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АНОТАЦІЯ 

Ващенко О. В. Суспільно-географічне дослідження трудового 

потенціалу Київської області. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

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. 

У дисертації проведено суспільно-географічне дослідження трудового 

потенціалу Київської області. На основі аналізу попередніх досліджень 

удосконалено поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного 

вивчення трудового потенціалу Київської області. Систематизовано поняття 

«регіон», розглянуто підходи до розуміння понять «трудовий потенціал» і 

«трудовий потенціал регіону».  

Визначено критеріально-цілісну систему характеристики трудового 

потенціалу; сформовано розуміння значущості трудового потенціалу регіону 

для його розвитку і важливості підвищення якісних рівнів за основними 

критеріями та показниками: динаміка чисельності населення; працездатне 

населення у працездатному віці; забезпечення виробництва та сфери 

обслуговування трудовими ресурсами конкретного регіону; міграція 

працездатного населення; ресурс робочого часу, який відпрацьовує зайняте 

населення при наявному рівні виробництва та інтенсивності праці; медико-

біологічна характеристика працездатного населення; освітньо-професійний 

потенціал та ін. Проаналізовано сучасні напрями зарубіжних досліджень 

трудового потенціалу регіону. 

Обґрунтовано методику суспільно-географічного дослідження 

трудового потенціалу регіону; доцільність використання сукупності методів 

дослідження з акцентом на різних математико-аналітичних методах – 

факторному аналізі, кластерному аналізі, методі індексів. При цьому, як для 

обрахунків з метою визначення місця Київської області серед інших регіонів, 
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так і внутрішньо-регіональних відмін, аналіз показників індикаторів 

запропоновано здійснювати за такою послідовністю: нормалізація показників-

індикаторів (враховуючи їх стимулюючий і дестимулюючий вплив); 

розрахунок агрегованих індексів – агрегування показників-індикаторів у 

індекси за аспектами трудового потенціалу; обчислення блочних індексів 

освітньо-культурної, медично-екологічної, демографічної та економічної 

підсистем; розрахунок інтегрального індексу розвитку трудового потенціалу. 

Запропоновано показники-індикатори формування і використання 

трудових ресурсів регіону та на їх основі визначено інтегральні індекси, які 

відображають якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу 

регіону. Обґрунтовано дію медико-екологічного, освітньо-культурного і 

демографічно-економічного агрегованих факторів формування та 

використання трудового потенціалу регіонів України, силу їх впливу на 

регіональний розвиток. 

За результатами розрахунку інтегрального рівня розвитку трудового 

потенціалу встановлено, що майже 2/3 усіх регіонів України мають середній і 

низький рівень розвитку трудового потенціалу. Київська область відноситься 

до групи регіонів із високим рівнем трудового потенціалу (5-та позиція за 

значенням інтегрального індексу серед досліджуваних регіонів України). 

Найсуттєвіший вплив на формування та використання трудового потенціалу в 

даному регіоні здійснює демоекономічний фактор. Стимулюючий вплив на 

розвиток трудового потенціалу Київської області створює м. Київ. Київська 

область фактично є хінтерландом, який знаходиться в тісному соціально-

економічному взаємозв’язку з Києвом, що, безумовно, впливає на 

кон’юнктуру ринку праці, спеціалізацію господарства області та її районів. 

Розраховано інтегральний індекс розвитку трудового потенціалу 

регіонів України та визначено місце Київської області за цією ознакою з-поміж 

інших регіонів країни. Поляризація трудового потенціалу серед областей 

вказує на нерівномірний розвиток трудового потенціалу – значення 
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інтегрального індексу розвитку трудового потенціалу в регіоні-лідері 

(Львівська область) у майже 2 рази більше, ніж у регіоні-аутсайдері 

(Кіровоградська область).  

За результатами кластеризації регіонів України за розвитком трудового 

потенціалу виділено 4 типи трудового потенціалу. Встановлено, що за 

значенням інтегрального індексу розвитку трудового потенціалу Київський 

регіон належить до групи областей із високим рівнем розвитку трудового 

потенціалу.  

Виділено два типи адміністративних районів і міст обласного значення 

Київської області за співвідношенням основних вікових груп населення. 

Периферія Київської області відрізняється надвисокою часткою населення 

старшої вікової групи, низькими частками дітей та осіб працездатного віку. 

Прилегла до Києва територія має відносно «молоду» структуру населення. 

Визначено відцентрові, центро-периферійні тренди в погіршенні вікової 

структури населення в напрямку від Києва на периферію області. 

Виділено три типи адміністративних одиниць області за параметрами 

сальдо міграцій. Перша група демонструє багаторічні від’ємні значення 

сальдо міграцій. Друга група має позитивні значення, але менші за показники 

області в середньому. Третя група має найбільшу міграційну привабливість та 

має найвищі показники сальдо міграцій. Розроблена картографічна модель 

дозволила локалізувати статистичний «хребет» позитивних значень сальдо 

міграцій регіону. Він простягається з Правобережжя на Лівобережжя, 

оминаючи Київ в якості центру, в південно-західному напрямку. 

Визначено центр-периферійні закономірності розвитку трудового 

потенціалу районів Київської області. Значний трудовий потенціал Київської 

області зосереджений у північному ареалі, що об’єднує райони-сусіди Києва 

1-го і 2-го порядку із високим значенням інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу.  
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Буферні райони за рівнем розвитку трудового потенціалу сформували 

один окремий осередок та один величезний ареал, що складається із 7 районів 

центра та півдня правобережної частини регіону. 

Група районів-аутсайдерів об’єднує в собі райони-сусіди різних 

порядків сусідства (від 1-го до 4-го порядку), що утворюють окремі осередки 

і два ареали районів-аутсайдерів у просторовій структурі Київської області – 

східний і південно-західний. 

Побудовано центр-периферійну модель та виявлено існування кількох 

чітких усереднених центр-периферійних закономірностей у Київській області: 

зі зростанням порядку сусідства районів зростає трудовий потенціал; значення 

індексу розвитку культури, значення демографічного, економічного індексу, 

значення факторних ваг економіко-культурного фактору серед районів спадає. 

Визначена просторова модель «центр-периферії» за рівнем розвитку 

трудового потенціалу в Київській області, підтверджено і виявлено центр-

периферійні закономірності його формування та використання. 

Центральні райони або райони-лідери за значенням інтегрального рангу 

розвитку трудового потенціалу утворюють єдиний просторовий ареал. 

Найбільший вплив на трудовий потенціал тут мають економічний фактор, 

екологічний фактор та демографічний фактор.  

Напівпериферійні райони мають буферні значеннями інтегрального 

рангу розвитку трудового потенціалу та формують об’єднаний просторовий 

ареал із найсильнішим впливом економіко-культурного фактору.  

Периферійні райони утворюють один окремий осередок та два 

просторові ареали: східний і південно-західний.  

