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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В основі функціонування світового, регіональних і 
локальних ринків праці лежать процеси відтворення, використання та 
перерозподілу трудового потенціалу. Особливості попиту і пропозиції на ринках 
праці формуються в результаті значного впливу процесів відтворення робочої 
сили. У цьому контексті особливого значення набувають суспільно-географічні 
аспекти дослідження трудового потенціалу як одного з основних факторів 
розвитку країн та регіонів.  

Необхідність суспільно-географічного дослідження трудового потенціалу 
в Київській області обумовлена значною просторовою поляризацією в 
забезпеченні робочою силою та важливістю виявлення внутрішніх відмін 
відновлення та використання трудового потенціалу в регіоні, де наявний центр 
притягання робочої сили державного значення – м. Київ. Суспільно-географічне 
дослідження трудового потенціалу Київської області є однією з основ 
формування ефективних стратегічних і планувальних документів регіону та 
прийняття управлінських рішень щодо його використання. Розуміння 
територіальних відмінностей і закономірностей формування та використання 
трудового потенціалу Київської області також має вагоме значення для 
подолання труднощів формування в регіоні об’єднаних територіальних громад 
та адміністративних районів. 

Методологічну основу дослідження трудового потенціалу Київської 
області становлять концептуальні підходи до дослідження трудових ресурсів 
M. Doussard, C. Hanson, B. Lawson, L. McDowell, D. Massey, J. Peck, G. Pratt, 
A. Scott, М. Storper, J. Wills та інших дослідників. Дослідження ґрунтується на 
положеннях, що пояснюють різні аспекти формування та використання 
трудового потенціалу в Україні та Київській області, зокрема, викладених у 
працях І. Гудзеляк, В. Джамана, М. Долішнього, А. Доценка, Ю. Заволоки, 
С. Злупка, І. Курило, Е. Лібанової, М. Логвина, К. Мезенцева, І. Мостової, 
Л. Нємець, В. Онікієнка, С. Пирожкова, Н. Провотар, В. Сайчука, К. Сегіди, 
В. Яворської та інших учених. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами кафедри 
економічної та соціальної географії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, зокрема, науково-дослідною роботою «Просторові 
трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій» 
(номер держреєстрації 0116U002636, довідка № 0501813-30 від 
04.02.2020 року).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення 
територіальних відмінностей формування та використання трудового потенціалу 
Київської області та обґрунтування перспективних напрямів його розвитку з 
позицій суспільної географії. 
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Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:  
- уточнити поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного 

дослідження трудового потенціалу стосовно понять «потенціал», «регіон», 
«трудовий потенціал», «трудовий потенціал регіону»;  

- розробити та апробувати методику суспільно-географічного дослідження  
трудового потенціалу регіону; 

- здійснити аналіз чинників формування та використання трудового 
потенціалу Київської області; 

- проаналізувати територіальні відмінності формування та використання 
трудового потенціалу Київської області та здійснити типізацію адміністративних 
районів і міст обласного значення за рівнем розвитку трудового потенціалу; 

- визначити центр-периферійні закономірності формування та 
використання трудового потенціалу Київської області; 

- побудувати просторову центр-периферійну модель за рівнем розвитку 
трудового потенціалу районів Київської області;  

- визначити перспективні напрями та стратегії розвитку трудового 
потенціалу Київської області з позицій суспільної географії.  

Об’єкт дослідження – трудовий потенціал Київської області.  
Предмет дослідження – суспільно-географічні аспекти розвитку 

трудового потенціалу Київської області та вдосконалення його використання. 
Методи дослідження. Основними теоретико-методологічними 

принципами дисертаційного дослідження є такі: історичності, об’єктивності, 
системності і цілісності, причинності, територіальності. У дослідженні 
використовувались методи системного аналізу і синтезу, літературний (для 
обґрунтування теоретико-методичних основ дослідження), порівняльно-
географічний, факторний аналіз, кластерний аналіз, індексний метод, SWOT-
аналіз, типізації, графічний, картографічний (для суспільно-географічної оцінки 
формування та використання трудового потенціалу регіону). 

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять статистичні дані та 
інформаційні матеріали Головного управління статистики в Київській області, 
стратегічні та планувальні документи розвитку регіону, результати власних 
розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
вперше: 
- розроблено та апробовано методику суспільно-географічного 

дослідження формування та використання трудового потенціалу регіону; 
- визначено центр-периферійні закономірності формування та 

використання трудового потенціалу Київської області; 
- побудовано просторову центр-периферійну модель за рівнем розвитку 

трудового потенціалу районів Київської області, яка представлена чотирма 
типами: райони центрального типу, райони напівпериферійного типу, райони 
периферійного типу та райони лакунарного типу;  
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удосконалено:  
– поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного 

дослідження трудового потенціалу, зокрема, поняття «трудового потенціалу» та 
«трудового потенціалу регіону» стосовно їх сутності та функцій;  

– аналіз демографічних та економічних чинників формування та 
використання трудового потенціалу Київської області та їх просторових зв’язків; 

– суспільно-географічну оцінку трудового потенціалу Київської області в 
частині поєднання типізації адміністративних районів і міст обласного значення 
із використанням кластерного аналізу й індексного методу та встановлення 
територіальних диспропорцій за рівнем розвитку трудового потенціалу; 

набуло подальшого розвитку:  
– виявлення проблем використання трудового потенціалу Київської 

області з позицій суспільної географії;  
– визначення перспективних напрямів зростання трудового потенціалу 

Київської області з використанням SWOT-аналізу його розвитку.  
Практичне значення одержаних результатів полягає у: виявленні та 

аналізі агломерованих факторів розвитку трудового потенціалу Київської 
області; виявленні територіальних особливостей формування та використання 
трудового потенціалу в регіоні; побудові просторової моделі «центр-периферії» 
за рівнем розвитку трудового потенціалу районів Київської області.  

Розроблена методика суспільно-географічного дослідження трудового 
потенціалу регіону може бути основою для подальших суспільно-географічних 
досліджень трудового потенціалу регіонів України.  

