
ведливий», «життєздатний» та «задовільний» 
розвиток. яким чином ці поняття можна інтер-
претувати для розвитку територій, залишається 
не зрозумілим.
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Рис. 1. Графічна модель збалансованого 
розвитку Барбієра Е.

на основі класичної графічної моделі зба-
лансованого регіонального розвитку загалом 
Д. Грейсоном і лемонрм М. була запропонована 
аналогічна модель, тільки адаптована для під-
приємства [2]. як видно на рис. 2, збалансова-
ний розвиток підприємства тут дещо підміня-
ється інноваційним процесом, в результаті якого 
створюється додана вартість, новий продукт та 
послуги, збільшується ринкова частка підпри-
ємства, а також зростає його вартість в цілому. 
створення доданої вартості в екологічній під-
системі, соціальній та економічній (остання 
обмежена середовищем підприємства), пред-
ставляється авторами як збалансований розви-
ток підприємства. 
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Модель має дискусійні аспекти. наприклад, 
на наш погляд, забезпечити розвиток підпри-
ємства в довгостроковій перспективі тільки 
при досягненні стану гармонійної взаємодії під-
приємства із соціальною підсистемою, як це 
передбачено в моделі (перетин кіл 2 і 3), важко. 
По-друге, знову не зрозуміло, з яких саме показ-
ників складаються усі представлені підсистеми 
і чому підсистему власників підприємства вио-
кремлено поза іншими підсистемами. 

разом з цим, на наш погляд, зазначену модель 
доцільно розглядати у цьому дослідженні, тому 
що за певних умов вона може бути адаптована 
до ідеї збалансованого регіонального розвитку. 
у цій моделі цікавим є формулювання концеп-
ції інноваційних процесів як основного елементу 
збалансованого регіонального розвитку. спира-
ючись на думку авторів, можна передбачити, що 
збалансованим розвиток регіону може вважа-
тися у випадку добре налагоджених інноваційних 
процесів. Погоджуючись із авторами, зауважимо, 
що, на наш погляд, інноваційні процеси – це 
лише механізм, який може за інших умов забез-
печити збалансований територіальний розвиток, 
але не власне його визначення.
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Рис. 2. Графічна модель збалансованого 
розвитку підприємства Грейсона Д., 

Лемона М.

Графічна модель «яйце» в.Дж. Гюіта, М.М. Мої-
сеєва [5] відображає гіпотезу про те, що збалан-
сований територіальний розвиток – це взаємодія 
тільки двох підсистем – соціальної і екологічної 
(рис. 3). такий підхід нівелює економічну підсис-
тему, включаючи її в соціальну, що не зовсім, на 
наш погляд, прийнятно для територій, якщо роз-
глядати їх у класичному розумінні як об’єднання 
ресурсів певної території для досягнення еконо-
мічних цілей на користь регіональної спільноти, 
а не в сучасному розумінні як об’єднання стейк-
холдерів для задоволення власних економічних 
інтересів за допомогою використання ресурсів, 
що належать територіальній громаді.

у якості авторської критики цієї моделі можна 
назвати те, що модель ігнорує економічну сис-
тему. Між тим, на наш погляд, для забезпечення 
збалансованого територіального розвитку в 
процесі його загального розвитку можна виді-
лити етапи економічно, екологічно і соціально 
орієнтованого розвитку. результати кожного 
етапу у вигляді впроваджених нових систем і 
механізмів регулювання регіонального розвитку 

мають накопичувальний ефект. у ході свого роз-
витку певна територія може досягти збалансо-
ваності, і ця збалансованість може зберегтися 
при зміні економічної структури регіону, тобто 
при переході економіки регіону та розвитку її 
продуктивних сил на якісно новий рівень функ-
ціонування. у цьому випадку розвиток регіону 
може характеризуватися як збалансований у 
довгостроковій перспективі.
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Рис. 3. Графічна модель збалансованого 
розвитку В.Дж. Гюіта, М.М. Моїсеєва

у зв’язку з вище наведеним, у цьому дослі-
дженні запропоновано ототожнювати збалан-
сованість взаємодії економічної, соціальної та 
екологічної систем регіону з розподілом ресурсів 
між цими системами. таким чином, вдосконалене 
визначення збалансованого територіального роз-
витку, на відміну від інших, ґрунтується на спів-
відношенні розподілених ресурсів регіону між 
економічною, соціальною та екологічною систе-
мами, враховує внутрішнє і зовнішнє середовище 
регіону і формулюється як розвиток, при якому в 
результаті ефективного розподілу ресурсів збе-
рігається збалансована взаємодія економічної, 
соціальної та екологічної систем регіону, тобто 
ефективно і результативно вирішуються еконо-
мічні, соціальні та екологічні проблеми території.

