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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. У сучасній економічній науці політична, 
економічна та соціальна криза розглядається дослідниками як фаза економічного 
циклу, що характерна для розвитку ринкової економіки і, за наслідками якої, 
економічна система спроможна вийти на новий рівень.  

Апеляція до світового досвіду свідчить, що економічна криза може бути значною 
мірою керованим процесом. До неї можна й необхідно готуватися, її можна 
передбачити, очікувати, а при бажанні й викликати; перебіг економічної кризи можна 
прискорювати, випереджати, запобігати. Запобігання економічній кризовій ситуації 
можливе шляхом раннього виявлення ознак кризи та подолання низки її соціально-
економічних причин і передумов. Саме тому, у країнах з розвинутою ринковою 
економікою більшість інструментів антикризового управління на регіональному рівні 
характеризуються превентивним характером. Тривалість і глибина кризи є наслідком 
помилок в антикризовому управлінні, свідомих деструктивних дій менеджменту або 
нерозуміння ним причин, характеру й можливих наслідків кризи.  

Саме з цієї причини актуальним є дослідження та розробка системи заходів 
антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону, підвищення 
рівня її превентивного характеру та можливості використання існуючого світового 
досвіду у процесі антикризового управління розвитком регіонів України.  

В економічній науці дослідженню причин виникнення економічних криз та 
формуванні антикризової стратегії приділяється значна увага. Причини та наслідки 
розвитку економічної кризи досліджують такі представники класичної та неокласичної 
школи економічної теорії як: Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, Й. Шумпетер; 
представники кейнсіанської школи економічної теорії: С. Брю, Р. Дорнбуш, Дж. М. 
Кейнс, К. Макконнелл, П. Самуельсон, С. Фішер, Р. Шмалензі; представники теорії 
соціалізму: Р. Гільфердінг, Ф. Енгельс, К. Маркс, Л. Мендельсон; представники 
інституціональної школи економічної теорії: Т. Веблен, В. Мітчелл, М. Туган-
Барановський, Є. Слуцький. Розглядають економічну кризу, як чинник деструктивних 
змін у розвитку економічної системи та погіршення інвестиційного клімату розвитку 
регіону Л. Абалкін, В. Василенко, С. Горлов-Марченко, П. Лагедик, С. Ожегов, В. 
Папп, Б. Піджненбург, Ю. Розенталь. Виділяють економічну кризу, як чинник 
позитивних змін у розвитку економічної системи: Р. Ансофф, Л. Бартон, О. Демчук, Т. 
Єфремова, К. Ру-Дюфор, О. Чернявський. Кризу, як чинник порушення стану 
рівноваги економічної системи та загрозу економічної безпеки регіону досліджують: 
В. Воронкова, А. Глазкова, С. Іщук, А. Колос, О. Маковоз, В. Проскура, А. Пушкарь, 
А. Трідед. Кризу, як об’єктивний процес у розвитку економічної системи, 
досліджують: О. Богданов, О. Галушко, І. Дацюк, М. Туган-Барановський, Т. 
Черничко. Кризу, як наслідок диференціації соціально-економічного розвитку регіонів 
та формування депресивних економічних районів обґрунтовують О. Богданов, С. 
Глазьєв, В. Гоблик, Г. Слізкова, Я. Шевчук. Дослідження теоретичних та прикладних 
аспектів кризових процесів, обґрунтування, їх основних причин здійснюється у працях 
В. Гоблика, С. Іщук, В. Мікловди, В. Паппа, М. Пітюлича, Н. Хвищун. 

Віддаючи належне науковим доробкам наведених авторів необхідно відзначити, 
що переважна більшість досліджень має макроекономічне спрямування. Що 
стосується антикризового управління на регіональному рівні, то слід зазначити, що 
дана проблема не отримала належного розвитку. Особливо важливою проблемою є 
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формування механізму антикризового управління, який на сьогоднішній день не 
склався ні організаційно, ні функціонально. Таким чином, вище зазначене обумовило 
вибір теми дисертаційної роботи, обгрунтування її мети, завдань, предмета та об’єкта 
дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Виконання 
дисертаційного дослідження здійснювалося в рамках планів науково-дослідних робіт 
Мукачівського державного університету за такими темами: «Моделювання, 
прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового регулювання 
структурних зрушень в економіці України» (номер державної реєстрації 
0113U008235), в якій обґрунтовано застосування форм антикризового управління з 
метою розвитку пріоритетних галузей та видів економічної діяльності регіону; 
«Вдосконалення механізму транскордонного співробітництва в контексті нової 
регіональної стратегії Європейського Союзу» (номер державної реєстрації 
0113U008234), де запропоновано вдосконалення Стратегії соціально-економічного 
розвитку регіону шляхом уточнення основних параметрів та результатів управлінських 
заходів у зовнішньоекономічній діяльності підприємств Закарпатської області; 
«Формування економічного потенціалу на мікро-, мезо, макрорівнях в умовах 
соціально-економічних трансформацій» (номер державної реєстрації 0116U004818), де 
уточнено визначення кризових процесів, методику аналізу соціально-економічного 
розвитку держави (регіону), обгрунтовано концептуальні підходи до формування 
регіонального механізму антикризового управління. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
концептуальних засад та практичних рекомендацій, щодо підвищення дієвості 
механізму антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону. 
Досягнення окресленої мети зумовило вирішення таких завдань: 

- узагальнити наукові підходи щодо сутності об’єкту та предмету поняття 
«економічна криза»; 

- узагальнити теоретичні підходи до формування механізму антикризового 
управління соціально-економічним розвитком регіону; 

- розробити методику оцінювання результативності антикризового управління 
соціально-економічним розвитком регіону; 

- провести моніторинг складових оцінки результативності антикризового 
управління на рівні регіонів України; 

- провести моніторинг складових оцінки результативності антикризового 
управління на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області); 

- здійснити порівняльний аналіз інтегральних показників оцінки 
результативності антикризового управління; 

- здійснити прогнозування тенденцій розвитку економіки та соціальної сфери 
Закарпатської області з позиції існуючої системи антикризового управління; 

- розвинути компонентну будову механізму антикризового управління 
соціально-економічним розвитком регіону; 

- розробити пропозиції спрямовані на удосконалення інституційного 
забезпечення антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону. 

