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Abstract. The article analyzes the basic modern approaches to imitation modeling of spatial development of regions. It 
is established that one of the tools for solving the problems of balancing regional development by isolating the factors 
of negative impact on the spatial development of the regions is the use of simulation modeling of spatial economic co-
operation. The purpose of the article is to analyze modern approaches to imitation modeling of spatial development of 
regions. To solve this goal, such methods as analysis and synthesis were used to group the main factors of influence on 
the spatial development of regions, modeling, and to construct a simulation model of the factors of influence on the spa-
tial development of regions. The article found that one of the effective tools for complex assessment and comparison 
of the level of spatial development of regions and its forecasting can be information systems using simulation models 
that allow to evaluate and predict the impact of various factors on the results of spatial development of regions. It has 
been determined that spatial development in some aspect also depends on the efficiency of the use of productive forces
Such a system of imitation modeling allows to solve a number of problems of information and analytical support of 
different levels of management information and analytical and forecasting resources for the development and imple-
mentation of territorial development policy.
The main result of the study is the isolation of the factors of influence on the spatial development of the regions, which 
by changing the power of the influence of the above factors, it is possible to predict different scenarios for the develop-
ment of the spatial cooperation of the regions. The recommendations given in the paper can be used to simulate differ-
ent scenarios for the development of spatial cooperation in the regions, taking into account the impact of each factor, 
as well as changing it based on measures to promote the development of regional cooperation.
Key words: spatial development; region; imitation modeling; factors of influence; socio-economic status.
Анотація. У статті проаналізовано основні сучасні підходи до імітаційного моделювання просторового розви-
тку регіонів. Встановлено, що одним з інструментів вирішення проблем збалансування регіонального розвитку 
за рахунок виокремлення факторів негативного впливу на просторовий розвиток регіонів є застосування іміта-
ційного моделювання просторового економічного співробітництва. Метою статті є аналіз сучасних підходів до 
імітаційного моделювання просторового розвитку регіонів. Для вирішення поставленої мети в роботі було ви-
користано такі методи: метод аналізу та синтезу; метод групування основних факторів впливу на просторовий 
розвиток регіонів; метод моделювання; метод побудови імітаційної моделі факторів впливу на просторовий 
розвиток регіонів. У статті було встановлено, що одним з дієвих інструментів комплексного оцінювання і по-
рівняння рівня просторового розвитку регіонів та його прогнозування можуть виступати інформаційні системи 
з використанням імітаційних моделей, які дозволяють провести оцінку та прогнозування впливу різних факто-
рів на результати просторового розвитку регіонів. Було визначено, що просторовий розвиток в деякому аспекті 
також залежить від ефективності використання продуктивних сил
Така система імітаційного моделювання дозволяє вирішити ряд проблем інформаційно-аналітичного забезпе-
чення органів управління різного рівня інформаційними та аналітично-прогнозними ресурсами для розробки 
та реалізації політики щодо розвитку територій.
Основним результатом дослідження є виокремлення факторів впливу на просторовий розвиток регіонів, що за 
допомогою зміни сили впливу наведених факторів можливо спрогнозувати різні сценарії розвитку просторо-
вого співробітництва регіонів. Наведені в роботі рекомендації можуть бути використані для імітаційного моде-
лювання різних сценаріїв розвитку просторового співробітництва регіонів з урахуванням сили впливу кожного 
фактору, а також його зміна на основі заходів щодо сприяння розвитку регіональної співпраці.
Ключові слова: просторовий розвиток; регіон; імітаційне моделювання; фактори впливу; соціально-
економічний стан.
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з їх соціально-економічним становищем та наявніс-
тю значних диспропорцій між рівнями економічного 
росту. Наявність диспропорцій у соціально-еконо-
мічному розвитку ускладнює проведення ефектив-
ної політики економічного співробітництва, гальмує 
формування внутрішнього ринку товарів і послуг, 
загострює економічну кризу, тим самим підвищуючи 
соціальне напруження серед населення, що зумов-
лює актуальність дослідження. Саме тому необхід-
ним є вирішення цих проблем на основі трансфор-
мації існуючих форм, методів і організації системи 
управління в регіоні, що сприятиме забезпеченню 
ефективного просторового економічного співробіт-
ництва. Одним з інструментів вирішення проблем 
збалансування регіонального розвитку за рахунок 
виокремлення факторів негативного впливу на соці-
ально-економічний розвиток регіонів є застосування 
імітаційного моделювання просторового економічно-
го співробітництва.