Модель збалансованого територіального 
розвитку «Призма» вчених німецького інституту 
вуперталя [3] включає чотири складових зба-
лансованого розвитку регіону: економічну, соці-
альну, екологічну та інституційну (рис. 4). кри-
тики даної моделі відзначають, що інституційна 
складова є прямим відображенням інших трьох 
і не може враховуватися у збалансованому роз-
витку окремо [14].

3
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Рис. 4. Графічна модель збалансованого 
розвитку «Призма» вчених німецького 

інституту Вуперталя

з точки зору регіональної економіки такий 
підхід є доволі прийнятним, тому що у внутріш-
ньому середовищі регіону необхідно управляти 
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економічними процесами, орієнтуючись на 
показники врП, індексу зростання інновацій-
ної продукції, індексу структурної диверсифіка-
ції економіки регіону тощо, для забезпечення 
збалансованого територіального розвитку на 
основі гармонійної інтеграції в екологічне і соці-
альне середовище держави та світу. у свою 
чергу, інституційне середовище і складає ту 
платформу механізмів, на основі якої функціо-
нує регіональна економіка. тому, на наш погляд, 
інституційну складову необхідно враховувати 
при проектуванні механізмів регулювання зба-
лансованого регіонального розвитку.

разом з системним представленням збалан-
сованого територіального розвитку за допомогою 
графічних моделей авторами цих моделей не 
даються методичні рекомендації щодо того, який 
набір показників регіонального розвитку брати до 
уваги і як його використовувати, щоб забезпечити 
збалансований територіальний розвиток.

Висновки. аналіз існуючих моделей збалан-
сованого територіального розвитку дозволив їх 
розділити на три групи: графічні, математичні 
та комбіновані. Графічні моделі є зрозумілими 
у сприйнятті та відбивають концептуальну плат-
форму збалансованого регіонального розвитку, 
але не дають можливостей для калькулювання 
конкретних показників. навпаки, математичні 
моделі дають уявлення про показники збалан-
сованого розвитку регіонів, але є складними у 
сприйнятті або їх показники є умовними та гіпо-
тетичними, тобто такими, за якими не ведеться 
облік даних у регіоні. комбіновані моделі пропо-
нують графічно представлений зв’язок показни-
ків, який базується на коефіцієнтах еластичності 
одного показника залежно від іншого, що також 
важко встановити емпіричним шляхом. 

аналіз наявних визначень збалансованого 
розвитку територій згідно представлених у 
науковій літературі концептуальних графічних 
моделей дозволив зробити висновок про те, 
що у цих визначеннях або відсутнє посилання 
на такі характеристики, як збалансована (гар-
монійна) взаємодія економічної, соціальної та 
екологічної систем, а також збалансована (гар-
монійна) інтеграція регіону у середовище вищої 
ланки (державне або світове), або не конкрети-
зовано, якими саме параметрами виражаються 
ці характеристики. навпаки, їх конкретизація і 
можливість обліку й калькулювання відкриває 
можливості для розробки методичних основ 
оптимізації параметрів функціонування регіо-
нальної системи для досягнення збалансова-
ності у розвитку, а також аналізу регіональної 
економіки на предмет пошуку резервів збалан-
сованості у розвитку. у дослідженні запропоно-
вано ототожнювати збалансованість взаємодії 
економічної, соціальної та екологічної систем 
регіону з розподілом ресурсів між цими систе-
мами. розвиток, при якому в результаті ефек-
тивного розподілу ресурсів зберігається зба-
лансована взаємодія економічної, соціальної 
та екологічної систем регіону, тобто ефективно 
і результативно вирішуються економічні, соці-
альні та екологічні проблеми території, можна 
вважати збалансованим. у моделях збалан-
сованого територіального розвитку відсутнє 
посилання на процеси, пов’язані з енергозбере-
женням, які однаково стосуються економічної, 
екологічної та соціальної підсистем. інтеграція 
процесів енергозбереження у концептуальну 
модель збалансованого територіального роз-
витку може стати предметом наступних дослі-
джень у цьому напрямі.
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