Об’єктом дослідження є процес антикризового управління соціально-
економічним розвитком регіону. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону. 
Методи дослідження. У відповідності до діалектичного взаємозв’язку між 

предметом і методом для досягнення визначеної мети було використано систему 
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження антикризового управління 
соціально-економічним розвитком регіону. При вирішенні наукових завдань були 
використані такі методи наукового дослідження: історичний метод (для визначення 
сутнісних характеристик та наукових підходів до визначення поняття «економічна 
криза» п. 1.1.), метод наукової класифікації і систематизації (для проведення 
класифікації видів економічної кризи п. 1.1., виокремлення чинників виникнення 
економічної кризи п. 1.1.), структурно-логічний (при розробці механізму 
антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону п. 1.2.), конвент-
аналіз (при визначенні методики оцінки результативності антикризового управління 
соціально-економічним розвитком регіону п. 1.3.), метод статистичного аналізу та 
моніторингу (при визначенні оцінки результативності антикризового управління на 
рівні національної економіки п. 2.1., на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської 
області) п. 2.2.), порівняльний аналіз (при визначенні інтегральних показників оцінки 
результативності антикризового управління п. 2.3.), економіко-математичного 
моделювання та аналітичного прогнозування (при визначенні шляхів та напрямів 
удосконалення механізму антикризового управління соціально-економічним 
розвитком регіону п. 3.1, 3.2., 3.3.). 

Статистичною і фактологічною базою дослідження є нормативно-правові акти, 
методично-інструктивний матеріал, дані Кабінету Міністрів України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної служби 
статистики України, Головного управління статистики у Закарпатській області. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленні теоретичних 
засад та виробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення антикризового 
управління соціально-економічним розвитком регіону. Зокрема, в дисертації: 

вперше: 
- обгрунтовано концептуальні підходи до формування механізму антикризового 

управління соціально-економічним розвитком регіону, в основу яких закладено 
принцип використання системи превентивних заходів управлінського характеру за 
окремими складовими (економічною, виробничою, енергетичною, 
зовнішньоекономічною та соціальною). З метою підвищення гнучкості та дієвості 
механізму, інструменти та важелі антикризового управління соціально-економічним 
розвитком регіону корегуються за результатами моніторингу поточної економічної 
ситуації, а їх дія спрямована на виявлення, ліквідацію та запобігання небажаних 
наслідків кризових процесів в економіці регіону; 

удосконалено: 
- підходи до оцінювання результативності антикризового управління соціально-

економічним розвитком регіону та етапи побудови узагальненого інтегрального 
показника рівня економічної кризи, шляхом: оцінювання стану розвитку регіонів 
України; оцінювання тенденцій розвитку окремого регіону та визначення чинників 
формування кризових процесів; оцінювання результативності заходів антикризового 
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управління соціально-економічним розвитком регіону; оцінювання комплексної 
результативності механізму антикризового управління соціально-економічним 
розвитком регіону; 

- категоріально-понятійний апарат антикризового управління соціально-
економічним розвитком регіону, зокрема, шляхом використання системного підходу 
визначено зміст поняття «економічна криза» з виділенням його економічного, 
соціального та територіального аспектів. На відміну від існуючих визначень, авторське 
визначення базується на системному підході до антикризового управління соціально-
економічним розвитком регіону; 

- класифікацію складових економічної кризи на регіональному рівні, за 
допомогою якої проведено оцінювання результативності антикризового управління 
соціально-економічним розвитком Закарпатської області. За результатами проведеного 
моніторингу до сукупності складових розвитку економічної кризи у Закарпатській 
області віднесено: економічну, соціальну, виробничу, зовнішньоекономічну, 
продовольчу, енергетичну, інвестиційно-інноваційну, фінансову, демографічну; 

набули подальшого розвитку: 
- підходи до формування механізму антикризового управління соціально-

економічним розвитком регіону шляхом визначення: цілей (стратегічні: загальні та 
специфічні; тактичні), об’єктів (динаміка основних соціально-економічних показників; 
стан бюджетної системи; ситуація на ринку праці; рівень цін; соціальна сфера, 
демографічна ситуація, зовнішньоекономічна діяльність), суб’єктів (носії соціально-
економічних інтересів (суб’єкти господарської діяльності та домогосподарства); 
органи виконавчої влади на національному та регіональному рівні), форм (структурне 
регулювання, регулювання ринку праці, соціальне регулювання, зовнішньоекономічне 
регулювання, регулювання інвестиційного клімату, регулювання підприємницької 
діяльності, регулювання природоохоронної діяльності), методів (організаційні, 
донорські, адміністративні та правові) та функцій (організація, планування, 
регулювання, мотивація та контроль) антикризового управління; 