Метою статті є – аналіз сучасних підходів до іміта-
ційного моделювання просторового розвитку регіонів. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Інструментарію застосування імітаційного мо-
делювання для різних форм соціально-економічних 
процесів як регіонального, так і національного рівня 
присвячено роботи багатьох вітчизняних та зарубіж-
них вчених. Серед основних вчених, які займали-
ся питаннями імітаційного моделювання розвитку  
регіонів, можна виділити В. Вишневського, Дж. Фор-
рестера, Ф.С. Робертса, М. Джексона, Б. Косько, а 
також Е.Б. Грибанову, Р.М. Нижегородцева, М.О. Ки-
зима, Д.І. Макаренко, В.І. Максимова, Д.А. Новикова,  
В.Н. Сидоренко, С.С. Солохіна, Е.Ю. Хрустальова 
й інших [1; 8–9; 12]. Проте, беручи до уваги склад-
ність досліджуваних систем і ситуацій, інструмента-
рій імітаційного моделювання, а також навички його 
застосування в дослідженнях різних соціально-еко-
номічних проблем постійно удосконалюються. Тому 
цікавим є аналіз сучасної практики застосування цьо-
го інструментарію, а також виділення його переваг і 
недоліків щодо забезпечення просторового економіч-
ного розвитку регіонів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

В сучасних умовах країна прагне до європейської 
інтеграції, пошуку власного місця та співпраці з кра-
їнами світового співтовариства на засадах партнер-
ства і рівності, на засадах впровадження реформи 
децентралізації влади. Проте проблеми, котрі наявні 
в суспільному житті нашої держави, створюють до-
даткові перешкоди для цих процесів. Зокрема, в пи-
таннях регіонального розвитку нашої держави та дер-

жавному управлінні в цій сфері є цілий ряд проблем, 
які перешкоджають забезпеченню економічного зрос-
тання, покращенню показників соціального розви-
тку, формуванню ефективної системи управління ре-
гіональним розвитком. Одним з дієвих інструментів 
комплексного оцінювання і порівняння рівня просто-
рового розвитку регіонів та його прогнозування мо-
жуть виступати інформаційні системи з використан-
ням імітаційних моделей, які дозволяють провести 
оцінку та прогнозування впливу різних факторів на 
результати просторового розвитку регіонів. Така сис-
тема імітаційного моделювання дозволяє вирішити 
ряд проблем інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня органів управління різного рівня інформаційними 
та аналітично-прогнозними ресурсами для розробки 
та реалізації політики щодо розвитку територій. Під-
хід імітаційного моделювання також дозволяє покра-
щити інформаційну взаємодію між адміністративним 
центром та територіальними громадами у питаннях 
їх взаємодії та розвитку, покращити реалізацію функ-
цій їх державного управління [2].

Для досягнення поставлених цілей щодо просто-
рового та соціально-економічного розвитку регіонів 
доцільно виокремити сукупність методів та інстру-
ментів на об’єкт управління зі сторони органів міс-
цевого самоврядування. Належне функціонування 
ринкової системи господарювання здійснюється на 
основі реалізації механізму регіонального управлін-
ня, який складається з елементів впливу на всі склад-
ників соціально-економічної системи регіонів [3]. 

Для зростання ролі органів державного управлін-
ня та місцевого самоврядування важливо створити 
умови, за яких вони були б здатні самостійно забезпе-
чувати управління сталим територіальним розвитком 
[4]. При цьому важливо якомога повніше розмежува-
ти повноваження органів державного управління та 
органів місцевого самоврядування на регіональному 
і територіальному рівнях. Таке розмежування є дово-
лі складним завданням, але без формування належ-
них правових засад функціонування регіональних 
органів управління досягнення цілей удосконалення 
системи соціально-економічного управління розви-
тком територій неможливе. Зниження рівня соціаль-
но-економічного стану регіонів, загальне зниження 
рівня і якості життя населення потребують розробки 
та впровадження ефективного інструментарію забез-
печення просторового економічного співробітництва 
регіонів. Оскільки у сучасних умовах відсутня ефек-
тивна політика з боку держави щодо зупинення еко-
номічного спаду, створення умов для розвитку регіо-
нів, стабілізації ситуації в країні, такі явища погіршу-
ють спроможність регіонів до співробітництва через 
зниження їх потенціалу розвитку [5; 19; 21]. 