Окремі положення дисертаційного дослідження щодо використання 
трудового потенціалу Київської області в різних типах територій регіону 
використані Київською державною адміністрацією при заходах із підготовки 
Стратегії Київської області 2021–2027 (довідка № 2-12-30 від 02.03.2020). 

Наукові результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний 
процес географічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка за спеціальністю 106 «Географія» при викладанні курсів 
«Територіальне планування», «Географія сільської місцевості», «Регіональна 
суспільна географія» (довідка № 0501814-30 від 03.02.2020 р.). 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, зокрема: 
основні положення і результати дослідження впроваджено в освітній процес 
підготовки фахівців за галуззю знань 10 «Природничі науки», спеціальності 
103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма «Науки про Землю. 
Географія»); за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 
014.07 «Середня освіта (Географія)», (освітньо-професійні програми «Середня 
освіта. Географія. Біологія», «Середня освіта. Географія. Фізична культура», 
«Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)»), а саме в робочі 
програми додано теми: «Методика суспільно-географічного дослідження 
формування та використання трудового потенціалу регіону: концептуальний, 
оціночний і конструктивний етапи»; «Просторова модель «центр-периферії» за 



рівнем розвитку трудового потенціалу (на прикладі Київської області)»; 
«Основні агломеровані суспільно-географічні фактори формування та 
розвитку трудового потенціалу на регіональному рівні» (довідка № 01-28/184 
від 11 січня 2020 р.). 

Результати дослідження можуть бути використані державними, 
регіональними органами управління та місцевого самоврядування при 
розробці регіональних і районних програм розвитку та використання 
трудового потенціалу. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 
науковою працею, в якій висвітлено результати власних досліджень автора 
щодо формування та використання трудового потенціалу Київської області. 
З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та 
розробки, які належать здобувачеві особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження апробовано на міжнародних і всеукраїнських 
конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції 
«Регіон-2018 : стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2018); Міжнародній 
науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Шевченківська весна – 2016» (Київ, 2016); Міжнародній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 
2015» (Київ, 2015); Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною 
участю «Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні» 
(Київ, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» (Київ, 2014).  

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковані 
в 11 наукових працях загальним обсягом 4,3 д. а. (3,9 д. а. належить особисто 
автору), з яких у наукових фахових виданнях України 6 статей загальним 
обсягом 3,6 д. а. (3,2 д. а. – авторські), у тому числі 3 у виданнях, включених 
до міжнародних наукометричних баз, 5 тезах доповідей на міжнародних 
наукових конференціях загальним обсягом 0,7 д. а. (авторські). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 265 сторінок, основного тексту – 156 сторінок. Список 
використаних джерел включає 210 найменувань на 21 сторінці. Робота містить 
18 таблиць та 42 рисунки, 10 додатків загальним обсягом 45 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи суспільно-

географічного дослідження трудового потенціалу регіону» розглянуто 
теоретичні основи суспільно-географічного дослідження трудового потенціалу 
регіону, розкрито поняттєво-термінологічний апарат, зокрема, запропоновано 
власне трактування терміну «трудовий потенціал регіону», визначено чинники 
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формування та використання трудового потенціалу регіону та запропоновано 
методику його суспільно-географічного дослідження.  

Дослідження вітчизняних учених загострили необхідність пізнання 
залежності регіонального розвитку, контексту сталого розвитку у взаємодії із 
трудовим потенціалом регіону. 

Під трудовим потенціалом ми розуміємо запаси праці, визначені 
чисельністю трудових ресурсів, характеристиками якостей працездатного 
населення і системи відносин, пов’язаних з участю у процесі виробництва. 
Трудовий потенціал регіону – це сукупна здатність працездатного населення 
певної території (регіону) забезпечити виробництво необхідної продукції та 
послуг. 

Уточнення поняттєвого апарату дозволило визначити основні критерії 
якості трудового потенціалу: національно-етнічний склад працездатного 
населення; менталітет; загальний стан здоров’я; тривалість життя; статево-вікова 
характеристика; рівень загальноосвітньої підготовки; рівень професійної 
підготовки; рівень фахової кваліфікації, рівень професійної компетентності; 
рівень трудової активності; рівень ідеологічних установок щодо праці.  

Провідними принципами дослідження трудового потенціалу є принципи 
історизму, об’єктивності, системності і цілісності, причинності. Основу 
дослідження становить метод системного аналізу, який дає можливість вивчати 
трудовий потенціал регіону як організований комплекс елементів, які складають 
його цілісність.  

Для здійснення суспільно-географічного дослідження трудового 
потенціалу Київської області розроблено методику суспільно-географічного 
дослідження, використовуючи науковий аналіз і раціональний відбір 
загальнонаукових і специфічних методів географічних досліджень трудового 
потенціалу регіону на предмет їх суспільно-географічних особливостей. 
Методика суспільно-географічного дослідження трудового потенціалу регіону 
має як міждисциплінарний, так і цілісний характер, включає комплекс методів 
(історичний; системний, порівняльний, статистичний, факторний і кластерний 
аналіз; індексний метод; аналіз, абстрагування та узагальнення; традиційні 
спеціальні методи дослідження – типізації, регіоналізації, локалізації, 
картографування) і ґрунтується на принципах історизму, об’єктивності, 
системності і цілісності, причинності, територіальності.  

З-поміж застосованих математико-статистичних методів найбільше 
значення мають факторний і кластерний аналізи та індексний метод. Їх 
поєднання уможливило ґрунтування та порівняння результатів, отриманих 
різними методами на об’єктивних даних. 

У другому розділі «Суспільно-географічна оцінка факторів формування та 
використання трудового потенціалу Київської області» проведено детальний 
аналіз факторів формування трудового потенціалу Київської області та здійснено 
їх суспільно-географічну оцінку. 