- підходи до удосконалення інституційного забезпечення антикризового 
управління соціально-економічним розвитком регіону, шляхом виділення групи 
базових та функціональних інституцій. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що отримані 
автором результати апробовані й доведені до рівня конкретних методичних і 
практичних рекомендацій. Окремі пропозиції, що містяться у дисертаційній роботі 
враховані у діяльності: Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської 
обласної державної адміністрації, в процесі реалізації Регіональної стратегії розвитку 
Закарпатської області (№ 04/119 від 31.01.2018 р.); Закарпатського регіонального 
центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, в процесі 
здійснення та організації регіональних соціально-економічних досліджень (№ 12 від 
03.03.2018 р.); Фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації 
(№ 02-28/110/1 від 22.01.2018р.); у навчально-науковому процесі Мукачівського 
державного університету при викладанні навчальних дисциплін (№ 144 від 09.02.2018 
р .) та в процесі здійснення науково-дослідних робіт (№145 від 09.02.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі 
наукові результати, викладені в роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, 
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опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї і положення, які 
становлять індивідуальний внесок аспіранта.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 
розглянуто та схвалено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях та конгресах, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція 
«Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових 
умовах» (м. Ужгород-Мукачево, 24-25 квітня 2015 р.); Всеукраїнська науково-
практична конференція «Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону 
та громади: науковий погляд» (м. Ужгород, 29 жовтня 2015р.); Х Міжнародна науково-
практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових 
відносин» (м. Умань, 21-22 квітня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку науки в Україні» (м. Рівне, 
12 травня 2016 р.); Proceedings of III international scientific conference «Modern scientific 
achievements: experience exchange» (Morrisville, Lulu Press, 2017); Міжнародна науково-
практична Інтернет-конференція «Фінансове регулювання зрушень у економіці 
України», (м. Мукачево, 21-22 березня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики» (м. 
Мукачево, 22-23 березня 2017 р); IX Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні тенденції розвитку світової економіки» (м. Харків, 26 травня 2017 р.); 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Децентралізація влади в Україні: 
виклики та можливості для громад міст обласного значення» (м. Полтава, 1 листопада 
2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Китайсько-українське 
гуманітарне співробітництво в рамках концепції «Один пояс-один шлях» (м. 
Тяньцзинь – Китайська Народна Республіка 15-17 грудня 2016 р.); Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 
умовах трансформаційної економіки» (м. Дніпро 13-14 квітня 2017 р.); ІV Міжнародна 
науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної 
інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (м. Львів, 18-19 травня 2017 
р.); ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, 
аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та 
регіональні аспекти» (м. Львів, 24 листопада 2017 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг» (м. Рівне, 15-16 
грудня 2017 р.); IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (м. 
Дніпро, 12-13 квітня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки» (м. Ужгород, 26-28 
квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації відображено у 34 наукових працях, з 
яких 9 наукових статей: 6 у наукових фахових виданнях України (з яких – 1 стаття 
віднесена до наукометричної бази Web of Science), 3 – у періодичних наукових 
виданнях інших держав (Чехія, Болгарія) і 25 праць апробаційного характеру. 
Загальний обсяг публікацій складає 8,55 друк. арк., з яких 6,5 друк. арк. належать 
особисто автору. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел, містить 40 
таблиць, 22 рисунки. Повний обсяг дисертаційної роботи становить 256 сторінки, з 
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них додатки розміщенні на 25 сторінках, список використаних джерел містить 200 
позицій і розміщений на 22-х сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її значимість, розкрито 

зв’язок роботи з напрямами наукових розробок, сформульовано мету і завдання 
дисертації, визначено наукову новизну одержаних результатів, наведено дані їх 
апробації та впровадження, показано можливість теоретичного і практичного 
застосування. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи дослідження антикризового 
управління соціально-економічним розвитком регіону» обґрунтовано сутність і 
наукові підходи до визначення об’єкту та предмету поняття «економічна криза», 
розкрито підходи до формування механізму антикризового управління соціально-
економічним розвитком регіону, сформовано методику оцінювання результативності 
антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону. 

За результатами проведеного дослідження існуючих підходів визначено, що 
економічна криза – різка зміна у господарчому житті, стані господарства країни 
(регіону), яка спричиняє загострення соціально-економічного становища.  

Визначено об’єкт (стан розвитку реального сектору економіки, окремого ринку 
або території) та предмет (процеси, які відбуваються у господарському житті держави, 
району; реальному секторі економіки, на окремому ринку або території) даного 
поняття.  

Запропоновано системний підхід до визначення поняття економічна криза з: 
економічної (об’єктивний процес змін у розвитку економічної системи, які 
відбуваються під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, призводять до 
порушення стану рівноваги економічної системи та трансформації її основних 
елементів), соціальної (розбалансування соціальної складової розвитку економічної 
системи, незабезпечення соціальних гарантій, уповільнення розвитку соціальної 
інфраструктури, соціальна незахищеність населення, погіршення демографічної 
ситуації, відсутність довіри спричинені факторами створеними політикою держави)та 
територіальної (тривалі процеси змін у економічному розвитку окремих територій 
(регіонів), їх низька інтегрованість у національну економічну систему, недостатній 
розвиток соціально-економічної регіональної системи) точок зору. 

Антикризове управління соціально-економічним розвитком регіону – це система 
управлінської діяльності на загальнодержавному та регіональному рівнях, спрямована 
на подолання проблем соціально-економічного розвитку регіону, усунення 
(мінімізацію) деструктивних наслідків та формування комплексу превентивних заходів 
запобігання кризових процесів у майбутньому. 

