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TERRITORIAL DIFFERENTIATION 
 
У статті проаналізовано місце України серед країн Європейського Союзу за показниками 
забрудненості повітря, доданої вартості та рівня зайнятості у гірничодобувній 
промисловості. Висвітлено причини та фактори, що впливають на низький рівень еколого-
економічного розвитку України в цілому. Визначено основні екологічні, соціальні та економічні 
процеси, які відбуваються у старопромислових регіонах з розвинутою гірничодобувною 
промисловістю та призводять до збільшення рівня територіальної диференціації. Висвітлено 
концепцію еколого-економічного розвитку та подолання територіальної диференціації в 
Україні з урахуванням специфічного типу регіонів екологічного лиха у порівнянні з іншими 
країнами. Окреслено низку інноваційних проектів для еколого-економічного розвитку регіонів 
України з порушеним екологічним станом довкілля. Практичне застосування результатів 
дослідження полягає в обґрунтуванні на їх підставі різних типів політики еколого-
економічного регіонального розвитку з метою подолання територіальної диференціації. 
 
The article deals with the problem of environmental and economic development of the regions as a 
negative factor in strengthening territorial differentiation, which, in turn, leads to an increased risk of 
conflicts occurring within one state. The place of Ukraine among the countries of the European Union 
by air pollution, value added and employment in the mining industry is analysed. The reasons and 
factors influencing the low level of environmental and economic development of Ukraine as a whole 
are highlighted. The basic environmental, social and economic processes that occur in the old 
industrial regions with developed mining industry and lead to increase of the territorial differentiation 
are determined. The concept of environmental and economic development and overcoming territorial 
differentiation in Ukraine is considered, taking into account the specific type of regions of 
environmental disaster in comparison with other countries. A number of innovative projects for 
environmental and economic development of regions in Ukraine with disturbed environmental 
conditions are outlined. It is proved in the article that the set of innovative technologies, brought to the 
level of business plans, are to be integrated into regional open investment and innovation projects. The 
research concludes that in order these projects to be managed and actions of the state, investors and 
developers of innovative technologies to be coordinated, a national Center for solving problems of 
regions with disturbed ecological and economic balance should be established. The practical 
application of the results of the study is to justify different types of policy for environmental and 
economic regional development in order to overcome territorial differentiation. Thus, the article 
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reveals that further functioning of depressed territories, characterized by environmental and economic 
imbalances, is to be most effectively addressed through a rational combination of the interests of the 
state, investors and developers of innovative technologies and institutions of regional power. Lack of 
co-ordinated interests at the state and regional level in terms of environmental and economic policy is 
a major factor in the poor socio-economic development of regions and territorial differentiation. 
 
Ключові слова: екологічний розвиток; економічний розвиток; територіальна диференціація; 
гірничодобувні регіони; регіональний розвиток; регіональна політика. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання екологічного та економічного збалансованого 

розвитку регіонів України надзвичайно актуальні не тільки з точки зору просторового розвитку нашої держави, але 
й транскордонного економічного зростання європейської території, особливо в контексті формування єдиного 
європейського економічного простору. Тому перед регіональною економікою України виникає надзвичайно 
важливе завдання, яке носить наукове й практичне значення – подолати внутрішню державну просторову 
диференціацію і відновити порушений еколого-економічний баланс території держави. У першу чергу підвищеної 
уваги до себе вимагають старопромислові індустріальні регіони з розвиненою гірничою промисловістю, тому що 
саме вони відрізняються високим рівнем екологічного дисбалансу і низьким рівнем економічного розвитку у 
порівнянні з регіонами, які у теперішній час являють собою так звані «точки зростання» за рахунок динамічного 
розвитку інформаційних та туристичних кластерів, секторів креативних індустрій та послуг. Тому саме на прикладі 
регіонів з історично розвинутою гірничодобувною промисловістю України доцільно розглянути засади еколого-
економічного розвитку регіонів та подолання територіальної диференціації. 