Диференціація вікової структури населення адміністративних одиниць 
Київської області дозволила виділити два типи, які суттєво відрізняються за 
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співвідношенням основних вікових груп. Перший тип, який переважно формує 
периферію Київської області відрізняється надвисокою часткою населення 
старшої вікової групи, низькими частками дітей та осіб працездатного віку. 
Другий тип сформувався навколо Києва і має відносно «молоду» структуру 
населення, з високою часткою дітей (на фоні області в цілому) та осіб 
працездатного віку. Просторовий аналіз демонструє відцентрові, центро-
периферійні тренди у погіршенні вікової структури населення в напрямку від 
Києва на периферію області. 

Важливим чинником формування демографічного і, як наслідок, трудового 
потенціалу регіону виступають міграції. Загалом, можна говорити про 
моноцентричний характер просторового розподілу показників сальдо міграцій у 
Київській області, який демонструє відцентрові тенденції зменшення значень і 
формування на периферії області зони міграційного скорочення чисельності 
населення. Виділено такі просторові особливості показників сальдо міграцій 
адміністративних одиниць Київської області: 

– загальний «рельєф» статистичної поверхні свідчить про домінування 
Києва (та його найближчої субурбії) як міграційного атрактора, якому в межах 
цього простору немає альтернативи; 

– вплив Києва як політичного, культурного і економічного центру України 
формує потужну зону з позитивними показниками сальдо міграцій, яка на 
Правобережжі вдовж Дніпра майже досягає південних адміністративних меж 
Київської області, а на півночі – практично обмежена зоною відчуження 
Чорнобильської АЕС; 

– у межах «вісі» високих показників сальдо міграцій відбувається 
поступове зменшення значень від центру до периферії, а за межами «вісі», на 
схилах «хребта» позитивних і високих (+2,37‰ і вище) значень спостерігається 
стрімке, з високими градієнтами падіння сальдо міграцій, сягаючи від’ємних 
значень вже в безпосередній близькості до Києва (наприклад, у Васильківському 
районі); 

– поза «віссю» високих показників сальдо міграцій формується невеликий 
масив позитивних значень, утворений містом Біла Церква та Фастівським 
районом, який відділений від основної зони позитивних значень «депресією» 
Васильківського і Рокитнянського районів. 

Встановлено рівні кореляції між кількісними ознаками суспільно-
географічного положення адміністративно-територіальних одиниць, 
демографічними та економічними ознаками. Так, чинник відстані до Києва має 
прямий значущий зв’язок з ознакою центральності географічного положення. 
Значущий зворотній зв’язок спостерігається зі всіма демографічними чинниками 
(абсолютною та відносною змінами демографічного потенціалу та сальдо 
міграцій) та з більшістю економічних чинників (рівнем зарплат, чисельністю 
малих підприємств, роздрібним товарообігом та введенням житла в 
експлуатацію).  

Чинник відносної зміни демографічного потенціалу має значущий 
зворотній зв’язок з параметрами географічного положення, сильний прямий 
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зв’язок з демографічними чинниками та прямий зв’язок з параметрами малих 
підприємств, роздрібного товарообігу та введення нового житла в експлуатацію. 

Чинник рівня зарплат найманих працівників також істотно впливає на 
географію та формування трудових ресурсів. Він має зворотній значущий зв’язок 
з показником відстані до міста Києва, що підкреслює відцентрові негативні 
тенденції в зміні економічних показників адміністративних одиниць Київської 
області. Прямий значущий зв’язок цього чинника спостерігається з такими 
демографічними факторами, як абсолютна зміна демографічного потенціалу та 
сальдо міграцій та всіма економічними показниками. Особливо сильний ступінь 
зв’язку спостерігається з показниками роздрібного товарообігу в розрахунку на 
одну особу. Чинник інвестиційної активності демонструє прямі значущі 
кореляційні зв’язки лише з трьома іншими економічними показниками – рівнем 
зарплат, роздрібним товарообігом і чисельністю малих підприємств. 

Показник чисельності малих підприємств має значущі кореляційні зв’язки 
зі всіма іншими чинниками: зворотній зв’язок з параметрами географічного 
положення (що підкреслює зниження економічної активності населення в 
напрямку від столиці до периферії) та прямий зв’язок зі всіма демографічними 
та економічними показниками, особливо з параметрами роздрібного 
товарообігу. 

Показник роздрібного товарообігу демонструє значущий від’ємний 
зв’язок з параметрами географічного положення, що безперечно підтверджує 
центро-периферійні вектори більшості процесів економічного розвитку 
Київської області. Тісний позитивний зв’язок з демографічними параметрами 
пояснює споживчий чинник. 

Введення нового житла в експлуатацію є водночас і прямим, і прихованим 
фактором, який інтегрує всю сукупність економічних чинників розвитку 
досліджуваної території. Як й інші економічні показники, він демонструє 
зворотній значущий зв’язок з параметрами географічного положення, 
відображаючи негативні відцентрові тенденції регіональної економіки Київської 
області та наявність значних територіальних диспропорцій. Необхідно 
відзначити, що з іншими факторами (демографічними та економічними) цей 
чинник має значущі (окрім рівня інвестицій) позитивні зв’язки. Відзначимо, що 
найбільший показник прямого кореляційного зв’язку цього параметру 
спостерігається саме із сальдо міграцій, що є важливим аспектом при розробці 
регіональних програм, спрямованих на формування трудового потенціалу. 

Як узагальнення, виявлено три головні агреговані суспільно-географічні 
фактори розвитку трудового потенціалу регіонів України: медико-екологічний, 
освітньо-культурний. демографічно-економічний.  