Під механізмом антикризового управління соціально-економічним розвитком 
регіону визначено сукупність взаємопов’язаних об’єктів, форм, методів та 
інструментів регуляторного впливу, сформованих на основі моніторингу зовнішнього і 
внутрішнього соціально-економічного середовища регіону, оперативної оцінки і 
аналізу соціально-економічного стану регіону, розробки та подальшого впровадження 
заходів, щодо подолання кризової ситуації.  

На відміну від існуючих підходів запропоновано уточнення цілей та інструментів 
регуляторного впливу держави з врахуванням поточного стану та основних тенденцій 
розвитку регіону (рис. 1). 
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Рис. 1. Антикризове управління соціально-економічним розвитком 

Джерело:сформовано автором 
 
Методика оцінки результативності антикризового управління соціально-

економічним розвитком регіону передбачає оцінювання (рис. 2): 

 
Рис. 2. Алгоритм методики оцінки результативності антикризового управління 
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Визначення інтегрального показника передбачає ідентифікацію структурних 

складових економічної кризи; формування множини індикаторів для кожної складової; 
визначення оптимальних, порогових і граничних значень; нормування значень 
індикаторів; визначення вагових коефіцієнтів; моніторинг індикаторів, ієрархічне 
узгодження результатів та їх аналіз; побудову узагальненого інтегрального індикатору 
для регіонів України; побудову узагальненого інтегрального індикатору для окремого 
регіону; порівняння значень інтегральних індикатів; обґрунтування ймовірних причин 
та наслідків відхилення індексу регіону від середнього по регіонах України; розробка 
системи заходів підвищення рівня результативності механізму державного 
антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону. 

У другому розділі «Оцінка параметрів результативності антикризового 
управління соціально-економічним розвитком регіону» проведено: моніторинг 
фактичних значень індикаторів складових економічної кризи, оцінку результативності 
антикризового управління на рівні регіонів України та рівні окремого регіону (на 
прикладі Закарпатської області); порівняльний аналіз узагальнених інтегральних 
показників оцінки результативності антикризового управління. 

Визначено складові економічної кризи (економічна, виробнича, енергетична, 
зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, продовольча, соціальна, фінансова) 
та відповідні індикатори, порогові значення (критичне та оптимальне значення), які 
дають можливість визначити характеристичні значення індикатора, проаналізувати 
стан соціально-економічного розвитку регіону та результативність антикризового 
управління (табл. 1).  

Таблиця 1 
Порогові значення основних індикаторів складових економічної кризи  

на рівні регіону 
Складові 

економічної 
кризи 

Найменування основних визначених індикаторів  
складових економічної кризи 

Критичне 
значення 

Оптимальне 
значення 

Виробнича 
складова 

трудомісткість промислового виробництва, % ≤ 4; ≥ 50 20–25 
рентабельність операційної діяльності промислових підприємств 

(підприємств будівництва), % ≤ 1; ≥ 60 6–10 

рентабельність операційної діяльності підприємств транспорту та зв'язку, 
відсотків ≤ -5; ≥ 15 5–8 

ступінь зносу основних засобів промисловості, у будівництві, на 
підприємствах транспорту та зв'язку, у сільському господарстві, мисливстві, 
лісовому господарстві, % 

≤ 5; ≥ 80 30–40 

Демографічна 
складова 

коефіцієнт природного приросту, на 1 тис. осіб наявного населення ≤ -2 1,5 
частка населення похилого віку в загальній чисельності населення, % 

(коефіцієнт старіння) 
≤ 11; ≥ 25 18–20 

демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, % ≤ 35; ≥ 55 45–50 
загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (-) (на 10 тис. 

осіб) 
≤ -2; ≥ 5 2–3 

Енергетична 
складова 

частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів регіону, 
відсотків 

≤ 40 100 

рівень імпортної залежності за домінуючим ресурсом у загальному 
постачанні первинної енергії, % 

≥ 60 30 

знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного 
комплексу, % 

≤ 5; ≥ 70 30–40 

енергоємність ВРП, кг умовного палива/гривень ≤ 0,7 0,25 
Зовнішньо 
економічна 

складова 

відкритість економіки, % ≥ 100 75 
коефіцієнт покриття експортом імпорту, разів ≤ 0,85; ≥ 1,7 1–1,2 
питома вага провідного товару  в загальному обсязі експорту (імпорту) 

товарів, % 
≥ 25 5 

індекс умов торгівлі (ціновий), % ≤ 85 110 
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Продовження табл. 1 

Інвестиційно-
інноваційна 

складова 

валове нагромадження основного капіталу, % від ВРП ≤ 18 30 
відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу капітальних 

інвестицій, % 
≤ 55 85 

відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВРП, % ≤ 4 7 
частка обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВРП, % ≤ 0,5 3 

Економічна 
складова 

різниця між індексами продуктивності праці в регіоні та реальної 
середньомісячної заробітної плати, % 

≤ -15; ≥ 12 -0,5 – 0,5 

рівень "тінізації" економіки, % від ВРП ≥ 30 13 
рівень безробіття, % ≥ 9 5 
індекс споживчих цін, % ≤ -2; ≥ 12 2–3 
відношення наявного доходу населення до ВРП, % ≤ 40; ≥ 65 53–55 

Продовольча 
складова 

добова калорійність харчування людини, тис.ккал ≤ 2250 3100 
співвідношення обсягів виробництва та споживання м'яса (молока, яєць, 

картоплі, овочів) на одну особу, % 
≤ 80 105 

виробництво зерна на одну особу на рік, тонн ≤ 0,6 1 

Соціальна 
складова 

частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 
доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, % 

≥ 30 18 

відношення середньомісячної номінальної заробітної плати до 
прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, разів 