Це ставить у ряд першочергових пріоритетних за-
вдань необхідність наукового дослідження сучасного 
стану та проблемних питань функціонування систе-
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ми державного управління регіональним розвитком, 
розробки і внесення обґрунтованих змін у систему 
регіонального управління, з урахуванням сучасного 
досвіду розвинених країн у цій сфері та пошуку но-
вих дієвих підходів до державного регулювання регі-
онального соціально-економічного розвитку. Одним 
з дієвих інструментаріїв аналізу факторів впливу на 
регіональний розвиток є застосування імітаційного 
моделювання, яке засноване на виділенні факторів 
впливу на економічний розвиток та ефективність про-
сторового співробітництва на основі виділення сили 
пливу тих чи інших факторів на ці процеси. Беручи до 
уваги аналіз стану соціально-економічного розвитку 
регіонів, доцільним є визначення основних загроз, 
які сприяють зниженню рівня розвитку регіонів та 
їх спроможності до співробітництва. Вплив наведе-
них факторів більшою чи меншою мірою має вплив 
на просторовий розвиток регіонального співробітни-
цтва. Вагомість впливу наведених факторів можливо 
оцінити за допомогою імітаційного моделювання. 

Імітаційне моделювання стає все більш поши-
реним інструментом щодо прогнозування різних со-
ціально-економічних процесів [6; 20]. У сучасних 
умовах світовий та вітчизняний доробок в питаннях 
імітаційного моделювання різних аспектів соціально-
економічного розвитку регіонів включає багато під-
ходів та концепцій. Найбільш поширеними є концеп-
ція системної динаміки [7–8] та агентне моделювання 
[9–10]. 

Так, в роботах багатьох як вітчизняних, так і за-
рубіжних авторів розглядаються різні варіанти імі-
таційних моделей соціально-економічного розвитку 
регіонів. Так, наприклад, в роботі (Emmanuel, Otley 
& Merchant, 1990) розглядається імітаційна модель. 
Яка містить в собі 15 основних параметрів економіки 
регіону, а саме обсяг виробництва, витрати виробни-
цтва, ціни, обсяг грошової маси, інноваційний розви-
ток, продуктивність праці, зайнятість та рівень життя 
населення, соціальні програми, рівень тіньової еконо-
міки, рівень цін, соціальний розвиток, податкова по-
літика, бюджет, зовнішньоекономічні чинники розви-
тку, макроекономічний ризик [11]. Проте зв’язки між 
наведеними параметрами не завжди мають тісний та 
суттєвий вплив як на всьому діапазоні значень, так 
і для різних суб’єктів. Так, для регіонів, які мають 
розвинений інвестиційний потенціал, зростання ма-
кроекономічного ризику знижує вплив зовнішніх 
факторів, тоді як для регіонів, які віднесено до дота-
ційних, навпаки він посилює зростання надходжень 
зовнішніх інвестицій. Згідно з наведеним підходом 
автори умовно розподіляють всі регіони на п’ять ти-
пів, а саме дотаційні, що мають внутрішній потенці-
ал розвитку, депресивні, які позбавлені економічного 
потенціалу, розвинені експортно-орієнтовані, розви-
нені, які впроваджують стратегію імпортозаміщення, 
тіньові, розвиток яких зумовлений рядом факторів, 

які є непідконтрольними органам влади. Основною 
класифікаційною ознакою виділення наведених типів 
є особливості їх державного управління. Виокрем-
лення тіньових регіонів характерно для пострадян-
ського простору, це єдиний тип регіонів, в якому 
частково непідконтрольні фактори (як зовнішні, так 
і внутрішні) істотно впливають на їх економічну ди-
наміку [12–13].

З урахуванням наведених типів регіонального 
розвитку доцільним є використання імітаційного мо-
делювання для визначення факторів вплив на просто-
ровий розвиток регіонів в сучасних умовах. 

У роботі було визначено основні індикатори, які 
мають вплив на просторовий розвиток регіонів (рис. 
1) [18]. До основних макроекономічних проблем, які 
мають вплив на зниження просторого розвитку регіо-
нів та їх співпраці є інфляційні процеси (inflation), які 
впливають на коливання валютного курсу (exchange 
rate fluctuations), низька інвестиційна привабливість 
регіонів (investment attractiveness of regions), зни-
ження потенціалу промислових регіонів (potential 
of industrial regions), державна політика в сфері ре-
гулювання взаємовідносин (regulatory support), зни-
ження рівня та якості потенціалу трудових ресур-
сів (labor resources), не виважена політика держави 
щодо розвитку депресивних територій (development 
of depressed territories), податкове навантаження (tax 
burden), промисловий розвиток (industry), трансфер 
технологій (technology transfer), заробітна плата та рі-
вень життя населення в регіонах (wages and standard 
of living population), банківські відсотки на кредиту-
вання (lending), розвиток малого та середнього біз-
несу (small and medium-sized businesses), міграційні 
процеси (migration), відсутність достатньої кількості 
фінансово-економічних ресурсів для власного розви-
тку територіальних громад (development of territorial 
communities), нерозвиненість локальної інфраструк-
тури (infrastructure), відсутність транспортної доступ-
ності в межах регіону (lack of transport accessibility 
within the region), низький рівень використання потен-
ціалу міжрегіонального та транскордонного співро-
бітництва (ow utilization of the potential of interregional 
and cross-border cooperation) [14]. 

