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Abstract. We analyze the spa�al differen�a�on and condi�onality of structural socio-economic 

development of Ukraine on the basis of their main characteris�cs in the following areas: es�ma�ng 

the general level of socio-economic status of the region, determining the loca�on of the region 

by ra�ng assessment and grouping regions, homogeneous individual characteris�cs. Determining 

the level of economic development is conducted by the gross domes�c product (GDP) and gross 

value added (GVA) with the release of the five subgroups. Ra�ng evalua�on of socio-economic 

development conducted using taxonomic method that ensures the objec�vity of the results and 

effec�veness of appropriate management decisions on the forma�on and implementa�on of 

programs and strategies for regional development.
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Вступ. В умовах активного включення України до світових процесів глобалізації та регіоналізації 
особливої ваги набувають регіональні аспекти стратегії соціального-економічного зростання держави. 
В цьому контексті особливо актуальними є питання економічного розвитку регіонів на основі 
структурних зрушень галузевої, просторової та функціональної систем, відновлення й зміцнення 
ефективного співробітництва між регіонами, зменшення міжрегіональних диспропорцій, раціонального 
використання економічного потенціалу кожного регіону.

Аналіз рівня економічного розвитку областей України, свідчить про істотні відмінності між 
ними. Регіональна напруженість, загострення проблем просторового характеру, що посилюються із-
за нестабільності ринкових перетворень в різних сферах діяльності, обумовлюючи невідповідність і 
розбіжність в масштабності та етапності трансформаційних процесів, значну регіональну диференціацію 
соціально-економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам регіонального розвитку та дослідженню 
просторових нерівностей присвячено наукові праці таких вчених як І.С. Благун О.О. Солтисік1, 
В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, М.О. Кизим2,3, М.М. Жилєнкова4, Д.А. Ісаченко5, О.В. Моліна, 
В.М. Осипов6, М.І. Умаханов, Р.Д. Шахпазова7, Л.І. Федулова8, В.Я. Шевчук9, А.Ф. Толмачева, 
В.В. Хахулин, Я.І. Тульку10 та ін. Соціально-економічні аспекти оцінки і регулювання  
1 Благун, І., Солтисік, О. (2004). Моделювання стратегій сталого розвитку регіону. Регіональна економіка,  
4, 105–110.
2 Геєць, В., Кизим, Н., Клебанова, Т. (2006). Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. 
Харьков: ИД «ИНЖЭК».
3 Клебанова, Т., Кизим, Н., Гурьянова, Л. (2011). Модели оценки неравномерности и циклической динамики 
развития территорий. Харьков: ИД «ИНЖЭК».
4 Жилєнкова, М. (2005). Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України. 
Статистика України, 4, 51–53.
5 Ісаченко, Д. (2009). Практика стратегічного планування розвитку регіонів. Регіональна економіка, 4, 24–32.
6 Моліна, О., Осипов, В. (2010). Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів 
оцінки. Регіональна економіка, 4, 25–32.
7 Умаханов, М., Шахпазова, Р. (2006). Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА.
8 Федулова, Л. (2012). Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України. Економіст,  
5, 38–42.
9 Шевчук, В. (2010). Формування інноваційної моделі сталого розвитку України в посткризовий період. 
Економічний часопис – XXI, 1–2, 6–8.
10 Толмачева, А., Хахулин, В., Тульку, Я. (2012). О перспективах государственно-частного партнерства в 
инновационной сфере региона. Економічний вісник Донбасу, 1 (27), 231–238.
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територіальної асиметрії у розвитку регіонів розглянуто також у праці Ю.В. Донченко, А.В. Євченко, 
С.С. Железняков11.

Однак, не зважаючи на вагомі напрацювання, дослідження просторових структур регіонів 
залишаються й надалі актуальними, особливо у контексті адаптації до стандартів ЄС і прийняття 
відповідних управлінських рішень. 

Цілі статті. Метою статті є аналіз просторової диференціації та структурної обумовленості 
соціально-економічного розвитку регіонів України на основі їх основних характеристик, а також 
проведення рейтингового оцінювання соціально-економічного розвитку з використанням таксономічного 
методу у контексті формування і реалізації ефективних програм і стратегій розвитку регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Характер економічного розвитку, який має значну 
територіальну диференціацію, відображається і зумовлює соціальну нерівність, яка проявляється в 
суспільних відносинах з приводу задоволення життєвих потреб людей, створення нормальних умов 
життєдіяльності населення.