≤ 1,5 3 

обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я (освіту), % від ВРП ≤ 3 7 
рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, % населення відповідної 

вікової групи 
≤ 50 60 

Фінансова 
складова 

(бюджетна) 

відношення дефіциту/профіциту бюджету Закарпатської області до ВРП, % ≤ -6; ≥ 10 -2 – 3 
дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору 

загальнодержавного управління, % від ВРП 
≤ -3; ≥ 5 0 

рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет, % ≤ 18; ≥ 37 25–28 
Джерело: сформовано автором 

За результатами моніторингу складових оцінки результативності антикризового 
управління на рівні регіонів України визначено індекси економічної кризи, які дають 
можливість виділити її складові. Проведено моніторинг складових оцінки 
результативності антикризового управління на рівні окремого регіону (на прикладі 
Закарпатської області). На рівні регіону визначено індекси економічної кризи та 
виділено складові, у яких вплив кризових процесів є найвищим. Здійснено 
порівняльний аналіз інтегральних показників оцінки результативності антикризового 
управління.  

Визначені індекси складових економічної кризи на рівні регіонів України та рівні 
окремого регіону, дозволили провести їх порівняльний аналіз з врахуванням вагових 
коефіцієнтів для розрахунку узагальнених інтегральних індикаторів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Індекси та вагові коефіцієнти структурних складових економічної кризи 

№ 
п/п 

Структурні складові 
економічної кризи 

Індекси на рівні 
регіонів України 

Індекси на рівні 
Закарпатської обл. 

Вагові 
коефіцієнти 

1.  Виробнича складова 457,988 442,321 0,1218 
2.  Демографічна складова 42,170 42,319 0,0913 
3.  Енергетична складова 47,978 30,218 0,1148 
4.  Зовнішньоекономічна складова 66,000 64,051 0,1095 

5.  Інвестиційно-інноваційна 
складова 15,952 22,697 0,1089 

6.  Економічна складова 16,848 14,888 0,1224 
7.  Продовольча складова 119,780 72,115 0,1007 
8.  Соціальна складова 26,813 19,111 0,1013 

9.  Фінансова складова 
(бюджетна) 10,035 8,512 0,1294 

Джерело: розроблено автором 
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Узагальнений інтегральний індикатор для регіонів України (I) розраховано за 

формулою (1): 
 

    (1) 
де dm – ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску показника/субіндекса m-ї 

складової економічної кризи в інтегральний індикатор економічної кризи на рівні 
регіонів України; Im – інтегральний індикатор m-ї складової економічної кризи, де m = 
(1, 2, 3 ... 9). 

I= (457,988*0,1218)+(42,170*0,0913)+(47,978*0,1148)+(66,000*0,1095)+(15,952*0,1089)+ 
+(16,952*0,1224)+(119,780*0,1007)+(26,813*0,1013)+(10,035*0,1294) =92,244 

Узагальнений інтегральний індикатор для окремого регіону (I) розраховано за 
формулою (2): 

 

    (2) 
де dr – ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску показника/субіндекса r-ї 

складової економічної кризи в інтегральний індикатор для окремого регіону; Ir - 
інтегральний індикатор r-ї складової економічної кризи, де r = (1, 2, 3 ... 9). 

 
I= (442,321*0,1218)+(42,319*0,0913)+(30,218*0,1148)+(64,051*0,1095)+(22,697*0,1089)+ 

+(14,888*0,1224)+(72,115*0,1007)+(19,111*0,1013)+(8,512*0,1294) =82,814 
Визначено, що в Закарпатській області за окремими складовими індекс 

економічної кризи є нижчим у порівнянні з іншими регіонами України, а саме: 
виробничій, зовнішньоекономічній, продовольчій, соціальній, енергетичній, 
економічній.  

У третьому розділі «Шляхи та напрями удосконалення механізму 
антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону» проведено 
статистичне моделювання тенденцій розвитку та ефективності антикризового 
управління у Закарпатській області та запропоновано модель для прогнозування 
величини ВРП; удосконалено та запропоновано механізм антикризового управління 
соціально-економічним розвитком на рівні Закарпатської області; розроблено шляхи 
удосконалення інституційного забезпечення антикризового управління соціально-
економічним розвитком регіону. 

За результатами проведеного аналізу динаміки показників складових економічної 
кризи визначено основні чинники впливу на рівень розвитку економіки Закарпатської 
області: продуктивність праці; рівень безробіття; відношення наявного доходу до ВРП; 
відкритість економіки; відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу 
капітальних інвестицій. Результати кореляційного аналізу засвідчили існування 
залежності між обраними чинниками та результуючою величиною – ВРП.  

Результати регресійного аналізу, дали змогу сформувати аналітичний вираз 
стохастичної залежності між ВРП та визначиними чинниками.   

Модель побудована для прогнозування величини ВРП з врахуванням визначених 
чинників: 

у=2404,1281+ 609,1232х1-319,9429х2+13,2322х3-13,6983х4-3,8481х5          (3) 

Результати прогнозу на 2018-2020 рр. відображено у табл. 3. 
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Таблиця 3 

Прогнозування визначених показників на 2018-2020 рр. 
Показники Прогнозна модель 

Прогноз 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Продуктивність праці в 
Закарпатської області (х1), тис. 

грн./особу 
y= 3,5741x+3,7222 57,3337 60,9078 64,4819 

Рівень безробіття (за методологією 
Міжнародної організації праці) (х2), % y= 0,1962x+6,9 9,843 10,0392 10,2354 

Відношення наявного доходу 
населення до ВРП(х3), % y= 1,3605x+85,365 105,773 107,133 108,4935 

Відкритість економіки (х4), % y= 4,1503x+100,66 162,915 167,0648 171,2151 
Відношення вартості нововведених 

основних засобів до обсягу 
капітальних інвестицій (х5),% 

y= 2,2077x+64,05 97,1655 99,3732 101,5809 

Прогнозне значення ВРП (у), 
млн. грн.  