Наявність родовищ корисних копалин у певному регіоні, безсумнівно, є благом для економіки будь-якої 
держави та основою регіонального соціально-економічного розвитку. На територіях їх розташування будуються 
гірничі підприємства, створюється валовий національний продукт та валовий регіональний продукт. Однак кожна 
держава з розвиненою гірничодобувною промисловістю неминуче приходить до необхідності реструктуризації 
галузі шляхом закриття економічно безперспективних шахт. Ліквідація кожної шахти – це своєрідний 
регіональний «стрес», який сприяє утворенню та розвитку місцевої соціально-економічної депресії. Комплекс 
економічно стимулюючих, соціально пом’якшуючих та екологічно відновлювальних заходів у регіонах з 
порушеним через гірничі роботи балансом сталого розвитку, отримав назву «пост гірництво». Вперше серйозно з 
цією проблемою зіткнулися в Європі такі країни, як Великобританія, Франція, Німеччина, Чехія, Польща, де і був 
накопичений відповідний досвід. Перенести цей досвід на реалії Україні вкрай складно, але спиратися на відомі 
організаційно-правові моделі та інженерні рішення для попередження станів екологічних катастроф варто [1, С. 65-
78].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки проблематика еколого-економічного розвитку 
регіонів та подолання диференціації є актуальної для всіх країн світу, то вчені світової наукової спільноти активно 
займаються її розв’язанням. В контексті даного дослідження інтерес представляли здобутки науковців щодо 
еколого-економічного розвитку регіонів різних країн світу. Наприклад, вчені на чолі з Лечнером А. математично 
доводять, що соціальний та економічний розвиток гірничодобувних регіонів повністю залежить від екологічної 
деградації території через вичерпання корисних копалин [2, С. 271-279]. У роботі [3, С. 19-37] в результаті 
порівняльного аналізу процесів, які відбуваються у регіонах світу, що розвиваються було зроблено висновок, що 
тільки інноваційні технології в галузі екології та охорони навколишнього середовища здатні чинити одночасно 
позитивний вплив як на економічний розвиток території, так і на її екологічний стан. Шопін П. [4, С. 133-139] 
досліджує проблему еколого-економічного розвитку регіонів на прикладі аграрних територій Гваделупе, які, як 
доводить автор, мають найвищий рівень екологічного пошкодження у порівнянні з іншими через 
сільськогосподарське виробництво. Для подолання проблеми територіальної диференціації автор пропонує на 
першому етапі здійснювати об’єктивну оцінку впливу аграрних комплексів на екологічну небезпеку регіонів. Для 
регіонів Ісландії, Швеції та Норвегії проблемними з точки зору екологічного розвитку вважаються гірські 
території, які знаходяться у постльодовикому стані  [5, С.18-19]. Вчені Бейлич А. та Лоте К. обгрунтували, що 
драйверами економічного та екологічного розвитку таких територій є інновації у сфері альтернативної енергетики. 
Також енергетичний комплекс вважає ключовим фактором економічного зростання регіонів, не зважаючи на певні 
екологічні порушення при цьому, Моттаєва А.  [6, С. 5]. Вчена зазначає, що вигоди, отримані від прискореного 
економічного зростання територій на основі енергетичного комплексу, будуть значно перебільшувати втрати від 
екологічних пошкоджень та дозволять їх ліквідувати. Вонг С. [7, С.30-32] у своєму науковому доробку пропонує 
еко-урбанізацію, як концептуальну основу еколого-економічного розвитку регіонів та подолання їх диференціації.  

У наукових роботах Харазішвілі Ю. [8, С. 149–157] екологічний розвиток регіону вважається складовою 
економічної безпеки; Білоскурського Р.  [9, С. 25–30] стратегічне планування вважається базовим механізмом в 
системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України; Паламарчук Т. [10], Лисунець К. [11], 
Півняка Г. [12, 13] пропонується створення підприємницьких структур на основі ресурсної бази великих 
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промислових підприємств для цілей еколого-економічного розвитку регіонів та подолання територіальної 
диференціації. 

Разом з тим в Україні є особливий тип регіонів, які характеризуються розвинутим гірничодобувним 
комплексом та низьким рівнем екологічної захищеності і які потребують дослідження механізмів їх еколого-
економічного розвитку для подолання загальної територіальної диференціації. 

Мета статті. Таким чином, метою досліджень, результати яких викладено у даній статті, є удосконалення 
теоретичних основ економічного та екологічного розвитку регіонів та подолання територіальної диференціації на 
прикладі постіндустріальних гірничодобувних регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Характерною рисою розвитку регіонів за західним зразком є комплексне 
вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем старопромислових депресивних регіонів на основі 
використання інноваційних технологій з урахуванням оптимального співвідношення інтересів приватного 
інвестора, суспільства і держави. При цьому вирішуються не тільки завдання теперішнього часу, але й 
забезпечується своєчасне реагування на глобальні загрози майбутнього. До таких загроз, зокрема, можна віднести 
дефіцит енергії, якісних продуктів харчування, чистої питної води, чистого повітря, мінеральних ресурсів, тощо. 
Наприклад, за показником рівня забруднення повітря Україна посіла 2 місце серед країн ЄС у 2017 р. (рис. 1).  

При цьому різниця між рівнем забрудненості повітря в Україні та Фінляндії, яка має найнижчий показник 
забрудненості, складає приблизно 3,5рази, що свідчить про високий рівень диференціації у регіонах ЄС за однією 
зі складових екологічного розвитку територій. 