Лакунарні райони (окремі невеликі території оточені територією інших 

районів), що є винятками із загального центр-периферійного правила 

просторового розподілу, формують три підтипи: підтип ближньої периферії, 

підтип дальнього центру, підтип провінційної напівпериферії.  
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У регіональному розвитку трудового потенціалу Київської області 

встановлена суттєва диспропорція. Значення інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу в найкращому районі-лідері (К.-Святошинський район) 

у 2,3 рази менше, ніж у найгіршому районі-аутсайдері (Таращанський район). 

За значенням екологічного індексу відмінність у районі із найкращим 

значенням від району із найгіршим складає 8 разів, демографічного індексу – 

9,5 рази, економічного індексу – 4,5 рази.  

Визначено перспективні стратегії розвитку трудового потенціалу 

Київщини – стратегія «Порівняльні (конкурентні) переваги розвитку 

трудового потенціалу», стратегія «Виклики розвитку трудового потенціалу», 

стратегія «Захищеність розвитку трудового потенціалу», стратегія «Ризики 

розвитку трудового потенціалу». 

Запропоновано застосувати програмно-цільовий підхід для опису 

пріоритетних напрямів і стратегічних цілей зростання трудового потенціалу 

на найближчу перспективу. Найбільшої уваги з боку управлінців потребують 

напівпериферійні і периферійні райони та деякі лакунарні райони, що 

потребують додаткового соціально-економічного посилення для зростання їх 

трудового потенціалу.  

Ключові слова: трудовий потенціал регіону, регіон, регіональний аналіз, 

стратегія розвитку регіону, використання трудового потенціалу регіону, 

Київська область. 
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SUMMARY 

 

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

region. – Qualifying scientific work on the rights of the 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 concept of «region» is systematized, 

approaches of understanding the concepts of «labor potential» and «city labor 

potential» are considered. 

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 – population dynamics; working age population; ensuring the production 

and service area of particular region with labour resources; migration of working 

age population; the working time resource spent by the working population at the 

existing level of production and labor intensity; medical and biological 

characteristics of the working population; psycho-physiological and physical 

characteristics of the working population; educational and professional potential, 

etc. The modern directions of foreign researches of the region labor potential are 

analyzed. 

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. At the same time, both for 

calculations to determine the place of Kyiv region among other regions and intra-
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regional differences, the analysis of indicators is proposed to be performed in the 

following sequence: normalization of indicators-measures (taking into account their 

stimulating and disincentive effects); calculation of the aggregate indices – 

aggregating indicators-measures into the indices according to the aspects of labor 

potential; calculation of block indices of educational and cultural, medical and 

ecological, demographic and economic subsystems; calculation of the integral index 

of labor potential development. 

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. 

According to the results of calculating the integrated level of the labor 

potential development, it is found that almost 2/3 of all regions of Ukraine have 

medium and low levels of labor potential development. Kyiv region belongs to the 

group of regions with a high level of labor potential (5th position in terms of the 

value of the integral index among the studied regions of Ukraine). The most 

significant influence on the formation and use of the labor potential in this region is 

put into a practice by demoeconomic factor. A stimulating influence on the 

development of the labor potential of Kyiv region is created by Kyiv. In fact, Kyiv 

region is a hinterland, which is in close social and economic relationship with Kyiv 

that certainly affects the situation on the labour market, the specialization of the 

economy of the region and its districts. 

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. Polarization of labor potential among regions  

indicates unequal development of labor potential – the value of the integrated index 
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of labor potential development in the leading region (Lviv region) is almost 2 times 

higher than in the outsider region (Kirovohrad region).  

According to the results of clustering of regions of Ukraine by the 

development of labor potential, 4 types of the labor potential development have been 

identified. It is established that according to the value of the integrated index of labor 

potential development, Kyiv region belongs to the group of regions with a high level 

of development of labor potential. The stimulating influence on the development of 

labor potential of Kyiv region is created by the city of Kyiv, which creates a positive 

effect for the development of Kyiv region. 

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 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 neighbouring districts 

of Kyiv of the 1st and 2nd order with the high value of the integral rank of the 

development of labor potential. 
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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 neighbouring 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 center-peripheral model is formed, and the existence of several clear 

averaged center-peripheral patterns in Kyiv region is revealed: with the growth of 

neighbouring districts, the labor potential increases; the value of the index of culture 

development, the value of demographic and economic index decreases, the value of 

the factor weights of the economic and cultural factor among the regions decreases. 

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. 

Central districts or leading districts in terms of the integrated rank of labour 

potential development form a single spatial area. The economic, environmental and 

demographic factors have the greatest impact on the labor potential here. 

Semi-peripheral districts have buffer values of the integrated rank of labor 

potential development and form a combined spatial area with the strongest influence 

of the economic and cultural factor. 

Peripheral areas form one separate center and two spatial areas: eastern and 

southwestern. 

Lacunar areas (some small areas are surrounded by a territory of other areas), 

which are exceptions to the general center-peripheral rule of the spatial distribution, 

form three subtypes: the near-periphery subtype, the far-center subtype, and the 

provincial sub-periphery subtype. 

In the regional labor potential development of Kyiv region, a significant 

disproportion is established. The value of the integral rank of the labor potential 

development in the best leading district (K.-Sviatoshinsky district) is 2.3 times less  
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than in the worst outsider district  (Tarashchanskyi district). According to the value 

of the ecological index, the difference in the area with the best value from the district 

with the worst is 8 times, the demographic index is 9.5 times, the economic index is 

more than 4.5 times. 

The perspective strategies for the development of labor potential of Kyiv 

region are identified – strategy «Comparative (competitive) advantages of the labor 

potential development», strategy «Challenges of the labor potential development»», 

strategy «Protection of the labor potential development»», strategy «Risks of the 

labor potential development». 

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. 
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ВСТУП 

 

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, 
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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 з 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. 

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;  
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- 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;  

удосконалено: 
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– 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). 
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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. 
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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.  



22 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

1.1. Трудовий потенціал регіону як об’єкт суспільно-географічного 

дослідження 

 

Широка палітра як загальних, так і специфічних проблем, що стосуються 

трудового потенціалу залишаються об’єктом наукових досліджень. 

Опрацювання літератури дало можливість з’ясувати, що поняття 

«трудовий потенціал» розглядається в багатьох галузях знань. У науковому 

дискурсі не сформовано загальносприйнятого трактування поняття «трудовий 

потенціал регіону». 

Так, О. Шаблій розглядає поняття «потенціал» у контексті ознакам – 

носій (субстрат) – власність – відношення. Перша ознака означає сукупність 

умов і ресурсів, друга – потужність, можливість, здатність, третя – 

відповідність уявленню про потенціал як про «продуктивність» [176].  