у=2404,1281+ 609,1232х1-
319,9429х2+13,2322х3-

13,6983х4-3,8481х5 
32972,26533 35039,2149 37106,16424 

Джерело: сформовано автором 
 

На основі проведеного дослідження та аналізу складових антикризового 
управління соціально-економічним розвитком регіону сформовано механізм 
антикризового управління соціально-економічним розвитком (рис. 3). 

 
Рис. 3. Механізм антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону  

Джерело: розроблено автором 
 
Шляхи удосконалення механізму антикризового управління соціально-

економічним розвитком за окремими складовими у Закарпатській області для: 
- виробничої складової – стимулювання оновлення основних засобів, шляхом 

залучення кредитних ресурсів; посилення ролі індикативного планування; 
запровадження сучасних технологій, спрямованих на економію сировинних та 
енергетичних ресурсів;  
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- зовнішньоекономічної складової –переорієнтацію управлінських заходів на 

стимулювання експорторозширюючого варіанту розвитку; зростання коефіцієнту 
покриття імпорту експортом, збільшення кількість країн-партнерів в загальному обсязі 
експорту та імпорту товарів, розширення транскордонного співробітництва у регіоні; 

- продовольчої складової – сприяння насиченості регіонального споживчого 
ринку продукцією вітчизняного виробника, сприяння ефективному використанню 
власних сировинних ресурсів для виробництва конкурентоспроможної продукції з 
закінченим циклом виробництва;  

- соціальної складової – покращенні людського потенціалу; зростання обсягів 
видатків на освіту, охорону здоров’я, об’єкти соціальної інфраструктури з доведенням 
їх до стандартів сусідських європейських країн; 

- енергетичної складової – збільшення частки власних паливно-енергетичних 
ресурсів; розвиток системи державно-приватного партнерства, з метою проведення 
оновлення техніки та технології виробництва паливно-енергетичної продукції; 
осучаснення виробництва паливно-енергетичних ресурсів у регіоні відповідно до 
вимог науково-технічного прогресу;  

- економічної складової – прискорення темпів зростання економіки в регіоні, 
зростання рівня продуктивності праці та зниження рівня «тінізації» економіки. Одним 
з вагомих чинників економічного розвитку є покращення інвестиційно-інноваційної 
ситуації в Закарпатській області.  

За результатами визначених шляхів удосконалення інституційного забезпечення 
антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону (рис. 4) 
запропоновано виокремлення в структурі управління систему базових та 
функціональних інституцій. 
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Рис. 4. Інституційне забезпечення антикризового управління соціально-

економічним розвитком регіону 
Джерело: розроблено автором 
Базові інституції повинні відповідати за стабільний соціально-економічний 

розвиток Закарпатської області, діяльність функціональних спрямована на 
забезпечення антикризового управління з використанням превентивних методів у 
боротьбі з економічної кризою. Синергетичний ефект управління таких інституцій 
забезпечить у регіоні ефективне та результативне антикризове управління. 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення та 

обґрунтовано концептуальні засади антикризового управління соціально-економічним 
розвитком регіону, які спрямовані на визначення складових економічної кризи та 
наслідків їх прояву. Результати дослідження характеризуються науковою новизною і 
представлені такими висновками: 

1. Згруповано наукові підходи до визначення сутності, предмету та об’єкту 
поняття «економічна криза» та виокремлено доктринальний (включає підходи 
представників класичної та неокласичної школи економічної теорії, підходи 
представників кейнсіанської школи економічної теорії, підходи представників теорії 
соціалізму, підходи представників інституціональної школи) та каузальний (криза, як 
чинник порушення стану рівноваги економічної системи, економічна криза, як чинник 
позитивних змін у розвитку економічної системи, економічна криза, як чинник 
негативних змін у розвитку економічної системи, криза, як об’єктивний процес у 
розвитку економічної системи, криза, як наслідок диференціації соціально-
економічного розвитку регіонів) підходи. 

За результатами їх аналізу запропоновано системне визначення сутності поняття 
«економічна криза», яке охоплює економічний, соціальний та територіальний аспекти. 

2. Механізм антикризового управління соціально-економічним розвитком 
регіону містить такі структурні елементи: цілі (комплекс прогнозних та специфічних 
завдань, які розробляються органами управління), суб’єкти (носії соціально-
економічних інтересів та органи виконавчої влади), об’єкти (процеси, які склалися в 
умовах кризи), методи (організаційних, донорських, адміністративних, правових) та 
форми (структурне, соціальне, зовнішньоекономічне регулювання, регулювання ринку 
праці, інвестиційного клімату, підприємницької та природоохоронної діяльності). 

3. Складність оцінювання результативності антикризового управління соціально-
економічним розвитком регіону визначає його етапи: оцінка стану розвитку регіонів 
України з позицій економічної кризи; оцінка тенденцій розвитку регіону та з’ясування 
причин розвитку кризових процесів; оцінка результативності заходів державного 
антикризового управління на соціально-економічний розвиток регіону; комплексна 
оцінка результативності антикризового управління соціально-економічним  розвитком 
регіону. 

