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Стаття присвячена узагальненій оцінці та підвищенню рівня регіонального розвитку на основі визначення ефективності
механізму стійкого розвитку регіону, розробки методологічних принципів для формування регіональних та місцевих
стратегій для забезпечення стійкого розвитку.
Метою статті є обгрунтування методології та способів узагальненої оцінки для впровадження принципу збалансування
стійкого розвитку регіонів в аспекті інформаційно-інноваційної підтримки за допомогою теорій соціального розвитку,
систем, кластеризації економіки та теорії інформаційної економіки.
Було запропоновано методологічний підхід для оцінки рівня та тенденцій стійкого розвитку регіону на основі аналізу
декларацій, програм та звітної документації конференцій ООН з економічних, соціальних та екологічних питань. В
основі підходу лежить використання інтегрального індексу, результати оцінки та аналізу якого можуть бути використані
для вирішення проблем і у процесі прийняття ефективних управлінських рішень. Вищезгаданий підхід дозволив шляхом
факторного аналізу сформувати покращену систему показників, що характеризують параметри економічної, соціальної
та екологічної стійкості.
Визначено основні групи промислових регіонів України та зроблено оцінку рівня соціально-екологічного та
економічного розвитку, що дало можливість, на основі процесів для зменшення об’єму та формування узагальнених
показників, розрахувати рейтинг для кожного розрахованого інтегрального показника. Проведені розрахунки дали
можливість визначити тенденції стійкого розвитку окремих регіонів щодо факторів розвитку та обґрунтувати
перспективні напрямки для ефективного зростання та негативні тенденції, які потребують найбільшої уваги з боку
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
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Методология обобщенной оценки уровня социально-экологического и экономического развития
промышленных регионов Украины
Статья посвящена обобщенной оценке и повышению уровня регионального развития на основе определения
эффективности механизма устойчивого развития региона, разработки методологических принципов для формирования
региональных и местных стратегий для обеспечения устойчивого развития.
Целью статьи является обоснование методологии и способов обобщенной оценки для внедрения принципа
сбалансирования устойчивого развития регионов в аспекте информационно-инновационной поддержки при помощи
теорий социального развития, систем, кластеризации экономики и теории информационной экономики.
Был предложен методологический подход для оценки уровня и тенденций устойчивого развития региона на основе
анализа деклараций, программ и отчетной документации конференций ООН по экономическим, социальным и
экологическим вопросам. В основе подхода лежит использование интегрального индекса, результаты оценки и анализа
которого могут быть использованы для решения проблем и в процессе принятия эффективных управленческих решений.
Вышеупомянутый подход позволил путем факторного анализа сформировать улучшенную систему показателей,
характеризующих параметры экономической, социальной и экологической устойчивости.
Определены основные группы промышленных регионов Украины и сделана оценка уровня социально-экологического и
экономического развития, что дало возможность, на основе процессов для уменьшения объемов и формирования
обобщенных показателей, рассчитать рейтинг для каждого рассчитанного интегрального показателя. Проведенные
расчеты дали возможность определить тенденции устойчивого развития отдельных регионов касательно факторов
развития и обосновать перспективные направления для эффективного роста и негативные тенденции, требующие
наибольшего внимания со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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