У результаті аналізу факторів розвитку та використання трудового 
потенціалу регіонів України встановлено, що з-поміж регіонів України існують 
суттєві диспропорції за рівнем розвитку трудового потенціалу. Значення 
інтегрального індексу розвитку трудового потенціалу в регіоні-лідері (Львівська 
обл.) у майже 2 рази більше, ніж у регіоні-аутсайдері (Кіровоградська обл.). За 
інтегральним індексом розвитку трудового потенціалу виділено 5 типів 
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регіонів України: регіони з дуже високим рівнем трудового потенціалу (ILPD ≥ 
0,500); регіони з високим рівнем трудового потенціалу (0,450 ≤ ILPD < 0,500); 
регіони з середнім рівнем трудового потенціалу (0,400 ≤ ILPD < 0,450); регіони 
з низьким рівнем трудового потенціалу (0,350 ≤ ILPD < 0,400); регіони з дуже 
низьким рівнем трудового потенціалу (ILPD < 0,350). У виділених типах 
проаналізовано роль у формуванні трудового потенціалу їх регіональних центрів 
у відповідності до рівня диверсифікованості економіки та впливу на соціально-
культурний розвиток регіону та країни в цілому. Половина регіонів України 
знаходяться за межею середнього рівня розвитку (у низхідному напрямку) 
трудового потенціалу.   

Київська область відноситься до регіонів із високим рівнем трудового 
потенціалу – займає третю позицію серед досліджуваних регіонів України за 
даним показником. Такий високий рівень розвитку трудового потенціалу 
можливий за рахунок лідируючих позицій за демографічним індексом (5 місце) 
та економічним індексом (2 місце), а також за агрегованим екологічним індексом 
(1 місце). Стимулюючий вплив на розвиток трудового потенціалу Київської 
області створює найсильніший, в соціально-економічному плані, метрополіс 
України – м. Київ, який створює позитивний пропульсивний ефект для розвитку 
Київщини. 

Найсуттєвіший вплив на формування та використання трудового 
потенціалу Київської області здійснює демографічно-економічний фактор, а 
найменш суттєвий вплив має освітньо-культурний фактор.  

Для адміністративних районів Київської області виявлено часову 
закономірність, яка полягає у збільшенні просторових амплітуд. При цьому 
необхідно відзначити, що, починаючи з 2013 року, значення амплітуди виросло 
майже вдвічі, на відміну від попереднього періоду (2003–2012 рр.).  

Результати факторного аналізу за 2010 р. вказують на те, що за силою 
впливу на розвиток трудового потенціалу Київської області соціально-
економічний фактор є сильнішим за екологічний фактор, оскільки соціально-
економічний фактор охоплює 60,9% загальної дисперсії, а екологічний фактор – 
лише 25,9%. Не змінилась ця факторна ієрархія за силою впливу на розвиток 
трудового потенціалу і у 2016 р., адже на соціально-економічний фактор 
наприкінці дослідницького горизонту припадало 53,3% загальної дисперсії, а на 
екологічний фактор наполовину менше – 27,3%. Проте можна помітити, що за 
період 2010–2016 рр. частка факторів розвитку трудового потенціалу в загальній 
дисперсії зазнала змін, а саме: на 7,6% зменшилась питома вага соціально-
економічного фактору, а питома вага екологічного фактору навпаки зросла на 
1,4%. Тобто у 2016 р. сила впливу соціально-економічного фактору на розвиток 
трудового потенціалу Київщини була слабшою, ніж у 2010 р., а сила впливу 
екологічного фактору, в тому ж ключі порівняння, навпаки, зміцнилась. При 
цьому ієрархія сили впливу факторів залишилась незмінною – найсильнішим є 
соціально-економічний фактор, а найслабшим є екологічний фактор. 

Описані вище зміни в силі впливу факторів є свідченням того, що існують 
ще інші латентні фактори, що впливають на формування, розвиток і 
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використання трудового потенціалу Київської області. Загалом, вплив латентних 
факторів протягом 2010–2016 рр. зріс з 13,2% до 19,4% загальної дисперсії 
(питома вага соціально-економічного фактору та екологічного фактору від 
загальної дисперсії у 2010 р. складала 86,8%, а у 2016 р. вже 80,6%). Латентними 
факторами розвитку трудового потенціалу Київської області можуть бути такі як 
управлінський, інституційний, загальнонаціональний (економічна і військово-
політична криза у країні) тощо. 

У 2010 р. соціально-економічний фактор мав найсильніший вплив на 
розвиток трудового потенціалу Бориспільського, Бородянського, Броварського, 
Вишгородського (на розвиток трудового потенціалу даного району сильний 
вплив справляє й екологічний фактор) та Києво-Святошинського районів 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Поле значення факторних ваг соціально-економічного фактору розвитку 
трудового потенціалу серед районів Київської області у 2010 та 2016 рр. 

 
У 2016 р. географія істотнішого впливу соціально-економічного фактору 

практично не змінилась – Бориспільський, Бородянський (на розвиток трудового 
потенціалу даного району майже рівнозначно сильніший вплив справляє й 
екологічний фактор), Броварський, Вишгородський та Києво-Святошинський 
райони. Протягом 2010–2016 рр. неістотний вплив соціально-економічний 
фактор мав лише на деякі найвіддаленіші від столиці райони: у 2010 р. – 
Володарський, Згурівський, Ставищенський та Таращанський райони, а у 2016 р. 
– лише Володарський, Згурівський та Тетіївський райони. Спроектувавши 
описані вище просторово-часові розподіли впливу соціально-економічного 
фактору на делімітовану центр-периферійну модель розвитку трудового 
потенціалу спостерігаємо, як соціально-економічний фактор впливає на рівень 
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розвитку трудового потенціалу, адже чим більший вплив фактору, тим, в 
основному, вищий рівень розвитку трудового потенціалу (більшість районів 
центрального типу) серед досліджуваних районів, а чим менший вплив фактору 
– тим вища ймовірність мати низький рівень розвитку трудового потенціалу 
(лише серед найвіддаленіших районів від Києва). 