Визначення рівня економічного розвитку можна проводити за різними показниками. Однак 
найбільш суттєвим показником є обсяги ВВП на одну особу. Для аналізу сформуємо п’ять підгруп з 
різним рівнем економічного розвитку в залежності від величини валового внутрішнього продукту, що 
припадає на 1 жителя по відношенню до середнього по країні (табл. 1). 

Табл. 1 

Поділ регіонів України на підгрупи

ВВП ВВП у % Група

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Україна 32002 33473

Автономна Республіка Крим 22675 23595 70,9 70,5 E E

Вінницька 20253 22303 63,3 66,6 E E

Волинська 19249 19817 60,1 59,2 E E

Дніпропетровська 44650 46333 139,5 138,4 A A

Донецька 38907 37830 121,6 113,0 A B

Житомирська 19551 20286 61,1 60,6 E E

Закарпатська 17088 17044 53,4 50,9 E E

Запорізька 30656 30526 95,8 91,2 C D

Івано-Франківська 23379 24022 73,1 71,8 E E

Київська 40483 39988 126,5 119,5 A B

Кіровоградська 22082 25533 69,0 76,3 E E

Луганська 25950 24514 81,1 73,2 D E

Львівська 24387 24937 76,2 74,5 E E

Миколаївська 24838 27355 77,6 81,7 E D

Одеська 27070 29118 84,6 87,0 D D

Полтавська 38424 39962 120,1 119,4 A B

Рівненська 18860 19003 58,9 56,8 E E

Сумська 21722 23517 67,9 70,3 E E

11 Донченко, Ю., Евченко, А., Железняков, С. (2004). Социально-экономические аспекты оценки и регулирования 
территориальной асимметрии в развитии административных районов. Вопросы статистики, 8, 56–61.
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Тернопільська 16644 16819 52,0 50,2 E E

Харківська 29972 31128 93,7 93,0 D D

Херсонська 17910 19311 56,0 57,7 E E

Хмельницька 19920 20165 62,2 60,2 E E

Черкаська 24558 26168 76,7 78,2 E E

Чернівецька 14529 15154 45,4 45,3 E E

Чернігівська 22096 22603 69,0 67,5 E E

м. Київ 97429 109402 304,4 326,8 A A

м. Севастополь 25872 28765 80,8 85,9 D D

Перші дві групи включають області з відносно високим рівнем розвитку. Група А де валовий 
внутрішній продукт на душу населення перевищує 120%, в той час як в групі В показник знаходиться 
в межах 105-120%. Група C складається з областей, які мають середній рівень розвитку (ВВП на 
душу населення між 95-105% від середнього по країні). Останні дві групи з відносно низьким 
рівнем розвитку; Група D – ВВП на душу населення знаходиться в діапазоні 80-95%, у той час як у 
групі E це співвідношення нижче, ніж 80% в середньому по країні. Досліджуваний період охоплює  
2012-2013 роки.

Державна служба статистики виокремлює крім 24 областей і АРК Крим ще міста Київ та 
Севастополь, які визначені окремими складовими частинами України. 

До груп, що характеризуються високим рівнем розвитку (ВВП на душу населення більше ніж 
105% від середнього по країні – групи А і В) були зараховані в 2012 році 5 областей – група А і 2013 
році 5, в тому числі 2 до групи А і 3 до групи B, це Дніпропетровська, Донецька, Київська, Полтавська 
області та м. Київ. До групи С з середнім рівнем розвитку в 2012 році входила Запорізька область.  
До групи D з відносно низьким рівнем розвитку належало в 2012 р. чотири області, а в 2013 р. –  
п’ять областей. Решта сімнадцять областей належали до групи Е.

Розглянемо основні макроекономічні показники для виокремлених груп (табл. 2).

