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ланцюг принаймні одного виду продукції та послуг, необхідно утворення багатьох підприємств 
одразу, що тягне за собою необхідність формування відповідної матеріальної та фінансової бази 
кластеру. На відміну від послідовного підходу, найбільш ефективним може виявитися 
паралельний підхід до утворення підприємств та групування їх у кластер, в результаті 
застосування якого територіально-виробничий кластер депресивного регіону матиме полі-
структурну спрямованість. У такому кластері підприємства об’єднуються не за принципом 
приналежності до одного виробничого ланцюжка, а за принципом приналежності до єдиної 
матеріально-технічної бази, на якій може бути здійснено виробництво одразу декількох видів 
продукції або послуг. Таким чином, можна зробити висновок про необхідність поєднання 
теоретичних засад сталого регіонального розвитку, результатів досліджень щодо утворення та 
подолання просторових депресій, а також основоположних принципів формування кластерних 
механізмів, що дозволить стимулювати регіональну економіку та забезпечити 
конкурентоспроможність регіонів України. 
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СТРУКТУРНО РІВНОВАЖНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІД 
ВПЛИВОМ «МАЛИХ» ФАКТОРІВ 

Екологічна система є основою життєдіяльності людини. Поряд з тим, що розвинуті країни 
світу розвиваються на інноваційній основі, в Україні регіональний розвиток залежить від 
наявних природних ресурсів. Поступово вичерпуючи природний потенціал регіональні 
економіки скорочують економічний потенціал майбутнього зростання. Природні катаклізми 
останніх років, викликані природними та техногенними чинниками, торкнулися розвинутих та 
депресивних регіонів країн світу. Все це свідчить про недосконалість політики та механізмів 
регулювання, у першу чергу, економічної діяльності господарчих суб’єктів, яка виявляється не 
сумісною з наявним екологічним укладом. Тому проблема регіонального розвитку з 
дотриманням принципу еколого-економічної рівноваги є надзвичайно актуальною та своєчасною 
для дослідження. Розглянемо результати останніх досліджень вчених щодо поставленої 
проблеми. Чимало українських науковців приділяють увагу відновленню рівноважного розвитку 
регіонів, порушених внаслідок ведення довготривалих гірничих робіт [1,2]. Підвищенню 
ефективності природокористування, рекультивації та сільськогосподарського використання 
малопродуктивних земель присвячені роботи Бекаревича М., Герасимчук З. [3], Дриженка А., 
Древаль О. [4], Копача П., Макаренка П., Поліщука С. Шапаря А. Питання забезпечення 
рівноважного регіонального розвитку на основі використання альтернативних джерел енергії 
висвітлюються у працях Будзяка В. [5], Кожухова В. [6], Туниці Ю. [7] та інших. Методологічні 
засади екологічно збалансованого розвитку світової економіки представлено у дослідженнях 
таких зарубіжних вчених, як Берг Дж. [8], Дейлі Х. [9], Джеорджеску-Роджен Н. [10], Іллге Л. 
[11], Зенцей Е. [12], Като С. [13] та інших. Нову парадигму управління еколого-економічними 
системами регіонів запропоновано та розвинуто у роботах російських вчених Акімової Т. [14] та 
Юдахіної О. [15]. Так, у [14] автор зазначає, що «ринок погано відчуває деградацію природного 
середовища, тому що він налаштований оптимізувати економічну систему за допомогою 
зрозумілих йому критеріїв: прибутку, доходу, темпів зростання виробництва. Біосфера, як єдина 
система, розумніша за створену людиною техносферу, гармонічніша, ефективніша та 
економічніша, вона набагато краще збалансована, потоки її речовин та енергії регулюються з 
надзвичайно високою точністю».  

Багато досліджень присвячено досягненню регіональної еколого-економічної рівноваги. 
Так у [16] еколого-економічна рівновага трактується, як досягнення регіональною економікою 
стану генерування мінімальних обсягів забруднювачів навколишнього середовища при 
максимальних обсягах виробництва продукції та послуг. У [17] економічна рівновага 
природоохоронних заходів визначається, як ефективність екологізації виробничих процесів 
підприємств та розраховується відношенням витрат на превентивні та відновлювальні заходи з 
охорони довкілля. Ця думка розвинута у [18] шляхом обґрунтування таких показників 
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екологізації технологічних процесів, як «екологічна надійність технології», «еколого-економічна 
ємність і еколого-економічний рівень технології», «екологізація життєвого циклу товару». Вплив 
еколого-економічної рівноваги на економічне зростання досліджується у. Зокрема, у [7] 
встановлено U-подібну залежність між економічним зростанням та антропогенним впливом на 
довкілля. Однак, поряд з науковим доробком, на наш погляд, існують певні й дотепер не 
вирішені проблеми, які заслуговують на увагу науковців та практиків. Перша проблема полягає у 
тому, що не достатньо розвинуті наукові засади регулювання структурної еколого-економічної 
рівноваги регіональних систем. Йдеться про такий стан регіональної системи, у якому 
врівноважені не тільки кількісні еколого-економічні показники, але й якісні показники 
системних зв’язків структурних елементів. Адже саме розрив структури системи призводить до її 
колапсів та кризових явищ. Друга проблема тісно пов’язана з попередньою і полягає у не 
достатній обгрунтованості факторів та чинників, які здатні спровокувати саме структурні зміни у 
регіональній еколого-економічній системі. 
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