Потенціал є сукупними можливостями, ресурсами, запасами або 

джерелами, що можуть бути використані чи використовуються з метою 

досягнення визначеної мети, рішення визначеної задачі, виконання 

визначених завдань.  

Поняття «трудовий потенціал» у науковій літературі почало 

утверджуватися на початку 80-х років ХХ століття [131]. Поняття «трудовий 

потенціал» визначається як кількість і якість праці, яким володіє суспільство 

(трудовий колектив) при даному рівні розвитку науки і техніки; як 

узагальнююча характеристика кількості, якості і міри сукупної здатності до 

праці, яку має індивід (окрема людина), їх група, працездатне населення при 

даному рівні стану економіки, розвитку науки і техніки і т. д.; як зведена 
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економіко-демографічна характеристика трудової активності людей, що 

визначається середнім числом людино-років, яке дане покоління проживе у 

складі економічно активного населення при заданому рівні смертності й 

економічної активності, частина господарського потенціалу суспільства, що 

являє собою комплекс здатностей працездатного населення до суспільно 

корисної діяльності, обумовлених рівнем освіти і рівнем професійно-

кваліфікаційної підготовки (професійної компетентності), статтю і віком 

населення, станом здоров’я, духовними і моральними якостями; як людські 

можливості, ресурси праці, характеристику працездатного населення як 

продуктивної сили» [146].  

З позиції міждисциплінарного підходу до дослідження трудового 

потенціалу його визначають як існуючі сьогодні та передбачувані трудові 

можливості, які параметризуються чисельністю, віковою структурою, 

професійними, кваліфікаційними та іншими характеристиками персоналу 

підприємства; як демоекономічну категорію та інтегральну оцінку якості 

населення відображає його трудові можливості, ступінь і якісну специфіку їх 

реалізації; як міру існуючих ресурсів і можливостей, що безперервно 

формуються у процесі всього життя особистості, втілених у трудову поведінку 

та визначаючих його реальну продуктивність [69]; як прогнозовану 

інтегральну здатність групи, колективу, підприємства, працездатного 

населення, країни, регіону до продуктивної трудової професіональної 

діяльності, результатом якої є новостворені духовні та матеріальні цінності 

[38]; як сукупність фізичних і духовних якостей людини, що визначають 

можливість і межі її участі у трудовій діяльності, здатність досягти в певних 

умовах певних результатів, а також вдосконалювати у процесі праці [51]; як 

інтегральна здатність і готовність людей до праці незалежно від її сфери, 

галузі, як самостійний об’єкт інновацій його розвиток є однією з кінцевих 

цілей реалізації інноваційної соціально орієнтованої моделі ринкової 

економіки [57]; як узагальнену трудову дієздатність колективу підприємства, 
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ресурсні можливості у сфері праці штатного складу підприємства виходячи з 

його віку, фізичних можливостей, існуючих знань і професійно-

кваліфікаційних навичок [174]; як головний ресурс підприємства, оскільки 

саме завдяки людському інтелекту може створюватись нова, 

конкурентоздатна продукція [12]; як інтегральну характеристику сукупної 

здатності до праці [171]; як можливу трудову дієздатність працівника, його 

ресурсні можливості у трудовій сфері праці; як персоніфіковану робочу силу, 

яка розглядається в сукупності своїх якісних характеристик [170]; як кількість 

працездатного населення, залишкова працездатність осіб пенсійного віку і 

нагромаджувана працездатність підлітків [12]; як «інтегральну оцінку і 

кількісних, і якісних характеристик економічно активного населення» [49]; як 

«…самостійну економічну категорію, що характеризує ресурси живої праці» 

[78]; як форму реалізації людського чинника [50]; як «…людські можливості, 

ресурси праці, найповнішу та всебічну характеристику працездатного 

населення як продуктивної сили» [187]; як «…граничну кількість і якість 

запасів праці в конкретних умовах геопросторово-часових координат, котрими 

володіє людина, група людей, суспільство» [186]; як «… ресурси праці, які 

визначають сукупність можливостей населення до активної трудової, 

підприємницької, інноваційної діяльності в комплексі з умовами та якістю їх 

використання у сфері праці» [128]; як сукупність працездатного населення, 

яке має відповідну професійно-кваліфікаційну підготовку, застосовує працю в 

народному господарстві з урахуванням її технологічної та технічної 

оснащеності [168]; як можливість робочої сили максимально реалізуватися у 

праці [25]; як узагальнюючу характеристику міри та якості сукупної здібності 

до праці, що визначає потенційні можливості участі як окремих індивідів, так 

і різних груп робітників, працездатного населення в цілому в сукупно корисній 

діяльності [192]; як частину потенціалу людини, що формується на основі 

природних даних (здібностей), освіти, виховання і життєвого досвіду, що 

характеризується «здоров’ям; моральністю і вмінням працювати в колективі; 
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творчим потенціалом; активністю; організованістю; освітою; 

професіоналізмом» [66]; як узагальнюючу характеристику міри (кількості) і 

якості праці працездатного населення згідно участі в суспільно-корисній 

діяльності [24]; як персоніфіковану робочу силу, що розглядається в 

сукупності своїх якісних характеристик. Трудовий потенціал оцінює рівень 

використання потенційних можливостей як окремо взятого працівника, так і 

сукупності працівників загалом, що є необхідним для активізації людського 

фактора і забезпечує якісну збалансованість у розвитку особистого й 

уречевленого факторів виробництва [149]; як сукупного працівника в його 

єдності з продуктивними силами [24]; як сукупність потенціальних природних 

здібностей, освітнього потенціалу та трудової активності, які визначають 

результативність трудової діяльності [149]; як сукупність працездатного 

населення з урахуванням інтелектуального розвитку, здібностей, знань, умінь, 

досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму [32]; 

як потенціал робочого часу населення [129]. 

Різні підходи до тлумачень поняття «трудовий потенціал» як форми 

прояву людського фактора дозволяє в комплексі розглянути сукупність його 

соціально-економічних, професійно-технічних, організаційно-управлінських і 

психофізіологічних можливостей, визначити систему показників кількості та 

якості трудового потенціалу, провести аналіз на макро- і мікрорівнях, по 

вертикалі та горизонталі, з’ясувати коло економічних взаємин, що виникають 

у процесі формування і використання людського фактора [132]. 

