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Abstract. In this ar�cle we give the model of decision-making in the system of ra�ng management 

of socio-economic development of the region that provides: ra�ng es�ma�on of socio-economic 

development, se�ng goals of ra�ng management, se�ng limits and forming variants management 

solu�ons, alterna�ve assessment and decision-making op�mum decision. We constructed the 

method of forma�on of ra�ng es�ma�on of socio-economic development of the region that 

includes: selec�on of homogeneous groups of regions; determining the values of ra�ngs, as the 

totality of indicators and the individual components of the regional development, namely economic, 

social and environmental. In general, the implementa�on of the proposed model achieves specified 

targets sustainable regional development.
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Вступ. Нестабільність економічної, політичної, фінансової ситуації спричинюють дестабілізуючий 
вплив на функціонування як держави в цілому, так і її окремих регіонів. Одним з напрямів протидії 
такому впливу є удосконалення системи управління соціально-економічним розвитком регіону.  
У цьому зв’язку виникає необхідність формування комплексної оцінки стану регіону відповідно до 
певної шкали, тобто рейтингу. Використання останнього в процесі аналізу, контролю, прогнозування і 
регулювання процесів розвитку регіону дозволяє не лише своєчасно виявити, але й попередити утворення 
кризових ситуацій. Інструментом реалізації задачі оцінювання наявних і потенційних можливостей 
функціонування регіонів в даний час стає науково обґрунтований і апробований метод визначення їх 
рейтингу за набором чинників, що характеризують стан регіонів. Такий метод складає основу процесу 
рейтингування і самого рейтингового управління, під яким розуміється концепція ухвалення рішень на 
основі використання рейтингів в процесі реалізації основних функцій управління.

Рейтингове управління соціально-економічним розвитком регіону відіграє важливу роль в 
забезпеченні підвищення ефективності його функціонування внаслідок реалізації відповідних моделей 
прийняття рішень, що дозволяють проводити діагностику стану регіону, в процесі якої формуються 
варіанти управлінських рішень, спрямовані на усунення виявлених на основі рейтингу негативних 
тенденцій розвитку регіону, переходу на новий якісний стан розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам соціально-економічного розвитку регіонів та 
рейтингового управління економічними системами присвячено наукові праці таких вчених як І. Благун, 
Л. Дмитришин1, В. Геєць, М. Кизим, Т. Клебанова2, М. Долішній, С. Злупко3, М. Жилєнкова4, О. Богатов, 
Ю. Лисенко, В. Петренко, В. Скобелєв5 та ін.

Однак, ціла низка питань, пов’язаних з науково-методичними підходами до розробки ефективних 
механізмів рейтингового управління соціально-економічним розвитком регіонів, забезпеченням 
процесу формування рейтингових оцінок при реалізації різних функцій управління, розробки моделей 

1 Благун, І., Дмитришин, Л. (2007). Моделювання соціально-економічного розвитку регіону в ринкових умовах. 
Макроекономічна політика в Україн : проблеми науки та практики. Монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК».
2 Геєць, В., Кизим, Н., Клебанова, Т. (2006). Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. 
Харьков: ИД «ИНЖЭК».
3 Долішній, М., Злупко, С. (1997). Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її 
компоненти. Регіональна економіка, 3, 28–35.
4 Жилєнкова, М. (2005). Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України. Статистика 
України, 4, 51–53.
5 Богатов, О., Лисенко, Ю., Петренко, В., Скобелєв, В. (1999). Рейтинговое управление экономическими системами. 
Донецк: Юго-Восток.
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прийняття рішень в системі рейтингового управління досі не знайшли належного відображення в 
наукових дослідженнях.

Цілі статті. Метою статті є розробка моделі прийняття рішень в системі рейтингового управління 
соціально-економічним розвитком регіону, реалізація якої дозволяє здійснити моніторинг стану регіону, 
сформувати альтернативні варіанти рішень, спрямовані на усунення виявлених на основі рейтингу 
негативних тенденцій за різними аспектами функціонування регіону, здійснити вибір оптимального 
рішення щодо досягнення визначених цільових орієнтирів і реалізації відповідних стратегій розвитку 
регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування рейтингових оцінок соціально-
економічного розвитку регіонів передбачає виділення однорідних груп регіонів, побудову інтегрального 
показника їх стану, розробку моделей прогнозування показників і впорядкування регіонів. 