Порівняння впливу соціально-економічного фактору на розвиток 
трудового потенціалу Київської області у 2010 та 2016 рр. засвідчило, що поле 
істотного впливу соціально-економічного фактору зазнало певної імплозії, якщо 
порівнювати поля найсуттєвішого впливу даного фактору у 2016 р., відносно 
цього ж поля у 2010 р. Імплозія поля найістотнішого впливу соціально-
економічного фактору відбулась у південно-східному напрямку. Такі доцентрові 
процеси істотного впливу соціально-економічного фактору, можливо, є 
наслідком кризи 2013–2015 рр. і певних особливостей формування та 
використання трудового потенціалу в розрізі районів Київської області. Деякої 
мобільності, якщо порівнювати 2016 р. з 2010 р., зазнало поле найменшого 
впливу соціально-економічного фактору в південно-східній частині Київської 
області, що пояснюється деяким наближенням у 2016 р. дії фактору в бік 
загальнорегіональної сили впливу в Таращанському та Ставищенському 
районах, хоча ще дається взнаки істотне зменшення впливу соціально-
економічного фактору на території Тетіївського району (район лакунарного 
типу). Стабільною протягом 2010–2016 рр. залишилась зона неістотного впливу 
соціально-економічного фактору в межах Згурівського району, що безумовно. 
впливає на консервування периферійності розвитку трудового потенціалу даного 
району. 

Аналіз факторних ваг у 2010 р. свідчить про більш істотний вплив 
екологічного фактору на розвиток трудового потенціалу у Білоцерківському, 
Вишгородському та Іванківському районах. Наприкінці ж досліджуваного 
періоду (2016 р.) найістотніший його вплив характерний для двох районів – 
Бородянського та Іванківського. Найменш значимий вплив екологічного фактору 
зафіксовано у Рокитнянському та Обухівському районах, але як у 2010 р., так і у 
2016 р. в Обухівському районі він є суттєво меншим. Загалом, за 2010–2016 рр. 
відбулась просторова експансія (або просторова трансгресія) середньо-
регіональної сили впливу екологічного фактору розвитку трудового потенціалу 
по території Київської області. Такий процес можна пояснити тим, що на початку 
досліджуваного періоду Київська область мала поліцентричну структуру 
екстремальних значень впливу екологічного фактору, а наприкінці – 
спостерігається лише два полюси: полюс істотного впливу (Іванківський і 
Бородянський райони, що утворюють єдиний просторовий ареал) та полюс 
неістотного впливу (Обухівський район). 

Встановлено, що на перспективу центр-периферійна модель розвитку 
трудового потенціалу Київської області зазнає територіальної реорганізації. 
Новими районами-ядрами, ймовірно, стануть Броварський і Переяслав-
Хмельницький райони, а інтенсивно регресуючі напівпериферійні райони в 
найближчий час можуть стати периферійними – Сквирський, Васильківський і 
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Богуславський райони. В майбутньому типологічна центр-периферійна 
трансформація торкнеться і районів-ядер розвитку трудового потенціалу – 
висока вірогідність того, що Бориспільський район передислокується із районів 
центрального типу до районів напівпериферійного типу. 

У третьому розділі «Територіальні відмінності у використанні трудового 
потенціалу Київської області та напрями його вдосконалення» виявлено 
внутрішньо-регіональні відміни формування трудового потенціалу Київської 
області, визначено перспективні напрями та стратегії його розвитку з позицій 
суспільної географії. 

Диференціація районів за інтегральним рангом свідчить про наявність 
просторової нерівномірності формування та використання трудового потенціалу 
в Київській області – значення інтегрального рангу розвитку трудового 
потенціалу в найкращому районі-лідері (Києво-Святошинський район) у понад 
2,3 рази менше, ніж у найгіршому районі-аутсайдері (Таращанський район).  

Встановлено існування чіткої диференціації районів Київської області за 
інтегральним рангом розвитку трудового потенціалу. Виділено 3 групи за рівнем 
розвитку трудового потенціалу: райони-лідери (IR від 30 до 45 рангових балів); 
буферні райони (IR від 45 до 57 рангових балів); райони-аутсайдери (IR понад і 
включно 57 рангових балів). 

Четверта частина районів Київської області мають високий рівень 
трудового потенціалу, а більше половини районів знаходяться за межею 
середнього значення інтегрального рангу трудового потенціалу (за напрямом 
зростання значення інтегрального рангу, включаючи межу середнього значення). 

Для просторової делімітації центр-периферії розвитку трудового 
потенціалу Київської області було проаналізовано динаміку інтегрального рангу 
розвитку трудового потенціалу за 2010–2016 рр. у розрізі районів, здійснено 
кластеризацію районів за рівнем розвитку трудового потенціалу, типізацію 
районів за величиною базового приросту інтегрального рангу розвитку 
трудового потенціалу. Ідентифіковано три типи районів Київської області за 
рівнем розвитку трудового потенціалу: райони-лідери; буферні райони; райони-
аутсайдери (рис. 2). 

У 2010–2016 рр. територіальна організація центр-периферійної системи 
розвитку трудового потенціалу Київської області в розрізі районів мала квазі-
поясну територіальну структуру, оскільки серед елементів територіальної 
структури є як просторові пояси, так і окремі просторові осередки. Однак, поясна 
структура є більш чітко вираженою (пояс районів-лідерів, пояс буферних районів 
та пояс районів-аутсайдерів). Така структура є наслідком територіальної 
концентрації різного рівня розвитку трудового потенціалу в досліджуваних 
районах. У результаті цієї концентрації відбувається акумуляція та генерування 
різноаспектних інновацій, що прямо чи опосередковано впливають на трудовий 
потенціал районів.  
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Рис 2. Типізація районів Київської області за рівнем розвитку трудового 
потенціалу та за центр-периферійною ознакою (побудовано автором) 

 
Делімітована модель «центр-периферія» розвитку трудового потенціалу 

Київської області та виявлені особливості її функціонування упродовж 2010–
2016 рр. перегукуються із запропонованими І. Пилипенком основними 
специфічними ознаками в системі «центр-периферія». 

Просторова модель «центр-периферії» за рівнем розвитку трудового 
потенціалу серед районів Київської області вказує на існування чотирьох типів 
районів, що підтверджено і виявленими центр-периферійними 
закономірностями: райони центрального типу, райони напівпериферійного типу, 
райони периферійного типу та райони лакунарного типу (тобто райони, що є 
винятками із загального центр-периферійного правила просторового розподілу) 
(рис. 2). 