Такий показник стану повітря в Україні здебільшого було отримано за рахунок регіонів з розвинутою 
гірничодобувною промисловістю. Масштаби цієї проблеми у різних країнах не однакові. Їх можна оцінити за 
тривалістю ведення гірничих робіт і площею порушених територій, щільністю населення у цих регіонах і кількістю 
людей, зайнятих у цій галузі, глибиною ведення гірничих робіт. 

За цими показниками Україна займає стійке провідне місце (рис. 2), оскільки масштабні гірничі роботи на 
її території (Донбас, Кривбас, Львівський басейн) ведуться вже більше 200 років, глибина розробки вугільних 
пластів сягає позначки 1500 м і більше, загальна площа порушених земель становить близько 35% всієї території 
[13]. 

 
Рис. 1. Забруднення повітря у країнах ЄС та в Україні у 2017 р., мікрограм на метр кубічний 

(за даними OECD [14]) 
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Рис. 2. Країни Європи з найбільшим відсотком доданої вартості та зайнятості у  

гірничовидобувній галузі у 2016 р. 
(за даними Eurostat [15]) 

 
При цьому за кожним гірничодобувним підприємством, за правилом, стоїть економічно моноструктурний 

населений пункт. Це величезні території, які вимагають постійного відновлення екосистеми. Не зважаючи на те, 
що основою добробуту вугледобувного регіону повинна бути рентабельна діяльність кожної окремо взятої шахти, 
яка в цьому випадку представляє собою джерело доходів державного та місцевих бюджетів, а також створення 
робочих місць, практично всі державні шахти Україні є збитковими. У період з 2001 по 2017 роки, з метою 
компенсації частини собівартості видобутого вугілля, їм було направлено з Державного бюджету України 5,8 
млрд. доларів субвенцій. Досвід показує, що ліквідація навіть не рентабельної шахти обходиться державі дорожче, 
ніж її функціонування зі збитками, не зважаючи на втрату робочих місць і екологічні наслідки. Кошторис витрат 
на ліквідацію однієї шахти коливається від 10 до 20 млн. доларів США. Хронічне неповне фінансування проектів 
закриття шахт у старопромислових регіонах на рівні 54% призводить до того, що їх реалізація становить 6 - 12 
років замість 2 - 3, а їх вартість зростає в 2 - 4 рази через постійне зростання витрат на утримання шахти та 
соціально-екологічні заходи [12]. 

Однак, існуючі в Україні інженерні технології відкривають можливості роботи шахти як рентабельного 
автономного енергогенеруючого комплексу на основі відпрацювання залишкових запасів вугілля, використання 
альтернативних джерел геотермальної, сонячної, вітрової енергії. Це дозволить створювати на базі шахти нові 
рентабельні підприємства іншого економічного спрямування, а геоінформаційні технології і технології в сфері 
охорони навколишнього середовища дозволять здійснювати постійний моніторинг техногенного і біологічного 
стану території, чим забезпечувати оперативне реагування на будь-які відхилення від стратегічного напрямку 
реабілітації регіону. На цій основі можуть бути змінені економіко-правові концептуальні положення регулювання 
розвитку регіонів з економічними та екологічними проблемами. 

Технології, що дозволяють вивести шахту та разом з нею регіон на рівень заданої рентабельності, 
охоплюють підземний, наземний та повітряний простір території навколо гірничого підприємства. Впровадження 
кожної окремої технології являє собою самостійний бізнес-план з певним обсягом інвестицій, терміном окупності, 
рівнем прибутковості, обсягом передбачених податків у місцевий та Державний бюджет. 

Можливості технологічного рішення проблеми відновлення екологічного та економічного балансу 
територій для подолання просторової диференціації найзручніше розглянути на прикладі мономіст, утворених 
навколо шахти-гідрорегулятора, яка не може бути закрита ніколи через необхідність запобігання загрози 
затоплення сусідніх працюючих шахт і підтоплення території. З одного боку – це постійне джерело зростаючих 
витрат, але з іншого боку – це ресурс для отримання додаткової енергії шляхом використання, наприклад, 
технології теплових насосів, створення спеціальних екранів для відбору тепла надр, технології експлуатації 
газогідротермальних родовищ в порушених гірничими роботами геологічних структурах. 

Крім того, в межах поля закритої шахти знаходяться мільйони тон розкритих і залишених в надрах запасів 
вугілля. Для економіки регіону та держави це значні втрати. Так, за оцінками експертів запаси вугілля на 
ліквідованих шахтах Луганської області становлять 1,2 млрд. т., що відповідає втраті доходів 114 млрд. доларів 
США. Зменшити ці економічні втрати можна при використанні технологій підземної газифікації, які дозволяють 
перетворити залишкові запаси в тепло і сукупність ліквідних хімічних компонентів [12]. 