Науковці, узагальнюючи різні підходи до визначення поняття «трудовий 

потенціал», пропонують різні підходи до його класифікації. Зокрема, 

Л. Згалат-Лозинська розрізняє номінальний (існуючий) – оптимальні 

можливості окремої людини, різних груп населення, працездатного населення 

в цілому щодо здійснення трудової діяльності у процесі відтворення 

матеріальних і духовних цінностей, реальний (реалізований) трудовий 

потенціал – можливості індивідів, які вже реалізуються чи можуть бути 
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оптимально реалізовані при існуючому в суспільстві рівні розвитку 

продуктивних сил і соціально-економічних відносин [47]; Е. Лібанова, 

О. Палій розрізняють номінальний (визначається чисельністю населення у 

віці, який згідно з трудовим законодавством дозволяє брати участь у 

суспільному виробництві, його професійно-кваліфікаційним й освітнім 

складом; величина номінального трудового потенціалу залежить від рівня 

трудової активності (участі його носіїв у суспільному виробництві, від 

потреби регіону в робочій силі); еквівалентний загальній зайнятості населення 

працездатного віку в суспільному виробництві (включаючи стаціонарні види 

навчання), реальний (визначається не тільки чисельністю населення 

працездатного віку, але й рівнем його трудоактивності та забезпеченості 

робочими місцями; величина залежить від чисельності працездатного 

населення, від бажання працездатного населення брати участь у суспільно-

корисній праці і від можливостей реалізувати це бажання; основними 

факторами, що впливають на величину реального трудового потенціалу, є 

рівень підготовки носіїв трудового потенціалу, вмотивованість до праці та 

можливість отримати роботу за фахом) та максимально можливий 

(визначається межами максимально можливого) трудовий потенціал регіону [79]. 

Аналіз трудового потенціалу як суспільно-географічної системи 

здійснив М. Логвин, який визначає його як сукупність кількісних і якісних 

характеристик здібностей і можливостей (ресурсів праці) працездатного 

населення, що реалізуються чи можуть бути реалізовані через існуючу систему 

відносин у суспільно корисному виробничому процесі [90].  

У контексті окресленого для нас було важливим уточнення поняття 

«трудовий потенціал регіону». Поняття «регіон» визначається як у вузькому 

(політико-правовому) значенні (адміністративно-територіальні утворення), 

так і в широкому значенні (територіальні утворення, вільні від 

адміністративної прив’язки (природно-кліматична зона, географічна 

територія, міждержавна територія, економічний або господарсько-

екологічний район, історико-культурний ареал тощо). Під регіоном також 
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розуміються як кілька областей, так і великі території, що можуть об’єднувати 

навіть цілі континенти або групи країн, що відрізняються особливостями 

історичного розвитку, географічного розташування, природних і трудових 

ресурсів, спеціалізації господарства, тощо. Загалом, у науці під регіоном 

розуміється частина території, що має схожі природні, соціально-економічні, 

національно-культурні умовами розвитку. Існування такої великої кількості 

визначень поняття «регіон» пояснюється тим фактом, що кожна наукова 

дисципліна під регіоном розуміються різні об’єкти, оскільки віддає превагу 

тому чи іншому регіоноутворюючому фактору. 

Поняття «регіон» у вітчизняній науці використовують для 

розмежування території країни за різними ознаками (географічними, 

адміністративно-територіальними, етнічними). Існують різні підходи до 

визначення регіону (у широкому та вузькому розумінні; за адміністративними, 

географічними, демографічними, соціальними чи економічними ознаками; за 

факторними параметрами; визначення регіону як об’єкту управління). 

Виокремлення кордонів досліджуваного регіону залежить від вибору тих 

критеріїв, які і будуть їх окреслювати (у географічному аспекті, це може бути 

територія всередині країни або територія декількох країн, яка становить 

систему; в економічному аспекті – це один вид економічної діяльності або 

декілька видів, які системно між собою пов’язані. У соціальному аспекті, в 

систему регіону може входити одна група населення або декілька груп, які 

пов’язані між собою способом життя, виробництвом, розподілом, 

перерозподілом і споживанням матеріальних благ; в історико-культурному 

аспекті, це система, яка об’єднує громаду, або громади, які характеризуються 

єдністю в історичному розвитку, культурних традиціях, релігійному 

віросповіданні та спорідненості у встановленому укладі життя [134]. 

Узагальнюючи різні підходи варто зазначити, що регіон – це 

адміністративно-територіальна одиниця та, одночасно, складне соціальне 

утворення, яке є частиною цілісної суспільної системи, отже, володіє її 
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основними рисами, а також характеризується власними специфічними 

особливостями. Відповідно, регіону притаманні процеси розвитку, зумовлені 

внутрішніми механізмами, спрямовані на досягнення певних цілей і 

виявляються у зростанні ступеня змін певних величин або їх комплексу. У 

контексті нашого дослідження поняття «регіон» розглядатимемо як визначену 

територіальну одиницю, що має індивідуальні властивості різних рівнів свого 

існування та характеризується взаємозв’язком сукупності елементів своєї 

структури. 

У рамках нашого дослідження нам необхідно розглянути сутність 

трудового потенціалу регіону. Довідникові джерела тлумачать трудовий 

потенціал регіону як наявні в даний час і прогнзовані в майбутньому трудові 

можливості, що характеризуються різними якісними характеристиками, 

зокрема: кількістю працездатного населення, його професійно-освітнім 

рівнем. 

Одним із перших, хто зробив спробу сформулювати визначення 

«трудовий потенціал», орієнтуючись на рівень регіону, є В. Костаков. На його 

думку, «трудовий потенціал» – це «... запаси праці. Вони залежать від 

загальної чисельності трудових ресурсів та їх структури за статтю і віком, 

рівня зайнятості, накопичених знань, ступеня відповідності демографічної 

структури працюючих умовам підвищення ефективності праці, соціальної 

мобільності населення (територіальної та професійної)» [65]. 

В. Лич трудовий потенціал регіону визначає як трудовий потенціал 

окремих людей, об’єднаних у сукупність явних і прихованих трудових 

можливостей різних соціальних груп, що знаходиться на даній території, 

вважаючи, що трудовий потенціал – розміри ресурсів праці, трудову 

дієздатність регіону [80]. 

С. Пирожков, зокрема, розглядає трудовий потенціал як систему, що 

складається з трьох взаємопов’язаних підсистем: демографічної, соціально-

економічної та соціально-психологічної [140]. Трудовий потенціал регіону 
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характеризують сукупні характеристики трудових ресурсів, які вже зайняті чи 

можуть бути зайняті в суспільному регіональному виробництві. Особливості 

трудового потенціалу регіону полягають у тому, що існує міграція трудових 

ресурсів, яка пов'язана зі зміною місця роботи з різних причин. 

Регіональне дослідження трудового потенціалу насамперед 

спрямовується на виявлення можливостей практичного його використання, 

оскільки у процесі використання трудового потенціалу він 

самовдосконалюється, потім зворотно впливає на цей процес, зумовлюючи 

необхідність якісного оновлення виробництва [33]. Ігнорування регіональної 

специфіки, відмінностей у соціально-економічному розвитку, можуть 

посилити дезінтеграційні процеси, соціальну і політичну напругу й 

нестабільність у країні, потребує уникнення шаблонності в дослідженнях 

трудового потенціалу регіонів України [48].  