Табл. 2

Характеристики груп регіонів, утворених з областей з різним рівнем розвитку  

в 2012 і 2013 роках

Групи

Кількість 
областей

Площа у %
Чисельність 

населення у %
Кількість 

зайнятих у %
ВВП у %

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

А 5 2 16,9 5,4 30,1 13,6 18,6 8 34,7 19,8

В – 3 - 13,8 - 16,6 - 10,9 - 15

С 1 – 4,5 - 3,9 - 3,8 - 4,1 -

D 4 5 15,3 19,5 17,1 18,6 15,1 19,2 14,5 18,7

E 17 17 63,3 61,5 48,9 51,2 62,5 61,9 46,7 46,5

Україна 27 27 100 100 100 100 100 100 100 100

Закінчення таблиці 1
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Виокремленні групи також різняться й іншими економічними чинниками (табл. 3).
Значна диференціація спостерігається відносно показника, що характеризує ступінь концентрації 

економічної діяльності, тобто розмір ВВП на 1 км2 (коефіцієнт варіації цього показника збільшився 
з 79,1 до 99,2%). Ця диференціація в першу чергу виражає різний ступінь просторового розвитку і 
трансформації областей.

З економічної точки зору, набагато більше значення має зміна рівня обсягу ВВП на одного 
мешканця. Коефіцієнт варіації цього показника в 2012 2013 роках збільшився з 71,8% до 85,3%,.

Відмінності в рівнях розвитку (ВВП на 1 працюючого) значною мірою є наслідком значної різниці 
територіальної продуктивності праці. Коефіцієнт варіації характеризує соціальну продуктивність праці 
в 2012 та 2013 роках 46,4%, а 91,8%.

Табл. 3 

Диференціація валового внутрішнього продукту в різних групах

Групи

ВВП

На одного мешканця в 
тис. грн.

На 1 км2 в млн. грн. На одного працюючого

2012 2013 2012 2013 2012 2013

А 52 77,9 2547,8 4746,1 398,2 1119,3

В - 39,3 - 1412,3 - 480,7

С 30,7 - 1127,9 - 307,6 -

D 27,2 29,4 1177,1 1249,3 670 248,5

E 20,6 21,5 915,7 986,4 362,2 316,9

Україна 32 33,5 53 55,5 301 448

Відношення 
мінімальних та 
максимальних 

показників

1:2,5 1:3,6 1:2,8 1:4,8 1:2,2 1:4,5

Коефіцієнт варіації  
у % 71,8 85,3 79,1 99,2 46,4 91,8

Аналіз галузевої диференціації економіки вказує на існування залежності між рівнем економічного 
розвитку та структурою економіки. Цей зв’язок особливо проявляється у галузевій структурі зайнятості. 
Участь працюючих у сільськогосподарському секторі зменшується з підвищенням рівня розвитку даної 
групи регіонів. 

Існує також зв’язок між рівнем розвитку і структурою областей на основі ВДВ (табл. 4).
Аналіз показників, що характеризують рівень економічного розвитку в підгрупах вказує на 

існування значної зміни в досліджуваному діапазоні. Особливо важливо з економічної точки зору 
відношення мінімального і максимального показника, який характеризує рівень розвитку регіонів у 
групах. Аналіз галузевої структури економіки (ВВП і ВДВ) в різних групах, показали, що існує чітка 
кореляція між рівнем економічного розвитку описаних просторових систем і галузевій структурі 
економіки, особливо в сфері зайнятості.
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Табл. 4 

Диференціація валової доданої вартості за групами

Групи

ВДВ у фактичних цінах, млн. грн.

Сільське господарство
Промисловість і 

будівництво
Послуги

2012 2013 2012 2013 2012 2013

А 4367 6993,5 32079,6 134146 71797,2 188690

В - 16442 - 111214 - 66639,6

С 3840 - 16444 - 18406 -

D 3405,25 8320,8 11015,5 36714,4 26617 42495,8

E 3518,1 14012,9 14146,29 49504 35089,8 50651,6

Відношення мінімальних 
та максимальних 

показників
1:1,7 1:2 1:2,9 1:1,3 1:3,9 1:4,4

Коефіцієнт варіації у % 32 49,3 63,6 71,1 77,5 98,2

Часто регіональний розвиток означає досягнення певної продуктивності завдяки використанню 
продуктів або послуг, використовуючи процеси розвитку, які знаходяться під впливом кількісних і якісних 
змін. Продуктами і процесами розвитку регіонів є: інвестиційна стратегія, планування інфраструктури, 
аналіз зайнятості, якість життя, політика, використання ресурсів. Дуже часто досягти бажаних цілей 
є складно, тому потрібно використовувати різні методи для покращення планів, цілей і стратегій. 
Регіональний розвиток дозволяє виявити наступні зміни: підвищення конкурентоспроможності 
регіону, підвищення якості життя населення, зміна економічної структури, покращення управління та 
землекористування.