Незалежно від того діючої або закритою є шахта, вона являє собою джерело альтернативної енергії за 
рахунок використання технологій уловлювання метану, що знаходиться у вугіллі та гірничих породах. 

Отримане з надр шахт на основі зазначених технологій тепло може бути передано на поверхню, де 
доцільно розташувати виробничі комплекси, що відповідають вищезгаданим стратегічним напрямкам екологічного 
та економічного розвитку регіону. 

Так, наприклад, при шахті, яка виконує функції регулювання гідрогеологічної середовища і перекачує 
мільйони тон води на рік, може функціонувати водоочисний комплекс. У той час, коли деякі держави світу 
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відчувають гострий брак питної води і розробляють енерговитратні технології її отримання з морської, воду, яка 
циркулює у шахті можна очистити та перетворити в дорогий комерційний ресурс і джерело здорового життя у 
вуглевидобувних регіонах з порушеною екологією. 

Додаткові ресурси води та енергії створюють всі необхідні умови для будівництва на поверхні шахти 
великих аграрних та промислових комплексів, малих підприємств у сфері послуг, які можуть автономно 
опалюватися і забезпечуватися водою. Попередній аналіз показав, що такий аграрний комплекс доцільно 
позиціонувати в ринковій ніші з вирощування екологічно чистих продуктів харчування, які стають все більш 
запитувані у світі [13]. 

Аграрні та промислові підприємства в залежності від специфіки та характеру діяльності можуть бути 
розташовані не тільки на поверхні, але і у штучних підземних виробках. Кілометри штучно створених пустот 
можуть бути переобладнані під складські приміщення різного призначення, погреби, грибні ферми. Щороку в 
Україні виникає питання про невідповідність обсягу врожаїв сільськогосподарської продукції наявним 
можливостям сховищ. При правильній організації процесів, на базі ряду збиткових закритих шахт міг би бути 
організований великий логістичний торгівельний центр. 

Тисячі тон порід відвалів з часом можуть стати сировиною для здійснення рециклінгу корисних 
компонентів, які містяться в цих, по суті, техногенних родовищах. У свою чергу на основі наявної сировинної бази 
такого роду і з використанням існуючих нанотехнологій можуть створюватися підприємства з виробництва нових 
високоміцних будівельних матеріалів. 

Степова зона, в якій розташовані депресивні вугледобувні регіони, наявність териконів можуть служити 
додатковим джерелом сонячної та вітрової енергії при використанні спеціальних технологій і техніки. Такий 
технологічний комплекс може дати відчутний для території регіону сукупний ефект у вигляді альтернативної 
енергії та знизити, якщо не подолати, збитковість і фінансову залежність депресивного регіону в цілому за рахунок 
зниження витрат на енергоносії та отримання додаткового прибутку від створення нових підприємств. 

Досвід закриття шахт Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Чехії показує, що закриті шахти 
можна перетворити на музеї промисловості, а їх відвідування включити в маршрути для індустріального туризму, 
оскільки вважається, що такі регіони є історичною цінністю та представляють промислову спадщину держави. 

Як випливає з вищесказаного, еколого-економічний розвиток регіонів та подолання просторової 
диференціації на основі пост гірництва – це складна система технологій з використання додаткових можливостей 
шахти і території в цілому. Для якісного управління всіма фізичними та біологічними процесами, що протікають в 
такій геотехнічній системі, для підтримки її стійкості необхідні технології геоінформаційного космічного 
моніторингу. Комплекс отриманих даних «земля - повітря» дозволить вчасно запобігти негативним екологічним 
явищам і отримати інформацію про можливості використання ресурсів території. 

Висновки. Проблема подальшого функціонування депресивних територій, які характеризуються 
екологічним та економічним дисбалансом, найбільш ефективно може бути вирішена шляхом раціонального 
поєднання інтересів держави, інвесторів, розробників інноваційних технологій та інститутів регіональної влади. 
Відсутність взаємоузгоджених інтересів на рівні держави і регіонів у частині еколого-економічної політики є 
головним фактором незадовільного соціально-економічного розвитку регіонів та територіальної диференціації. 
Сукупність інноваційних технологій, доведених до рівня бізнес-планів, повинна бути об’єднана в комплексні 
регіональні інвестиційно-інноваційні проекти відкритого типу. Для управління цими проектами і координації дій 
держави, інвесторів і розробників інноваційних технологій повинен бути створений національний Центр з 
вирішення проблем регіонів з порушеним еколого-економічним балансом. 

У подальших дослідженнях планується розробка економіко-математичної моделі оптимізації параметрів 
еколого-економічного розвитку регіонів для забезпечення подолання територіальної диференціації. 
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