Виділення однорідних груп регіонів обумовлено необхідністю як кількісної оцінки їх стану, так 
і якісної інтерпретації одержаних рейтингових оцінок. Для вирішення цієї задачі можна використати 
методи кластерного аналізу, які дозволяють сформувати групи-кластери однорідних регіонів6. Зокрема, 
можливе використання методу «пошуку скупчень», який відноситься до групи ітеративних методів і 
має такі переваги, як відсутність обмежень на кількість об’єктів рейтингування і їх характеристики, 
можливість отримання кластерів, що не перетинаються. Суть даного методу полягає у використанні 
гіперсфери заданого радіусу, яка переміщується в просторі класифікаційних ознак (показників) з 
метою знаходження локальних скупчень точок. Як наслідок, для сформованих однорідних груп регіонів 
можуть бути розроблені стандартні процедури прийняття управлінських рішень. 

Для отримання інтегральної оцінки стану регіонів можна використати методи таксономії, зокрема, 
метод рівня розвитку7. Переваги даного методу в тому, що він дозволяє одержати кількісну оцінку стану 
регіонів у вигляді інтегрального показника, що синтезує в собі багатовекторний вплив визначеного 
набору показників. Побудова таксономічного показника рівня розвитку передбачає реалізацію низки 
етапів.

1. Формування матриці спостережень 

X = (x
ij
), i = [1, m], j = [1, n], 

де x
ij
 – значення j-го показника для i-го регіону. 

2. Стандартизація даних. В результаті трансформації матриці X = (x
ij
) отримують матрицю 
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), i=[1,m], j=[1,n], де ijz  – стандартизоване значення j-го показника для i-го регіону. 

3. Диференціація показників на стимулятори і дестимулятори. Стимулятори мають позитивний, 
стимулюючий вплив на розвиток регіону, дестимулятори – негативний вплив. Поділ показників 
на стимулятори і дестимулятори є основою для побудови «еталону розвитку», який є точкою E
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стимуляторів, z
rs
 – стандартизоване значення ознаки s для одиниці r.

4. Визначають евклідові відстані d
i0
 (i=[1,m]), між окремими точками-одиницями і точкою E

0
.

5. Розраховують інтегральний показник: 

R
i
 = 1 – d

i0
/d

0
,

де d
0
 – величина, що використовується для нормування відстаней кожної одиниці сукупності до 

еталонної точки. 
Інтегральний показник стану регіону R

i
 є додатною величиною в діапазоні від 0 до 1, причому, 

чим ближче значення показника до одиниці, тим вищий рейтинг регіону.
Рейтингові оцінки можуть бути розраховані не тільки для всієї сукупності показників, але і для 

окремих складових розвитку регіону, а саме: економічної, соціальної і екологічної. Отримання таких 
локальних рейтингових оцінок дозволяє здійснити ґрунтовну діагностику стану регіону, проаналізувати 
чинники, які мають домінуючий вплив на формування рейтингових оцінок і визначити пріоритетні 
напрями рейтингового управління. Відповідно до цих позицій пропонуємо такі множини показників:

– економічної складової: 
– валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млн. грн.;
– бсяг реалізованої промислової продукції, (товарів, послуг), млн. грн.;

6 Сошникова, Л., Тамашевич, В. (1999). Многомерный статистический анализ в экономике. Москва: ЮНИТИ. 
7 Плюта, В. (1989). Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. Москва: Финансы 
и статистика.
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– продукція сільського господарства (у постійних цінах), млн. грн.;
– роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), млрд. грн.;
– обсяг реалізованих послуг, млн. грн.;
– експорт товарів і послуг, млрд. дол. США;
– імпорт товарів і послуг, млрд. дол. США;
– фінансовий результат до оподаткування, млрд. грн.;
– капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млрд. грн.;
– кількість суб’єктів господарювання (у тому числі: підприємства, у % до загальної  