На основі аналізу доробку зарубіжних і вітчизняних учених, які 

працювали в напрямі формування підходів кількісної та якісної оцінки 

трудового потенціалу, ми пропонуємо табличне представлення критеріально-

цілісної системи характеристики трудового потенціалу (таб. 1.1). 

Таблиця 1.1  

Критеріально-цілісна система характеристики трудового потенціалу 

регіону (складено автором) 

 

№  Критерій Показники 

1 2 3 

1 Динаміка чисельності 

населення  
- народжуваність; 

- смертність; 

2 Працездатне населення в 

працездатному віці  

- кількість населення, яке здатне у 

відповідності до віку за своїми 

фізичними можливостями повноцінно 

брати участь у суспільній праці; 

- кількість населення, яке не здатне у 

відповідності до віку за своїми 

фізичними можливостями повноцінно 

брати участь у суспільній праці  
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1 2 3 

3 Забезпечення виробництва 

та сфери обслуговування 

конкретного регіону 

 

- потреба регіонального виробництва в 

робочій силі; 

- можливість задоволення потреби 

працездатного населення в робочих 

місцях; 

4 Міграційна рухливість 

працездатного населення 
- число людей, які прибули на постійне 

проживання з інших регіонів; 

- число людей, які вибули на постійне 

проживання до інших регіонів; 

- число людей, які тимчасово 

проживають не за місцем постійного 

проживання; 

5 Ресурс робочого часу, який 

відпрацьовує працююче 

населення при наявному 

рівні виробництва та 

інтенсивності праці 

- повне навантаження працюючого 

населення; 

- неповне навантаження працюючого 

населення; 

6 Медико-біологічна 

характеристика 

працездатного населення 

- рівень працездатності; 

- середня тривалість життя;  

- витрати на охорону праці та здоров’я; 

7 Психофізіолого-фізична 

характеристика 

працездатного населення 

- психофізіологічний потенціал; 

- психофізичний потенціал; 

8 Освітній потенціал  

 

 

- кількість фахівців з базовою 

середньою освітою;  

- кількість фахівців з середньою 

освітою; 

- кількість фахівців із середньо-

спеціальною освітою;  

- кількість фахівців з вищою освітою;  

- кількість фахівців вищої кваліфікації; 

9 Освітньо-професійний 

потенціал  
- професійно-кваліфікаційна підготовка 

працездатного населення;  

- підготовка працездатного населення за 

професіями та спеціальностями; 

- питома вага кваліфікованих робочих у 

загальній кількості працівників;  

- рівень якості продукції, втрати від 

браку; 

10 Соціально-мотиваційний 

потенціал  
- соціальні можливості; 

- мотиваційний компонент;  

- інтелектуальний і творчий компонент; 
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1 2 3 

11 Особистісний потенціал - національно-етнічний склад; 

- менталітет; 

- рівень загальної культури; 

- соціально-особистісні якості 

працездатного населення  

 

 

Кількісна характеристика трудового потенціалу регіону формується в 

результаті аналізу й узагальнення даних регіональних і державних органів 

статистики. Якісна характеристика трудового потенціалу регіону формується 

в результаті його оцінювання на основі двох методологічних підходів: даних 

регіональних і державних органів статистики і соціологічних опитувань 

(кожен із підходів розкриває різноманітні компоненти і показники якості 

трудового потенціалу і доповнюють один одного). 

Закцентуємо увагу, що сталий економічний розвиток регіону та 

сприяння підвищенню соціальної стабільності суспільства забезпечує якісне 

використання трудового потенціалу. 

Основними критеріями якості трудового потенціалу визначаємо: 

національно-етнічний склад працездатного населення; менталітет; загальний 

стан здоров’я; тривалість життя (середній вік); статевовікова характеристика; 

рівень загальноосвітньої підготовки; рівень професійної підготовки; рівень 

фахової кваліфікації; рівень професійної компетентності; рівень трудової 

активності; рівень ідеологічних установок щодо праці. Для кожного критерію 

має бути представлена система політичної зрілості; рівень свідомості; рівень 

соціальної зрілості; рівень загальної культури (ціннісні орієнтації, інтереси, 

потреби); рівень вихованості; прогностика якісних демографічних показників, 

за якими характеризуватиметься трудовий потенціал і визначатиметься його 

якісний рівень. 

Детальне дослідження розвитку регіонального ринку праці у вітчизняній 

науці здійснено К. Мезенцевим, Н. Мезенцевою, І. Мостовою, В. Сайчуком. У 

своїх розробках, зокрема, вони детально розкривають сутність відтворення 
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трудових ресурсів – одну з ключових економічних і суспільно-географічних 

наукових категорій щодо пізнання розвитку трудових ресурсів [95]. Таке 

відтворення вони розглядають як складний стадійний процес – включає 

формування (визначається відтворенням населення, його міграцією, освітою 

та кадровою підготовкою), розподіл (перерозподіл) та використання трудових 

ресурсів – визначений організаційно-управлінською діяльністю. 

В умовах перетворень, що мають місце в Україні в цілому і регіонах 

зокрема актуалізується необхідність і важливість вивчення трудового 

потенціалу регіону як об’єкту суспільно-географічного дослідження. 

Усвідомлення того, що розвиток будь-якого регіону буде ефективним лише за 

умови врахування його трудового потенціалу, зобов’язує науковців активніше 

долучитися до дослідження окресленої проблеми. Аналіз джерельної бази 

уможливив уточнення сутності ключових понять «потенціал», «трудовий 

потенціал», «регіон», «трудовий потенціал регіону» з позицій суспільно-

географічного підходу. Під потенціалом розуміємо гармонію умов, ресурсів, 

можливостей і продуктивності; під трудовим потенціалом – запаси праці, що 

визначені чисельністю трудових ресурсів, характеристиками якостей 

працездатного населення і системи відносин, пов’язаних з участю у процесі 

виробництва; під регіоном – визначену територіальну одиницю, яка має 

індивідуальні властивості різних рівнів свого існування та характеризується 

взаємозв’язком сукупності елементів своєї структури; під трудовим 

потенціалом регіону – сукупну здатність працездатного населення певної 

території (регіону) забезпечити виробництво необхідної продукції та послуг. 