Центральні райони або райони-ядра – райони-лідери за значенням 
інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу, що утворюють єдиний 
просторовий ареал і складаються із Києво-Святошинського, Вишгородського, 

Типи районів за центр-
периферійною ознакою 
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Броварського, Бородянського та Іванківського районів. Щодо факторів, які 
впливають на розвиток трудового потенціалу районів Київської області, то серед 
деяких районів-ядер найбільший вплив здійснюють економіко-культурний 
фактор (Броварський і Вишгородський райони), екологічний фактор 
(Бородянський і Іванківський райони) та демографічний фактор (Бородянський, 
Вишгородський та Києво-Святошинський райони). Для зростання трудового 
потенціалу районів-ядер необхідно, щоб основними пріоритетними напрямами 
та стратегічними цілями стали: подальша диверсифікація економіки, скорочення 
розриву у сфері якості життя населення серед міського та сільського населення; 
активізація процесу децентралізації, що передбачає «пакет можливостей» для 
розбудови суспільного розвитку районів. 

Напівпериферійні райони – райони із буферними значеннями 
інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу, що формують об’єднаний 
просторовий ареал із Фастівського, Васильківського, Білоцерківського, 
Кагарлицького, Миронівського, Богуславського та Бориспільського районів. На 
розвиток трудового потенціалу буферних районів найсильніше впливає 
економіко-культурний фактор (Бориспільський і Миронівський райони). 
Важливими векторами зростання трудового потенціалу для даних районів є 
впровадження політики підтримки малого та середнього бізнесу, покращення 
стану транспортної мережі, підвищення резонності заходів зі зменшення 
антропогенного впливу на навколишнє середовище. 

Периферійні райони – райони-аутсайдери за значенням інтегрального 
рангу розвитку трудового потенціалу, що утворюють один окремий осередок 
(Макарівський район) та два просторові ареали: 1) східний ареал складається із 
Баришівського, Згурівського та Яготинського районів; 2) південно-західний 
ареал складається зі Сквирського, Володарського, Ставищенського, 
Таращанського і Рокитнянського районів. 

Лакунарні райони – райони, що є винятками із загального центр-
периферійного правила просторового розподілу. Даний тип об’єднує в собі 
3 підтипи: підтип ближньої периферії, підтип дальнього центру та підтип 
провінційної напівпериферії.  

Підтип ближньої периферії включає в себе Обухівський район, що є 
районом-сусідом 1-го порядку, хоча за інтегральним рангом розвитку трудового 
потенціалу належить до групи районів-аутсайдерів. Найслабший вплив на 
розвиток Обухівського району здійснює екологічний фактор, що пояснюється 
найнижчим індексом екологічного розвитку серед досліджуваних районів 
Київської області. Для зростання трудового потенціалу Обухівського району 
першочерговими завданнями мають стати зменшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, зменшення обсягів утворення відходів I-IV класів 
небезпеки, вирішення проблеми утилізації відходів, розбудова і модернізація 
мережі закладів культури та мистецтв, цілеспрямоване покращення 
господарського іміджу району. 

Підтип дальнього центру складається з Переяслав-Хмельницького району. 
Особливістю даного підтипу є те, що він належить до групи районів-лідерів за 
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рівнем розвитку трудового потенціалу, проте є досить віддаленим від Києва. 
Щоб покращити трудовий потенціал Переяслав-Хмельницького району, 
необхідно здійснити такі першочергові кроки: зберігання і подальша підтримка 
рекреаційного іміджу району, покращення заходів для охорони навколишнього 
середовища; запровадження дій із метою поліпшення природного руху 
населення; модернізація та розбудова соціальної інфраструктури; збереження 
історико-культурної спадщини району. 

Підтип провінційної напівпериферії включає в себе Тетіївський район, що 
належить до групи районів із буферними значеннями інтегрального рангу 
розвитку трудового потенціалу, однак район є дуже дистанційованим від столиці 
(район-сусід 4-го порядку), що надає йому ознак глибокої провінційності. 
Найслабший вплив на розвиток Тетіївського району здійснює економіко-
культурний фактор, а найсильніший – демографічний фактор. Оптимізація 
розвитку трудового потенціалу Тетіївського району передбачає ряд важливих 
заходів, таких як: стимуляція подальшого соціально-економічного зростання 
району; підтримка розвитку малого та середнього бізнесу; розбудова більш 
«гнучкої» економіки району; збільшення фінансування витрат на охорону 
навколишнього середовища. 

У регіональному розвитку трудового потенціалу Київської області 
спостерігається досить гостра нерівномірність. Так, значення інтегрального 
рангу розвитку трудового потенціалу в найкращому районі-лідері (Києво-
Святошинський район) у понад 2,3 рази менше, ніж у найгіршому районі-
аутсайдері (Таращанський район). За значенням екологічного індексу, 
демографічного індексу та економічного індексу розрив у розвитку (max/min) 
серед районів складає відповідно майже 8; 9,5; 4,5 разів. Найменше значення за 
індексом культури, що дорівнює нулю, належить Києво-Святошинському 
району (вочевидь через високу густоту населення даного району, що дається 
взнаки при розрахунку відносних показників), а найбільше, що становить 0,973, 
– Володарському району, що пояснюється низькою густотою населення цього 
району. 

Перспективні візії розвитку трудового потенціалу Київської області 
різняться в залежності від досліджуваного масштабу (ієрархічно-територіальний 
каскад від макрорегіонального до районного рівня). У цілому, Київська область 
має високий рівень розвитку трудового потенціалу, проте існує суттєва 
поляризація розвитку трудового потенціалу серед адміністративно-
територіальних одиниць районного рівня. 

Проведений аналіз SWOT-профілю та SWOT-матриць визначає можливі 
перспективні стратегії розвитку трудового потенціалу Київщини загалом: 
стратегія «Порівняльні (конкурентні) переваги розвитку трудового потенціалу», 
стратегія «Виклики розвитку трудового потенціалу», стратегія «Захищеність 
розвитку трудового потенціалу», стратегія «Ризики розвитку трудового 
потенціалу». 