       кількості підприємств по Україні; фізичні особи-підприємці, у % до загальної кількості  
       фізичних осіб-підприємців по Україні).
– соціальної складової: 

– чисельність наявного населення, тис. осіб;
– кількість зайнятих економічною діяльністю, тис. осіб;
– економічно активне населення у віці 15–70 років;
– зайняте населення у віці 15–70 років;
– безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15–70 років;
– кількість зареєстрованих безробітних;
– наявний доход населення у розрахунку на одну особу, грн. ;
– середньомісячна заробітна плата, грн. ;
– частка населення із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами на місяць  

       нижче прожиткового мінімуму, ум. од.;
– частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами на місяць  

       нижче прожиткового мінімуму, ум. од.;
– прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис. м2;
– кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у розрахунку на 10000 населення; 
– кількість студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у розрахунку на  

       10000 населення;
– екологічної складової: 

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних  
       джерел забруднення у розрахунку на одну особу, кг;

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних  
       джерел забруднення у розрахунку на 1 км2, т;

– утворення відходів у розрахунку на одну особу, кг;
– утворення відходів у розрахунку на 1 км2, т;
– частка утилізованих, оброблених (перероблених) відходів у загальному обсязі утворених  

       відходів, ум. од.
Зважаючи на значний рівень невизначеності середовища функціонування регіонів, виникає 

необхідність прогнозування значень інтегральних показників стану регіонів на основі побудови 
відповідних моделей. Для прогнозування інтегральних показників стану регіону можна використовувати 
такі методи: експоненціального згладжування, трендові моделі, авторегресії8. Отримані прогнозні 
значення дозволяють сформувати різні сценарії розвитку регіонів з урахуванням як негативного, так і 
позитивного впливу випадкових чинників. 

Таким чином, на основі статичних і динамічних рейтингових оцінок здійснюється рангування 
регіонів за рівнем їх соціально-економічного розвитку.

Наступним етапом рейтингового управління розвитком регіону є процес прийняття управлінських 
рішень9. Процес підготовки і прийняття управлінських рішень передбачає збір, обробку, аналіз інформації 
про регіони, виявлення і оцінку альтернатив їх розвитку, остаточний вибір альтернатив, формування 
управлінських рішень, доведення їх до виконавців, реалізацію рішень і зміну стану регіонів.

Реалізація управлінських рішень включає розробку плану реалізації, доведення плану до 
виконавців, а також контроль за виконанням рішень10. 

8 Иванов, В. (1999). Анализ временных рядов и прогнозирование. Харьков: Харьк. нац. ун-т им. В.И.Каразина.
9 Берсуцкий, Я., Лепа, Н., Гузь, Н. (1988). Модели и алгоритмы принятия управленческих решений. Донецк: ИЭП 
НАН Украины.
10 Литвак, Б. (1998). Управленческие решения. Москва: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, Из-во 
ЭКМОС.
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В системі прийняття управлінських рішень особливо важливим є врахування зворотних зв’язків, 
що може суттєво покращити такі параметри функціонування економічних систем, як керованість, 
спостережливість і гнучкість. При цьому процес прийняття рішень в рейтинговому управлінні повинен 
включати аналіз проблемної ситуації з визначенням суті та причин виникнення проблеми, оцінку 
актуальності проблемної ситуації, встановлення взаємозв’язку з іншими проблемами, нагромадження 
повної і достовірної інформації щодо проблеми, оцінку можливостей її вирішення за наявних умов.

Окрім аналізу проблемної ситуації важливим є формування цілей щодо можливостей визначення 
очікуваних результатів вирішення проблемної ситуації, пошук комплексного багатоцільового рішення 
при формуванні декількох цілей вирішення проблеми тощо.

Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на прийняття рішень відображається через обмеження, 
формування яких вимагає системного врахування всіх істотних чинників і розгляду всіх аспектів 
вирішення проблемної ситуації. Такі обмеження формуються за участю експертів, а також осіб, які 
приймають рішення.

Після аналізу проблемної ситуації, формування цілей і обмежень, здійснюється пошук різних 
шляхів і способів її вирішення. Необхідність формування різних варіантів вирішення проблеми 
зумовлена вимогою забезпечення ефективності управлінських рішень. При цьому допускається 
коректування пріоритетів, критеріїв, показників міри досягнення цілей, переваг рішень.

Прийняття рішень в системі рейтингового управління обумовлюється, як правило, недостатньою 
визначеністю умов реалізації, необхідністю врахування комплексного впливу різних чинників, 
ієрархічною структурою показників ефективності, певними обмеженнями на інструментальні засоби 
реалізації процесу прийняття рішення, серед яких: дискримінантний аналіз, дерева класифікацій, метод 
аналізу системної динаміки, економічне моделювання, методи прогнозування, методи нечіткої логіки, 
нейромережеві технології.

Наведені інструментальні засоби лежить в основі моделі ухвалення рішень в системі рейтингового 
управління соціально-економічним розвитком регіону (рис. 1). 

Рис. 1. Модель прийняття рішень в системі рейтингового управління  
соціально-економічним розвитком регіону
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На основі системи загальних і локальних рейтингових оцінок стану соціально-економічного 
розвитку регіону і його окремих компонент формується список чинників, які мають безпосереднє 
відношення до можливостей «переходу» регіону як об’єкта рейтингування з однієї групи до іншої. Такі 
групи можуть формувати, наприклад «регіони-лідери», «регіони-аутсайдери» чи регіони з проміжними 
(середніми) значеннями параметрів рейтингування. При цьому достатньо ефективно можуть бути 
використані такі методи, як дерево класифікацій і дискримінантний аналіз11.

Моніторинг стану розвитку регіону методами дискримінантного аналізу починається з відбору 
локальних інтегральних показників, які забезпечують виділення окремих груп регіонів. Рангування 
показників здійснюється за допомогою канонічних дискримінантних функцій. 

Для кожної групи проводиться аналіз характеристик центроїдів, значень стандартизованих 
коефіцієнтів дискримінантної функції і внутрішньогрупових структурних коефіцієнтів, на основі чого 
формується список домінуючих чинників для регіонів даної групи. Значення дискримінантних змінних 
центроїдів обчислюються за допомогою стандартизованих коефіцієнтів, що дозволяє оцінити зміну 
положення точки в дискримінантному просторі, а також зміну значень відповідного показника. 

Для використання дискримінантних змінних проводять стандартизацію коефіцієнтів 
дискримінантної функції, що дозволяє перейти від абсолютних величин до відносних при визначенні 
чинників переходу регіону з однієї групи в іншу.

Серед цілей рейтингового управління розвитком регіону можна виділити такі як: збереження 
поточного стану регіону, підвищення рейтингу регіону в групі, орієнтація на лідируючі позиції. Вибір 
цілей рейтингового управління визначається в залежності від наявних і потенційних можливостей, 
результатів моніторингу стану розвитку регіону, обмежень на реалізацію стратегії рейтингового 
управління, яка повинна відповідати вимогам узгодженості, внутрішньої збалансованості, 
результативності, прийнятності рівня ризиків. 

Розробка моделей розвитку регіонів дозволяє сформувати комплекс управлінських альтернатив 
щодо досягнення цілей рейтингового управління, а також оцінити можливі наслідки реалізації різних 
варіантів управлінських рішень. Побудова таких моделей здійснюється на основі методу аналізу 
системної динаміки і припускає: визначення рівнів моделі; розрахунок темпів руху потоків від одного 
рівня до іншого і параметрів моделі; побудову графічної моделі руху потоків; формування функцій 
рішень моделі12. В рамках побудови моделі проводиться аналіз причинно-наслідкових зв’язків потокових 
процесів (фінансових, природно-ресурсних) регіону. Інтенсивність руху потоків між різними рівнями 
задаються у вигляді функціональних залежностей, кожна з яких визначає зміни в стані регіону залежно 
від вихідних параметрів і керуючих дій. Функції рішень визначають зміни темпів потоків, а, отже, й 
умови переходу регіону з одного стану в інший. 