Трансформаційні процеси, що мають місце в Україні, спрямовані 

насамперед на розбудову кожного регіону, що дасть змогу покращити рівень 

розвитку регіону. Для забезпечення розвитку регіону необхідні зміни 

світоглядного принципу до вивчення специфіки регіону. В основу нової 

ідеології розвитку будь-якого регіону необхідно закласти розуміння 

значущості трудового потенціалу регіону і важливості підвищення якісних 
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рівнів за такими основними критеріями та показниками: динаміка чисельності 

населення (народжуваність, смертність); працездатне населення у 

працездатному віці (кількість населення, яке здатне у відповідності до віку за 

своїми фізичними можливостями повноцінно брати участь у суспільній праці; 

кількість населення, яке не здатне у відповідності до віку за своїми фізичними 

можливостями повноцінно брати участь у суспільній праці); забезпечення 

виробництва та сфери обслуговування конкретного регіону (потреба 

регіонального виробництва в робочій силі, можливість задоволення потреби 

працездатного населення в робочих місцях); міграційна рухливість 

працездатного населення (число людей, які прибули на постійне проживання 

з інших регіонів; число людей, які вибули на постійне проживання до інших 

регіонів; число людей, які тимчасово проживають не за місцем постійного 

проживання); ресурс робочого часу, який відпрацьовує працююче населення 

при наявному рівні виробництва та інтенсивності праці (повне навантаження 

працюючого населення; неповне навантаження працюючого населення); 

медико-біологічна характеристика працездатного населення (рівень 

працездатності, середня тривалість життя, витрати на охорону праці та 

здоров’я); психо-фізіолого-фізична характеристика працездатного населення 

(психофізіологічний потенціал, психофізичний потенціал); освітній потенціал 

(кількість фахівців з базовою середньою освітою; кількість фахівців з 

середньою освітою; кількість фахівців із середньо-спеціальною освітою; 

кількість фахівців з вищою освітою; кількість фахівців вищої кваліфікації); 

освітньо-професійний потенціал (професійно-кваліфікаційна підготовка 

працездатного населення; підготовка працездатного населення за професіями 

та спеціальностями; питома вага кваліфікованих робочих у загальній кількості 

працівників; рівень якості продукції, втрати від браку); соціально-

мотиваційний потенціал (соціальні можливості; мотиваційний компонент 

(показник ступеню задоволеності робітників своєю працею, активності до 

трудової діяльності, кар'єрному та професійно-кваліфікаційному зростанню; 
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інтелектуальний і творчий компонент); особистісний потенціал (національно-

етнічний склад, менталітет, рівень загальної культури; соціально-особистісні 

якості працездатного населення). 

Отже, трудовий потенціал регіону як об’єкт суспільно географічного 

дослідження уможливлює визначення сукупної здатності працездатного 

населення певної території (регіону) забезпечити виробництво необхідної 

продукції та послуг. 

 

1.2. Аналіз наукових досліджень трудового потенціалу 

 

Трудовий потенціал, у найзагальнішому вигляді, характеризує реальні і 

потенційні трудові можливості суспільства, регіону, галузі, що можуть бути 

мобілізовані у процесі виробничих відносин для досягнення певної мети.  

Вагомий науковий внесок у його вивчення зробили Д. Богиня, 

О. Бородіна, О. Бугуцький, О. Волкова, Б. Данилишин, В. Дієсперов, 

М. Долішній, А. Калина, Г. Купалова, Е. Лібанова, В. Машенков, К. Мезенцев, 

А. Мельничук, Л. Михайлова, Л. Нємець, Я. Олійник, Й. Пасхавер, В. Петюх, 

Н. Провотар, І. Прокопа, А. Соскієв, С. Струмилін, В. Чураков, К. Якуба та 

інші. 

Перехід до нової моделі суспільного розвитку України в системі світових 

взаємин обумовлює як необхідність, так своєчасність і важливість 

дослідження окресленої нами проблеми, а потреба у створенні гармонійних 

умов для розвитку трудового потенціалу посилює практичну значущість її 

вирішення. Саме кількісні та якісні параметри трудового потенціалу стають у 

сучасних умовах вагомим факторомом результативності економічних 

перетворень. 

Крім того, загальновизнаним є те, що у трудовому потенціалі 

відображається стан суспільства, галузі, території, їх життєздатність і ті 

тенденції, що склалися внаслідок розвитку виробництва і системи соціально-



35 

 

трудових відносин. На жаль, на практиці потенційні можливості не завжди 

використовуються повною мірою. 

Трудовий потенціал характеризується суспільною дієздатністю до праці 

та визначається категорією «ресурси праці». Він має кількісний і якісний 

вирази. Кількісний вираз – це, перш за все, чисельність працездатного 

населення (трудові ресурси) та кількість робочого часу, відпрацьованого 

працездатним населенням при певному рівні інтенсивності праці. Кількісна 

оцінка трудового потенціалу включає обґрунтування втрат трудового 

потенціалу. Демографічні особливості потребують виокремлення показників, 

що розраховується за статевою ознакою. Оцінки реальної тривалості 

трудового життя дозволяють розрахувати втрати трудового потенціалу жінок 

і чоловіків у регіональному розрізі.  

Якісна сторона трудового потенціалу містить у собі такі основні 

характеристики, як стан здоров’я та фізичної працездатності членів 

суспільства, його освітні та професійні рівні. Кількісна сторона трудового 

потенціалу розраховується шляхом множення середньої тривалості трудової 

діяльності в розрахунку на одного працездатного на кількість працездатного 

населення (з урахуванням статево-вікової структури). 

Задля виконання першого завдання дослідження необхідно було 

здійснити аналіз доробку науковців щодо розгляду трудового потенціалу 

регіону як об’єкта суспільно-географічного дослідження. Опрацювання 

джерельної бази дало можливість з’ясувати, що поняття «трудовий потенціал» 

розглядається в багатьох галузях знань. Варто зазначити, що й до сьогодні в 

наукових колах немає чіткого та єдиного трактування суті поняття «трудовий 

потенціал регіону».  

Вперше у вітчизняній літературі поняття «потенціал» було використано 

у 20-х роках ХХ ст. при розробці комплексної оцінки рівня розвитку 

продуктивних сил. В. Вейц розглядав потенціальні продуктивні сили не лише 

як матеріальні елементи, а ще й як матеріальні умови, при яких здійснюється 
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виробничий процес [22]. 

У різних джерелах потенціал розглядається як засоби, запаси, джерела, 

що можуть бути використані для вирішення певного завдання, досягнення 

визначеної мети, можливості окремого індивіда, суспільства, держави в певній 

сфері [116]; як можливість, наявні сили, засоби або запаси, що можуть бути 

використані [145]. 

Широкий зміст потенціалу виявляється в єдності просторових і часових 

характеристик, зосереджує в собі одночасно три рівні взаємозв’язків: перший 

рівень являє собою сукупність накопичених системою властивостей у процесі 

її становлення і тих, які обумовлюють її здатність функціонувати та 

розвиватися; другий рівень характеризує теперішнє як потенційну можливість 

використання наявних здібностей; третій рівень спрямований на процес 

трудової діяльності, в якій працівник реалізує свої здібності, а також придбає 

нові навички [168]. 

На думку Г. Климко та В. Гаврилишин, трудовий потенціал регіону – це 

«... потенціал робочого часу населення. Це маса всіляких ресурсів праці, які 

визначаються чисельністю всіх працездатних людей і тих, які наближаються 

до цієї категорії» [130]. 