4. Оцінювання стану розвитку регіонів України з позицій глибини економічної 
кризи здійснена за складовими економічної кризи (економічною, інвестиційно-
інноваційною, зовнішньоекономічніою, соціальною, демографічною, фінансовою, 
енергетичною, продовольчою, виробничою), кожна з яких містить сукупність 
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індикаторів, які дозволяють оцінити поточний стан соціально-економічного розвитку 
регіонів України. Для проведення аналізу використано фактичний статистичний 
матеріал за період 2004-2015 рр. Отримані фактичні значення індикаторів зіставлено з 
запропонованими характеристичними значеннями та проведено оцінку їх стану 
(небезпечний, критичний, незадовільний, задовільний, оптимальний). Згідно 
запропонованої методики визначено індекси та інтегральні індикатори за кожною 
структурною складовою економічної кризи. Результуючою величиною оцінки стану 
розвитку регіонів з позицій економічної кризи є узагальнений інтегральний індикатор 
для регіонів України. 

5. Оцінювання тенденцій розвитку окремого регіону та з’ясування причин 
розвитку кризових процесів на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської 
області) здійснена шляхом визначення фактичних значень індикаторів за аналогічними 
складовими економічної кризи на рівні регіону. За результатами зіставлення даних 
індикаторів і їх характеристичних значень визначено індекси, інтегральні індикатори 
та узагальнений інтегральний індикатор на рівні Закарпатської області.  

6. Проведений порівняльний аналіз отриманих значень інтегральних індикаторів 
для регіонів України та економіки Закарпатської області свідчить про існування 
кризових процесів у виробничій, соціальній, продовольчій, енергетичній та 
зовнішньоекономічній складових економіки Закарпатської області. Узагальнений 
інтегральний індикатор на рівні регіонів України становить 92,244, на рівні 
Закарпатської області – 82,814. Це свідчить про необхідність розробки системи заходів 
управлінського характеру щодо удосконалення механізму антикризового управління 
на рівні Закарпатської області.  

7. З метою оцінювання результативності механізму антикризового управління у 
Закарпатській області та відповідності системи антикризових заходів прогнозним 
параметрам Стратегії розвитку Закарпатської області 2020 р., спрогнозовано динаміку 
основних чинників впливу на рівень розвитку економіки Закарпатської області на 
2018-2020 рр.: продуктивність праці; рівень безробіття; відношення наявного доходу 
до ВРП; відкритість економіки; відношення вартості нововведених основних засобів 
до обсягу капітальних інвестицій. Сформовано прогнозну багатофакторну лінійну 
модель для визначення результуючої величини ВРП Закарпатської області та 
здійснено прогноз на 2018-2020 рр. Визначені прогнозні значення ВРП дозволяють 
зробити висновок про формування ознак розвитку економіки Закарпатської області за 
параметрами Стратегії помірного розвитку. 

8. Запропонований механізм антикризового управління соціально-економічним 
розвитком, забезпечить ефективне управління за допомогою з’ясування старатегічної 
мети, тактичних цілей, комплексу превентивного та стабілізаційних заходів, суб’єктів, 
методів, загальнодержавних і регіональних органів влади та виконанців антикризового 
управління. Очікуваний результат, від здійснення антикризового управління, за 
окремими складовими розвитку кризових процесів у Закарпатській області: 
виробничою (оновлення основних засобів; посилення ролі індикативного планування; 
запровадження сировинно та енергозберігаючих технологій), зовнішньоекономічною 
(експорторозширюючий варіант розвитку; зменшення обсягу виробництва продукції з 
давальницької сировини; зростання коефіцієнту покриття імпорту експортом), 
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продовольчою (зростання рівня забезпечення населення регіону продуктами 
харчування відповідно до раціональних норм харчування; сприяння насиченості 
регіонального споживчого ринку продукцією вітчизняного виробника), соціальною 
(посилити роль регіонального менеджменту у підвищенні рівня зайнятості населення 
області, покращенні людського потенціалу; збільшити обсяги видатків на освіту, 
охорону здоров’я, об’єкти соціальної інфраструктури з доведенням їх до стандартів 
сусідських європейських країн), енергетичною (збільшення частки власних паливно-
енергетичні ресурси; розвиток системи державно-приватного партнерства з метою 
проведення оновлення техніки та технології виробництва паливно-енергетичної 
продукції; осучаснення виробництва паливно-енергетичних ресурсів у регіоні), 
економічною (прискорення темпів зростання економіки регіону; зростання рівня 
продуктивності праці; зниження рівня «тінізації» економіки).  

9. Запропоновано виділити в структурі інституційного забезпечення 
антикризового управління дві групи суб’єктів регулювання: базових інституцій 
(відповідають за забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку 
Закарпатської області та використовують комплекс превентивних заходів) та 
функціональних інституцій (діяльність яких спрямована на забезпечення 
антикризового управління з використанням стабілізаційних, структурних та 
селективних методів у боротьбі з економічної кризою). 
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Кучінка Т. В. Антикризове управління соціально-економічним розвитком 

регіону. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 
Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. 
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Дисертаційна робота присвячена вирішенню теоретичних, методичних і практичних 

питань антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону. 
Запропоновано механізм антикризового управління соціально-економічним розвитком 
регіону, сформований на принципах використання системи превентивних заходів 
управлінського характеру. Проаналізовано чинний механізм антикризового управління та 
виділено об’єкт, суб’єкт, функції, цілі, методи та форми управління. На основі 
проведеного статистичного моніторингу розвитку регіонів України та окремого регіону 
(Закарпатської області) визначено індикатори, їх порогові та характеристичні значення, 
які визначають рівень кризи, проведено порівняльний аналіз та встановлено складові 
економічної кризи. Запропоновано методику оцінювання результативності антикризового 
управління соціально-економічного розвитку регіону, яка дозволяє оцінити поточний 
соціально-економічний стан з позиції кризи та визначити результативність заходів 
антикризового управління. Удосконалено інституційне забезпечення антикризового 
управління регіону з виділенням базових та функціональних інституцій, з метою 
підвищення дієвості системи антикризового управління. 