Зважаючи на поляризованість розвитку трудового потенціалу в межах 
Київської області, було зроблено спробу застосування програмно-цільового 
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підходу для опису пріоритетних напрямів і стратегічних цілей зростання 
трудового потенціалу на найближчу перспективу (даний підхід базувався на 
центр-периферійні моделі розвитку трудового потенціалу районів Київської 
області). Найбільшої уваги з боку управлінців потребують напівпериферійні і 
периферійні райони та деякі лакунарні райони, яким необхідна додаткова 
соціально-економічна пропульсація для зростання їх трудового потенціалу. 

 
ВИСНОВКИ 

 
1. Поглиблено сутність ключових понять «трудовий потенціал», 

«трудовий потенціал регіону» з позицій суспільно-географічного підходу. Під 
трудовим потенціалом пропонується розуміти запаси праці, визначені 
чисельністю трудових ресурсів, характеристиками якостей працездатного 
населення і системи відносин, пов’язаних з участю у процесі виробництва. 
Трудовий потенціал регіону – це сукупна здатність працездатного населення 
певної території (регіону) забезпечити виробництво необхідної продукції та 
послуг. 

2. Розроблено методику суспільно-географічного дослідження трудового 
потенціалу, що включає комплекс методів (історичний; системний, 
порівняльний, статистичний, факторний і кластерний аналіз; індексний метод; 
аналіз, абстрагування та узагальнення; традиційні спеціальні методи 
дослідження – типізації, картографування) і ґрунтується на принципах 
історизму, об’єктивності, системності і цілісності, причинності, 
територіальності.  

3. Визначено, що система трудового потенціалу сформована тематичними 
підсистемами: екологічною підсистемою, підсистемою культури, 
демографічною та економічною підсистемами. Виявлено три основні агреговані 
суспільно-географічні фактори розвитку трудового потенціалу на регіональному 
рівні: медико-екологічний, освітньо-культурний і демографічно-економічний. 
Найсуттєвіший вплив на формування та використання трудового потенціалу 
Київської області здійснює демографічно-економічний фактор, а найменш 
суттєвий вплив має освітньо-культурний фактор. Київська область фактично є 
хінтерландом, який знаходиться в тісному соціально-економічному 
взаємозв’язку з Києвом, що, безумовно, впливає на кон’юнктуру ринку праці та 
спеціалізацію господарства області. 

4. Визначено, що просторовий розподіл базового приросту інтегрального 
рангу розвитку трудового потенціалу Київської області за період 2010–2016 рр. 
розділився на дві прогресивні частини «поясом регресійного розвитку трудового 
потенціалу». Існує достатньо пряма залежність між поляризованістю розвитку 
трудового потенціалу та кризовими і пост-кризовими роками в суспільному 
розвитку України, що вказує на значну залежність розвитку, формування та 
використання трудового потенціалу районів Київської області не тільки від 
ендогенних суспільно-географічних чинників, але й від екзогенних. 
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5. Здійснено кластеризацію районів за рівнем розвитку трудового 
потенціалу, типізацію районів за величиною базового приросту інтегрального 
рангу розвитку трудового потенціалу. Ідентифіковано три типи районів 
Київської області за рівнем розвитку трудового потенціалу: райони-лідери; 
буферні райони; райони-аутсайдери.  

6. Розроблено просторову модель «центр-периферії». За центр-
периферійною ознакою розвитку трудового потенціалу протягом 2010–
2016 рр. виділено чотири типи мікрорегіонів: райони центрального типу; райони 
напівпериферійного типу; райони периферійного типу; райони лакунарного 
типу, що включають підтип ближньої периферії, підтип дальнього центру та 
підтип провінційної напівпериферії. Встановлено, що на перспективу центр-
периферійна модель розвитку трудового потенціалу Київської області зазнає 
територіальної реорганізації. Новими районами-ядрами, ймовірно, стануть 
Броварський і Переяслав-Хмельницький райони, а інтенсивно регресуючі 
напівпериферійні райони в найближчий час можуть стати периферійними – 
Сквирський, Васильківський і Богуславський райони. В майбутньому 
типологічна центр-периферійна трансформація торкнеться і районів-ядер 
розвитку трудового потенціалу – висока вірогідність того, що Бориспільський 
район передислокується із районів центрального типу до районів 
напівпериферійного типу. 

7. Визначено перспективні напрями розвитку трудового потенціалу 
Київської області за такою послідовністю: реалізовано SWOT-аналіз розвитку 
трудового потенціалу Київської області та запропоновано варіанти стратегій 
розвитку трудового потенціалу на найближчу перспективу; на основі 
застосування програмно-цільового підходу визначено можливі напрями 
розвитку трудового потенціалу районів Київської області. Запропоновано чотири 
ймовірні стратегії розвитку трудового потенціалу Київської області: стратегія 
«Порівняльні (конкурентні) переваги розвитку трудового потенціалу», стратегія 
«Виклики розвитку трудового потенціалу», стратегія «Захищеність розвитку 
трудового потенціалу», стратегія «Ризики розвитку трудового потенціалу».  
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АНОТАЦІЯ 
 

Ващенко О. В. Суспільно-географічне дослідження трудового 
потенціалу Київської області – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Здійснено комплексний суспільно-географічний аналіз формування та 
використання трудового потенціалу та встановлено його центр-периферійні 
закономірності в Київській області. Виявлено фактори формування та розвитку 
трудового потенціалу на регіональному рівні: медико-екологічний, освітньо-
культурний та демоекономічний.  

Побудовано просторову модель «центр-периферійного» розвитку трудового 
потенціалу Київської області, що включає пояс районів-лідерів, пояс буферних 
районів та пояс районів-аутсайдерів. Виділено райони-ядра, напівпериферійні 
райони, периферійні та лакунарні райони. 