Моделі розвитку регіонів дозволяють також оцінити наслідки реалізації різних варіантів 
управлінських рішень шляхом імітації реалізації різних варіантів моделі та цільових нормативів 
рейтингового управління. 

Важливим етапом є оцінка ефективності сформованих наборів управлінських рішень, 
для якої використовують як кількісні, так і якісні показники. Кількісними критеріями можуть 
бути ефективність використання ресурсів і прискорення їх оборотності, якісними – підвищення 
конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості регіону, покращення його іміджу, підвищення 
рівня стійкості функціонування тощо. Таким чином, критерій ефективності має комплексний характер 
і може бути представлений у вигляді ієрархічної структури показників ефективності. Тому для 
оцінки альтернатив рейтингового управління доцільним є використання методу аналізу ієрархій, що 
передбачає побудову ієрархічної структури критерію ефективності рейтингового управління, попарне 
порівняння альтернатив рішень щодо критеріїв найнижчого рівня, обчислення інтегрального вектора 
пріоритету, управлінських альтернатив за цільовим критерієм ефективності досліджуваного регіону в 
цілому. Компоненти вектора пріоритетів відображають ефективність відповідної стратегії рейтингового  
управління.

Важливим етапом процесу прийняття рішень є оцінка витрат, пов’язаних з реалізацією 
альтернативних управлінських рішень, для якої використовують методи економічного моделювання13.  
 
11 Айвазян, С., Бухштабер, В., Енюков, И. (1989). Прикладная статистика. Классификация и снижение 
размерности. Москва: Финансы и статистика.
12 Андрейчиков, А., Андрейчикова, О. (2001). Анализ, синтез, планирование решений в экономике. Москва: 
Финстатинформ.
13 Шикин, Е., Чхартишвили, А. (2000). Математические методы и модели в управлении. Москва: Дело.
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Побудова відповідної економічної моделі включає: специфікацію моделі, формування інформаційної 
бази моделі, оцінку параметрів моделі і аналіз її ефективності.

Специфікація моделі передбачає визначення її структури, що характеризується визначенням 
параметрів та функціональних залежностей. Параметри моделі повинні бути незалежними, оскільки 
наявність зв’язку між ними приводить до виникнення ефекту мультиколінеарності, яка спричинює 
нестійкість і ненадійності оцінок параметрів моделі.

Інформаційна база моделі повинна бути достатньою за обсягом і однорідною за складом. При  
цьому надійність статистичних оцінок параметрів моделі безпосередньо залежить від кількості 
даних, однак, використання в розрахунках надмірної кількості даних може порушити однорідність 
сукупності. 

Одержані оцінки використовуються для розрахунку вектора відносних витрат, кожний елемент 
якого відображає питому вагу витрат, пов’язаних з реалізацією відповідних альтернативних варіантів 
рейтингового управління в загальній сумі витрат. 

Вибір остаточного управлінського рішення здійснюється на підставі результуючого вектора, 
елементи якого визначаються шляхом порівняння ефекту і витрат, пов’язаних з реалізацією 
альтернативних управлінських рішень.

Висновки. Таким чином, розроблена модель прийняття рішень в системі рейтингового управління 
соціально-економічним розвитком регіону визначає послідовність заходів, які забезпечують ефективність 
і обґрунтованість рішень щодо досягнення визначених цілей сталого розвитку регіону. Запропонована 
методика формування рейтингових оцінок, яка передбачає визначення значень рейтингових оцінок 
стану соціально-економічного розвитку регіону за всією сукупністю основних характеристик його 
функціонування, а також за окремими секторами розвитку регіону, а саме, економічним, соціальним 
і екологічним. Такий підхід забезпечує ефективність прийнятої стратегії рейтингового управління 
соціально-економічним розвитком регіону.
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