С. Кузьмін вважає, що трудовий потенціал регіону визначається рівнем 

розвитку цього регіону і його господарськими, демографічними, історичними 

особливостями [63]. 

І. Джаїн представив трудовий потенціал регіону як сукупну здібність 

«економічно активного населення даної території забезпечити виробництво 

споживчих вартостей, які відповідають потребам суспільства на даному етапі 

його розвитку в конкретних соціально-економічних і науково-технічних 

умовах» [28]. 

Дослідження вітчизняних учених загострили необхідність пізнання 

залежності регіонального розвитку, контексту сталого розвитку у взаємодії із 

трудовим потенціалом регіону. 
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J. Peck у 2018 р. у свїй роботі «Pluralizing Labour Geography» зробив 

грунтовний аналіз розвитку географії праці. Класична економічна географія 

розглядає працю як елемент, який формує ринок праці та описується 

категоріями ціни, заробітної платні, які, у свою чергу, трактуються як міра 

вкладення людського капіталу та балансу попиту та пропозиції. 

Після 1970 р. відбулися зрушення у предметному полі географії праці 

від дослідження її як функції виробництва до дослідження робочого місця. 

Економіко-географи, досліджуючи працю розглядають класові та 

гендерні відносини; вони досліджують політики та інституції, виробничі 

суперечки тощо. Поле пізнання розширилось питаннями існування старих і 

виникнення нових форм організації виробництва, що дозволяє трактувати 

робоче місце як поле боротьби, творення та перетворення соціальних 

ідентичностей; ринки праці почали трактувати, як простір соціального 

напруження, ключ до розуміння різних різновидів способів соціально-

економічної організації суспільства. 

A. Herod у 1997 р. справедливо вказує на те, що хоча географія праці 

започаткована ще в кінці 1970-х, лише у кінці ХХ ст. стає значимим напрямом, 

який розглядає ролі робітників і робітничих організацій у перетворенні 

ландшафтів капіталізму. Дослідження умов і факторів, системи прийняття 

рішень щодо перетворення організації праці, боротьби на робочому місці 

призвели до формування концепцій «просторового розподілу праці» 

(Bluestone and Harrison, 1982; Storper and Walker, 1983; Massey, 1984), 

«регулювання робочої сили» в контексті дослідження робочого місця (Storper 

and Scott, 1992; Hanson and Pratt, 1995; Peck, 1996; Storper, 1997). 

Якщо промислова реструктуризація 1980-х рр. поставила питання 

соціального регулювання, то вплив на «Географію праці» був пов’язаний із 

більш чітким фокусом на активізмі та опорі, організації праці (Wills, 1998, 

2001; Rutherford and Gertler, 2002). 
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Знаходять посилений інтерес питання зміни структури зайнятості – 

економіка догляду, умовна зайнятість та динаміка скорочення робочого часу 

(Wills et al, 2010; Green and Lawson, 2011; Doussard, 2013; McDowell, 2014). 

Сучасна географія праці несе відбиток того, що було продуктивним у її 

дослідженнях раніше, низкою минулих досягнень, що визначили її сучасний 

образ. 

Неминучість переходу України до моделі сталого розвитку пов’язано з 

необхідністю вирішення спільних для всього світового співтовариства 

глобальних проблем. Перетворення, які здійснюються в нашій країні, 

позначилися на соціально-економічних процесах в її регіонах, викликавши 

необхідність формування нової системи управління, обумовили зміни 

регіональної політики, її орієнтацію на реалізацію сучасних моделей розвитку, 

однією з яких є концепція сталого розвитку.  

Результатом наукового пошуку дослідників з окресленої проблеми стали 

монографічні видання, зокрема З. Герасимчук, Б. Карпінського та С. Божко; 

Л. Нємець; дисертаційних робіт С. Лісовського, В. Барановського, 

Б. Данилишина; Я. Олійника, О. Осауленка. 

Класичні праці зарубіжних і вітчизняних авторів, присвячені 

дослідженню впливу демографічного фактора дозволяють підкреслити 

ключову роль вікової структури населення у формуванні трудових ресурсів та 

їх прогнозі (Easterlin, 1968 [195]; Курило, 2006 [70]). У роботі А. Меліхова 

(1999) проведено регіональний аналіз ринку праці Донецької області в 

порівнянні з загальнодержавними особливостями та виділено специфічні риси 

ринку праці індустріального Приазов’я [105]. Значна увага віковій структурі 

населення регіону приділена в роботі В. Грицевича, присвяченій потенціалу 

відтворення трудових ресурсів. П. Шевчук визначав вікову структуру 

населення як чисельну базу для регіональних прогнозів чисельності населення 

та його структури. Безумовно, чисельність і віковий склад є важливою 

передумовою формування регіональних ринків праці (Шевчук П, 2001 [184]) 
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М. Логвин у своїй роботі, присвяченій працересурсному потенціалу 

Полтавської області визначає провідну роль вікової структури населення та її 

динаміки на перспективи формування трудових ресурсів регіону (Логвин, 

2002). Автор вказує на такі негативні риси як зростання частки старших 

вікових груп, збільшення відносних та абсолютних витрат бюджету на 

забезпечення людей похилого віку, зростання навантаження на працездатне 

населення. Все це на фоні депопуляції та від’ємного сальдо міграцій 

призводить до втрати можливості відтворення кількісних значень трудового 

потенціалу регіону. 

Н. Слівінська (2003) у своїй дисертаційній роботі серед чотирьох 

найвагоміших факторів формування та розвитку трудового потенціалу, 

виділяє регіональну групу факторів. У цій групі підкреслюється важливий 

вплив демографічних факторів, у тому числі фактора вікової структури 

населення. Безумовно, ми згодні зі Н. Слівінською в тому, що роль фактора 

вікової структури населення для розвитку трудового потенціалу є 

визначальною і погоджуємось з включенням цієї важливої демографічної 

характеристики суспільства до групи «регіональних». Адже вікова структура 

населення «містить» у собі скриті соціально-економічні властивості та історію 

розвитку регіону зі всіма його специфічними і типовими для країни рисами. 

У роботі О. Безпалої (2009) встановлено, що демографічний фактор 

відіграє ключову роль у формуванні та функціонуванні регіонального ринку 

праці Столичного суспільно-географічного району, оскільки безпосередньо 

впливає на кількісні та якісні параметри попиту та пропозиції трудових 

ресурсів.  

У роботі П. Шевчука та Г. Швидкої розглянуто чинники та фактори 

формування, еволюції вікової структури населення як історичній 

ретроспективі та перспективі. Виявлені демографічні чинники формування 

вікової структури населення свідчать про поглиблення таких негативних рис 
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як старіння населення, збільшення частки осіб пенсійного віку (Шевчук, 

Швидка, 2009). 