Для ефективного дослідження рівня регіонального розвитку необхідно вказати площини 
досліджень і вибрати відповідні показники.

Аналіз приділяє особливу увагу таким областям досліджень, як дохід і витрат бюджетів, житлово-
комунальні послуги, торгівля, інвестиції та основні засоби, мистецтво і культура, освіта, демографія, 
здоров’я та соціальна допомога, розвиток бізнесу, промисловості, будівництво, сільське господарство, 
паливно-енергетичний ринок, ринок праці, навколишнє середовище, транспорт, туризм. Статистичні 
дані, які використовуються в дослідженнях повинні відповідати певним критеріям, а саме: надійність, 
точність, достовірність, повнота, порівнянність, послідовність, цілісність, своєчасність. Дослідження 
також підкреслює такі аспекти, як узгодженість (несуперечність), що розуміємо як відповідність 
логічних, формальних і основних даних, зібраних і детально адаптованих до систематики потреб.  
Варто вказати, що надлишок і дефіцит інформації не приносить користі.

Дані, які взяті для проведення таксономічного аналізу соціально-економічного розвитку області, 
утворюють базу даних статистичних характеристик що складається з таких змінних: 

– доходи бюджету на 1 жителя; 
– витрати на регіональних автомобільних доріг загального користування на 1000 жителів;
– бюджетні витрати на 1 жителя;
– витрати на 1 жителя на освіту і виховання;
– витрати на охорону здоров’я на 1 мешканця;
– державні витрати і інвестиції в нерухомість на 1000 жителів;
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– кількість професійно-технічних училищ;
– показник позашкільних закладів;
– кількість музичних і театральних закладів на 1000 жителів;
– сальдо зовнішньої міграції;
– відсоток населення, яке проживає в газифікованих населених пунктах;
– рівень безробітних з вищою освітою;
– частка безробітних з базовою освітою та без освіти;
– відсоток осіб, які зайняті на малих підприємствах з іноземним капіталом;
– відсоток осіб, які зайняті на великих підприємствах (250 або більше осіб) з іноземним капіталом;
– частка компаній, створених в результаті приватизації державних підприємств на 10 тисяч жителів;
– середньомісячна заробітна плата в середньому по країні;
– кількість торгових точок за 100 тисяч. жителів;
– валова додана вартість;
– ВВП на душу населення;
– обсяг виробництва електроенергії на 10 тис. жителів;
– споживання енергії в домашніх господарствах;
– всього залізничних ліній на 100 км2;
– кількість місць на туристичних об’єктах на 1000 осіб;
– розміщення туристичних об’єктів для людей 1000 осіб;
– відсоток сільськогосподарського виробництва;
– використання мінеральних добрив на 1 га;
– відсоток витрат води в домашніх господарствах.
Загальна характеристика рівня соціально-економічного стану регіону включає три основні 

групи показників, комплексне використання яких повинне забезпечити їх об’єктивний вимір та оцінку 
тенденцій і перспектив подальшого розвитку. Показники, що необхідно використовувати для проведення 
аналізу соціально-економічного стану регіонів і формування їх рейтингів за розвитком економічних 
сфер життя, поєднані за наступними напрямками:

1) оцінка загального рівня соціально-економічного стану регіону;
2) визначення місця регіону за рейтинговою оцінкою;
3) групування регіонів, однорідних за окремими ознаками.
Загальні проблеми розвитку економіки західного регіону України, які перешкоджають 

підвищенню рівня інвестиційної привабливості його областей, спричинені передусім посткризовим 
спадом виробництва в основних сферах господарювання (промисловості, сільському господарстві, 
торгівлі, будівництві, транспорті тощо), порівняно низькою питомою вагою західного регіону в 
країні за обсягом ВРП. Поліпшенню фінансового забезпечення економіки західного регіону заважає 
нерівномірність у фінансуванні його окремих областей, що супроводжується порівняно низьким рівнем 
бюджетної забезпеченості на одиницю населення і рівнем середньої зарплати у регіоні, нижчим від 
загальноукраїнського рівня. Окреслені проблеми зумовлюють порівняно низький ступінь інвестиційної 
активності як підприємств, так і населення регіону.