Ключові слова: антикризове управління, економічна криза, індикатори, механізм 
антикризового управління, регіон, система антикризового управління, складові 
економічної кризи. 

АННОТАЦИЯ 
Кучинка Т. В. Антикризисное управление социально-экономическим 

развитием региона. - На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная экономика. – 
Мукачевский государственный университет. – Мукачево, 2018.  

Диссертация посвящена решению теоретических, методических и практических 
вопросов антикризисного управления социально-экономическим развитием региона. 
Предложено авторское определение понятия «экономический кризис» - объективный 
процесс изменений связанных с циклическим характером развития экономики, ее 
движение в направлении достижения нового качества и выделены ее экономический, 
социальный, территориальный аспект. Проанализированы существующий механизм 
антикризисного управления и выделено: цели, объекты, субъекты, формы, методы и 
функции.  

Исследовано методика оценки результативности антикризисного управления 
социально-экономическим развитием региона, которая предусматривает оценивание: 
состояния развития регионов Украины; тенденций развития отдельного региона и 
определение факторов, детерминирующих кризисные процессы; результативности мер 
антикризисного управления; комплексной результативности механизма антикризисного 
управления социально-экономическим развитием региона. Формирование интегрального 
показателя осуществляется на основе: идентификации структурных составляющих 
экономического кризиса; формировании совокупности индикаторов для каждой 
составляющей экономического кризиса; определение оптимальных, пороговых и 
предельных значений; нормирования значений индикаторов; определения весовых 
коэффициентов; мониторинга индикаторов, иерархического согласования результатов и 
их анализ; построения обобщенного интегрального индикатора для регионов Украины; 
построения обобщенного интегрального индикатора для экономики отдельного региона; 
сравнения значений интегрального индикатора региона и среднего по регионам Украины; 
разработки системы мер повышения уровня результативности механизма антикризисного 
управления социально-экономическим развитием региона.  
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Оценку состояния развития регионов Украины с позиций глубины экономического 

кризиса осуществлено по составляющим экономического кризиса, каждая из которых 
содержит совокупность индикаторов, позволяющих оценить текущее состояние 
социально-экономического развития регионов Украины. Для проведения анализа 
использовано фактический статистический материал за период 2004-2015 гг. Согласно 
предложенной методики, определены индексы и интегральный индекс по каждой 
структурной составляющей экономического кризиса. Результирующей величиной оценки 
состояния развития регионов с позиций экономического кризиса, является обобщенный 
интегральный индикатор для регионов Украины. Оценка тенденций развития отдельного 
региона и обоснование причин развития кризисных процессов на региональном уровне 
(на примере Закарпатской области) осуществлено путем определения фактических 
значений индикаторов по аналогичным составляющими экономического кризиса на 
уровне региона. По результатам сопоставления данных индикаторов и их 
характеристических значений определены индексы, интегральные индикаторы и 
обобщенный интегральный индикатор на уровне Закарпатской области. Проведенный 
сравнительный анализ полученных значений интегральных индикаторов свидетельствует 
о существовании кризисных процессов в производственной, социальной, 
продовольственной, энергетической и внешнеэкономической составляющих экономики 
Закарпатской области. Это подтверждает необходимость разработки системы мер 
управленческого характера по усовершенствованию механизма антикризисного 
управления на уровне Закарпатской области. Предложено выделить в структуре 
институционального обеспечения антикризисного управления две группы субъектов 
регулирования: базовых институтов (отвечают за обеспечение стабильного социально-
экономического развития области) и функциональных институтов (деятельность которых 
направлена на обеспечение антикризисного управления с использованием 
стабилизационных, структурных и селективных методов антикризисного управления). 

Ключевые слова: антикризисное управление, экономический кризис, индикаторы, 
механизм антикризисного управления, регион, система антикризисного управления, 
составляющие экономического кризиса. 

SUMMARY 
Kuchinka T. V. Anti-crisis management of the social and economic development of 

the region. - As a manuscript. 
Thesis for obtaining a degree of a Candidate of Economic Sciences by specialty 08.00.05 - 

development of productive forces and regional economics. - Mukachevo State University. - 
Mukachevo, 2018. 

The thesis is devoted to the solution of theoretical, methodological and practical issues of 
anti-crisis management of the social and economic development of the region. A mechanism of 
crisis management of social and economic development of the region has been suggested, that is 
formed on the principles of the preventive measures system usage of a managerial nature. The 
current mechanism of anti-crisis management has been analyzed and the object, subject, 
functions, goals, methods and forms of management have been pointed out. The hurdle and 
typical values of  indicators, determining the crisis level, have been determined on the basis of 
the statistical monitoring of the Ukraine’s regional development, and its separate region 
(Transcarpathian region in particular); the comparative analysis has been carried out as well as 
the components of the economic crisis have been established. The methodology for evaluating 
the efficiency of anti-crisis management of the social and economic development of the region 
has been suggested, allowing to assess the current social and economic situation from the 
standpoint of the crisis and determine the efficiency of measures of anti-crisis management. The 
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institutional support of the anti-crisis management of the region has been improved with the 
separation of basic and functional institutions, in order to increase the efficiency of the anti-
crisis management system. 

Keywords: anti-crisis management, economic crisis, indicators, mechanism of anti-crisis 
management, region, anti-crisis management system, components of the economic crisis. 
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