Встановлено перспективні напрями зростання трудового потенціалу 
Київської області за чотирма ймовірними стратегіями його розвитку: 
порівняльними (конкурентними) перевагами розвитку трудового потенціалу, 
викликами розвитку трудового потенціалу, захищеністю розвитку трудового 
потенціалу та ризиками розвитку трудового потенціалу.  

Ключові слова: трудовий потенціал регіону, регіон, регіональний аналіз, 
стратегія розвитку регіону, використання трудового потенціалу регіону, 
Київська область. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Ващенко А. В. Общественно-географическое исследование трудового 

потенциала Киевской области – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2020. 

Осуществлен комплексный общественно-географический анализ 
формирования и использования трудового потенциала, установлены его центр-
периферийные закономерности в Киевской области. Выявлены факторы 
формирования и развития трудового потенциала на региональном уровне: 
медико-экологический, образовательно-культурный и демоэкономический. 

Построена пространственная модель «центр-периферийного» развития 
трудового потенциала Киевской области, включающая пояс районов-лидеров, 
пояс буферных районов и пояс районов-аутсайдеров. Выделены районы-ядра, 
полупериферийные районы, периферийные и лакунарные районы. 

Установлены перспективные направления роста трудового потенциала 
Киевской области по четырем вероятным стратегиям его развития: 
сравнительным (конкурентным) преимуществам развития трудового 
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потенциала, вызовам развития трудового потенциала, защищённости развития 
трудового потенциала и рисками развития трудового потенциала.  

Ключевые слова: трудовой потенциал региона, регион, региональный 
анализ, стратегия развития региона, использования трудового потенциала 
региона, Киевская область. 

 
SUMMARY 

 
Vashchenko O. V. Social and geographical study of labor potential of Kyiv 

region. – Manuscript.  
The dissertation on obtaining a scientific degree of Candidate of Geographical 

Siences in specialty 11.00.02 – Economic and social geography. – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, 2020.  

The dissertation is devoted to the socio-geographical study of the labor potential 
of Kyiv region. The conceptual and terminological apparatus of socio-geographical 
study of the labor potential of Kyiv region has been improved on the basis of the 
analysis of previous studies.  

The criterion and integral system of characterization of labor potential is defined; 
it is formed the understanding of the importance of the labor potential of the region and 
the importance of raising the quality levels by the main criteria and indicators. 

The methodology of socio-geographical study of the labor potential of the region 
is formulated. The expediency of using a set of research methods with emphasis on 
complementary and mutually verifying methods – factor analysis, cluster analysis of 
index method is substantiated.  

Indicators-measures of formation and use of regional labor resources are 
proposed and on the basis of them integrated indexes are presented, which reflect 
qualitative and quantitative characteristics of regional labor potential. The effect of 
medico-ecological, educational, cultural and demographic-economic aggregate factors 
of formation and use of labor potential of the regions of Ukraine, the force of their 
influence on regional development is substantiated. 

The integral index of labor potential development of the regions of Ukraine is 
calculated and the place of Kyiv region is determined according to this feature among 
other regions of the country. Kyiv region belongs to the group of regions with a high 
level of labor potential. The most significant influence on the formation and utilization 
of labor potential in this region has a demo-economic factor. The formation and 
utilization of the labor potential of Kyiv region is greatly influenced by the Kyiv city 
factor. In fact, the capital region is a hinterland, which is closely interconnected with 
Kyiv, which has a clear impact on the labor market, specialization of the economy of 
the region and its areas. 

There are two types of administrative districts and cities of regional significance 
of Kyiv region according to the ratio of major age groups. The periphery of Kyiv region 
is characterized by an extremely high proportion of the elderly population, a low 
proportion of children and persons of working age. The territory adjacent to Kyiv has 
a relatively «young» population structure. Centrifugal, center-peripheral trends in the 
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deteriorated age structure of the population in the direction from Kyiv to the periphery 
of the region have been determined. 

There are three types of administrative units of the region according to the 
migration balance parameters. The first group demonstrates the long-standing negative 
values of the migration balance. The second group has positive values, but less than 
the average of the region. The third group has the highest migration attractiveness and 
has the highest rates of migration balance. The cartographic model was developed and 
allowed to localize the statistical «ridge» of positive values of the migration balance of 
the region. It extends from the Right Bank to the Left Bank, having Kyiv as the center, 
in the southwest direction. 

The center-peripheral patterns of the development of labor potential of districts 
of Kyiv region are determined. The considerable labor potential of the Kiev region is 
concentrated in the northern area, which unites the neighboring districts of Kyiv of the 
1st and 2nd order with a high value of the integral rank of development of labor 
potential. The buffer districts by the level of development of labor potential formed 
one separate cell and one huge area consisting of 7 districts of the center and south of 
the right-bank part of the region. The outsider district group brings together 
neighboring districts of different neighborhoods (from the 1st to 4th order), which form 
separate cells and two areas of outsider districts in the spatial structure of the Kyiv 
region – East and Southwest. 

The spatial model of «center-periphery» was determined by the level of 
development of labor potential in Kyiv region, and the center-peripheral regularities of 
its formation and use were confirmed and revealed: with increasing order of 
neighboring districts, labor potential increases; the value of the index of development 
of culture, the value of demographic, economic index decreases, the value of factor 
weights of economic and cultural factor among the regions decreases. Core areas, semi-
feathery areas, peripheral and lacunar areas are defined. 

In the regional development of the labor potential of Kyiv region significant 
disproportion is established. According to the value of the environmental index, the 
difference in the region with the best value from the region with the worst is 8 times, 
the demographic index – 9.5 times, the economic index – more than 4.5 times. 

The perspective strategies for the development of labor potential of Kyiv region 
are identified. It is proposed to apply a programmatic and targeted approach to describe 
the priorities and strategic goals of employment growth in the short term. Managers 
need to pay the most attention to the semi-peripheral and peripheral areas and in some 
lacunar districts, which need additional socio-economic promotion to increase their 
employment potential. 

Key words: regional labor potential, region, regional analysis, regional 
development strategy, utilization of regional labor potential, Kyiv region. 