Для більш глибокого аналізу регіонів, проведемо рейтингову оцінку їх соціально-економічного 
розвитку з використанням таксономічного методу. Результати аналізу наведено у табл. 5 (t – показник 
таксономічного розвитку, R – рейтинг регіону).

Об’єктивна рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіону є надзвичайно 
важливою, враховуючи можливості використання її при прийнятті відповідних управлінських 
рішень. Для потенційних інвесторів встановлені рейтинги слугуватимуть поточними і прогнозними 
індикаторами переваг і слабких сторін, можливостей і загроз під час обґрунтування напрямів вкладень 
капіталу. Органи державного і місцевого управління, які здійснюють розподіл видатків відповідних 
бюджетів за цілями інвестування у різні об’єкти на регіональному рівні, теж зацікавлені в об’єктивній 
рейтинговій оцінці соціально-економічного розвитку регіону, оскільки це допоможе їм обґрунтувати 
оптимальну структуру таких видатків і підвищити економічну ефективність використання бюджетних  
коштів.

Окрім того, виявлення комплексу проблем і сильних сторін окремих регіонів за різними напрямами 
забезпечення регіонального соціально-економічного розвитку і за рівнем ефективності використання 
основних видів ресурсів регіону може виступити надійним підґрунтям для формування і реалізації 
загальнодержавних програм і стратегій розвитку країни в цілому.
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Табл. 5 

Рейтингова оцінка регіонів України на основі таксономічного показника

Регіон
2012 2013 2014

T R t R t R

АР Крим 0,781 15 0,737 15 - -

Вінницька 0,827 10 0,773 13 0,831 10

Волинська 0,709 18 0,677 18 0,74 13

Дніпропетровська 0,901 7 0,893 2 0,912 4

Донецька 0,91 4 0,874 6 0,594 24

Житомирська 0,684 21 0,64 21 0,674 19

Закарпатська 0,603 24 0,559 25 0,598 23

Запорізька 0,811 14 0,764 14 0,807 12

Івано-Франківська 0,733 17 0,69 17 0,736 15

Київська 0,826 11 0,783 11 0,829 11

Кіровоградська 0,7 19 0,66 19 0,705 16

Луганська 0,826 12 0,78 12 0,68 18

Львівська 0,826 13 0,788 10 0,835 9

Миколаївська 0,845 9 0,799 9 0,84 8

Одеська 0,91 5 0,875 5 0,911 5

Полтавська 0,915 3 0,876 4 0,919 3

Рівненська 0,603 25 0,566 24 0,61 22

Сумська 0,576 26 0,537 26 0,56 25

Тернопільська 0,7 20 0,658 20 0,69 17

Харківська 0,957 1 0,914 1 0,959 1

Херсонська 0,86 8 0,821 8 0,863 7

Хмельницька 0,907 6 0,866 7 0,91 6

Черкаська 0,651 22 0,607 22 0,65 20

Чернівецька 0,735 16 0,696 16 0,74 14

Чернігівська 0,638 23 0,596 23 0,639 21

м. Київ 0,926 2 0,88 3 0,928 2

 Висновки. Проведений аналіз просторової диференціації та структурної обумовленості 
соціально-економічного розвитку регіонів України на основі їх основних характеристик показав значну 
диференціацію рівнів розвитку окремих регіонів, що є причиною появи нових депресивних регіонів, 
наростання міжрегіональних протиріч. 

Проблемні та депресивні регіони потребують першочергової державної підтримки з метою 
пом’якшення загальної регіональної диференціації та дезінтеграції в межах країни. Така підтримка 
повинна бути спрямована на вдосконалення структурного розвитку регіонів на основі реалізації 
відповідної державної регіональної політики, що передбачає оптимізацію територіальної організації 
регіональних господарських систем, підвищення ефективності сектору виробництва, прискорення 
процесів європейської інтеграції та входження країни до світового співтовариства, що дозволить 
отримати додаткові ресурси на розвиток регіону.
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