Наведена модель за наведеними факторами може 
застосовуватися для визначення впливу факторів на 
просторовий розвиток за окремими регіонами краї-
ни. В формуванні просторового розвитку бере участь 
велика кількість агентів, серед яких муніципальні 
об’єднання, підприємства різних форм власності, 
державні органи влади та інші. 

Дослідження взаємозв’язку між наведеними в 
моделі факторами та показником просторового роз-
витку (як результуючим). Більшість досліджень опи-
рається на кластерний аналіз, застосування однофак-
торних економетричних моделей. Проте використан-
ня таких методів є недостатнім для виявлення всіх  
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причинно-наслідкових зав’язків всіх факторів впли-
ву на результуючий показник. Для таких досліджень 
найбільш оптимальним є застосування методу іміта-
ційного моделювання [15]. Суттєвою перевагою тако-
го методу є те, що він спрямований на виявлення сили 
впливу прямого та зворотного зв’язку, що дозволяє 
здійснювати імітаційні моделювання, за допомогою 
якого можливо моделювати різні варіанти сценаріїв 
розвитку просторового співробітництва. Тому для до-
слідження розвитку регіонів доцільним є використан-
ня саме цього методу для виявлення різних сценаріїв 
просторового розвитку регіонів. 

Зміна основних складових факторів впливу на 
просторовий розвиток регіонів визначається кількістю 
контурів як прямого, так і зворотного зв’язку, які покла-
дено основу імітаційної моделі. В досліджуваній іміта-
ційній моделі таких контурів було сформовано 35. В 
моделі контури містять від двох до шести змінних, які 
характеризують процес формування складників забез-
печення просторового розвитку регіонів. У наведеній 
імітаційній моделі цикл являють собою контури пря-
мого та зворотного зв’язку, які характеризують процес 
розвитку регіонів з урахуванням сил впливу зовнішніх 
факторів на процеси розвитку та взаємодії регіонів 
[16]. Наведені контури зв’язку у моделі побудовано на 
основі аксонометричних моделей, які побудовано на 
основі взаємозв’язку між факторами розвитку регіонів  

та можливостями просторового розвитку. Під час імі-
таційного моделювання було враховано сучасний век-
тор, який спрямований на досвід розвинених країн, 
оскільки країна обрала вектор Європейського розви-
тку. Для визначення якості моделі необхідним є вико-
ристання коефіцієнта детермінації (R²) та коефіцієнта 
середньоквадратичної похибки, що визначає статис-
тичну значущість параметрів моделі. Для адекватного 
порівняння із статистичними даними під час імітацій-
ного моделювання необхідно провести обернене пере-
творення всіх даних. Імітаційне моделювання просто-
рового розвитку регіонів дозволяє дослідити вплив та 
силу окремих її факторів (соціально-економічного, ін-
новаційно-інвестиційного впливу та інші), визначити 
заходи державного регулювання задля створення умов 
та покращення просторового розвитку регіонів в усіх 
сферах, що в майбутньому сприятиме просторовому 
регіональному розвитку в країні. Визначені в резуль-
таті аналізу ключові факторі впливу на просторовий 
розвиток зумовлюють необхідність оцінки стану і тен-
денцій соціально-економічного розвитку регіонів [17].

ВИСНОВКИ

Таким чином, для посилення власної соціально-
економічної бази регіонів повинна бути вироблена 
й реалізована доктрина регіонального економічного 
розвитку, що здатна врахувати природно-кліматичні,  

Рис. 1. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків моделі
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ресурсні, національні, етнічні, культурні та інші особли-
вості регіонів, а також забезпечити стабільний розвиток 
економічних суб’єктів, захист економічних інтересів 
регіону, сприяти підвищенню рівня життя населення. 
Концептуальним положенням доктрини повинне стати 

забезпечення якісного економічного росту регіональних 
господарських комплексів, параметрами якого є зріст 
реального добробуту населення на основі нарощування 
виробничого й людського капіталу, що дозволить забез-
печити ефективний просторовий розвиток регіонів. 
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