У роботах харківських учених зроблена спроба типізації (районування) 

Харківської і Херсонських областей за показниками статевої і вікової 

структури населення та проведено порівняння просторових структур 

(Козловець, Сегіда, Кандиба, 2009; Сегіда, 2012). 

Фундаментальна праця з дослідження регіональних ринків праці 

демонструє високе значення аналізу вікової структури населення при 

аналогічних регіональних дослідженнях. Ця наукова робота авторського 

колективу під керівництвом К. Мезенцева демонструє сучасні підходи саме 

географічного, просторового аналізу ринків праці (К. Мезенцев, Н. Мезенцева, 

І. Мостова, В. Сайчук, 2014). 

У суспільно-географічному дослідженні концепції якості життя 

населення І. Гукалова обґрунтовано включає міграційну атрактивність регіону 

до складу демосоціальних індикаторів [25]. Безумовно, інтенсивність і 

параметри міграції населення можуть стати важливим непрямим параметром, 

що інтегрально характеризує соціальну привабливість регіону. 

Дисертація С. Западнюк, присвячена суспільно-географічному 

дослідженню міграцій в Україні, детально аналізує географічні особливості 

механічного руху населення, обґрунтовує авторську детальну схему 

класифікації міграцій [42].  

Монографія «Регіональний розвиток в Україні …» [93] розглядає 

наслідки міграцій як, переважно, систему викликів суспільству і характеризує 

економічні, соціально-психологічні мотиви механічного руху населення 

України. Серед позитивних наслідків автори цілком слушно виділяють групу 

економічних (доходи, матеріальний стан) і, також не менш важливих, 

соціальних (пов’язаних з формуванням свідомості середнього класу та впливу 

на ментальні риси населення) наслідків. 
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Проблематиці міграцій населення та їх соціально-економічним 

наслідкам присвячено дисертаційну роботу О. Корнієнко, в якій авторка на 

матеріалах країн ЄС та міждержавної міграції виявила параметри регіональної 

асиметрії [61]. Визначено (поряд із негативними наслідками міграцій) 

позитивні впливи міграцій, перш за все, на економічні процеси (грошові 

перекази і обіг). 

О. Малиновська ретельно проаналізувала досвід регуляторної політики 

у сфері міграцій ЄС, який можна в деяких аспектах використовувати в 

українських реаліях [86]. Вважаємо, що досвід аналізу міграційних потоків у 

країнах ЄС може стати основою для проведення подібного аналізу 

міжрегіональних міграційних потоків в Україні. 

Дослідження міграційних процесів на обласному рівні знайшло своє 

відображення у працях географів України, в яких дослідники виявляли центри 

– рецептори мігрантів та периферії, що є донором міграційно-активного 

населення. Серед таких праць необхідно відзначити ґрунтовну роботу 

Т. Драгунової та І. Майданик, де об’єктом дослідження виступали власне 

міграції в Київській області [39]. Після опублікування результатів 

дослідження в зазначеній праці пройшло майже 10 років. Сьогодення 

породжує нові просторові тенденції, що, безперечно, потребують 

продовження подібних досліджень. К. Мезенцев та Є. Яковенко ретельно 

проаналізували динамічні параметри міграційних процесів у Сумській області 

[101]; Л. Немець та І. Барило виявили просторові особливості міграційного 

руху населення Полтавської області [111]. В роботі І. Пилипенка та 

Д. Мальчикової проаналізовано вплив міграційних процесів на формування 

чисельності населення Херсонської області та її окремих адміністративних 

одиниць [140]. С. Пугачем проведено ґрунтовне суспільно-географічне 

дослідження міграцій населення Волинської області та захищено 

кандидатську дисертацію [147]. Робота Ю. Сільченко та Л. Семенюк є однією 

з найбільш сучасних географічних досліджень міграцій на обласному рівні та 
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в об’єкт дослідження вивчає міграційні процеси в Кіровоградській області 

[157]. 

Отже, вивчення наукових джерел з окресленої проблеми показало, що на 

сьогодні відсутні цілісні наукові розробки, в яких було б здійснено аналіз 

впливу трудового потенціалу на сталий розвиток регіону. Зазначене й 

обумовлює необхідність комплексного аналізу цієї проблеми та посилює її 

актуальність. У зв’язку з цим існує нагальна потреба у всебічній оцінці впливу 

трудового потенціалу на сталий розвиток регіону. Необхідність успішного 

вирішення теоретичних і практичних питань потребувало обґрунтування ролі 

трудового потенціалу регіону як фактору його сталого розвитку. 

 

1.3 Методика суспільно-географічного дослідження трудового 

потенціалу регіону 

 

Для здійснення суспільно-географічного дослідження трудового 

потенціалу Київської області потрібно було визначити комплекс загально-

наукових і специфічних методів географічних досліджень. Методологія 

становить основу різних концепцій. Метод, у свою чергу, являє собою 

сукупність прийомів, які найчастіше застосовуються в певній послідовності. 

Специфіка методики суспільно-географічного дослідження активності 

населення регіону полягає в тому, що вона має як цілісний, так і 

міждисциплінарний характер. Необхідно бути дуже коректним і обережним 

щодо використання різних методів, моделей та аналогій, які сформувалися в 

інших науках, оскільки інколи є небезпека не дуже вдалих запозичень. Разом 

із тим варто зауважити, що саме міждисциплінарний характер забезпечує 

можливість використовувати методичний потенціал не лише географії, а й 

інших суміжних природничих і суспільних наук (політології, соціології, 

історії, філософії, економіки, міжнародних відносин). Саме тому ми обираємо 

раціональний відбір методів дослідження трудового потенціалу регіону, що 
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вимагає глибокого наукового аналізу. Для цього було здійснено ретельний 

аналіз методик, використаних у суміжних із суспільною географією науках, та 

які можуть бути прийнятні для суспільно-географічного вивчення трудового 

потенціалу регіону. 

Здійснивши аналіз загальної сукупності методів дослідження, 

визначимо, які саме методи дослідження ми будемо використовувати для 

дослідження трудового потенціалу регіону. Провідними принципами стали 

принципи історизму, об’єктивності, системності і цілісності, причинності, 

прогнозування. Історичний метод, який уможливлює вивчення трудового 

потенціалу Київської області, як явища, стадію розвитку якого необхідно 

констатувати з урахуванням попередніх і наступних стадій, дає можливість 

вивчити роль історичних факторів у формуванні трудового потенціалу 

регіону, а також дослідити окреслену проблематику з точки зору її генезису і 

тенденцій розвитку в майбутньому. Особливо важливий принцип 

причинності, згідно з яким одні явища зумовлюють появу, розвиток і 

функціонування інших. Це дозволяє розробити і подати комплексну 

характеристику передумов, факторів, які призвели до конкретного наявного 

стану трудового потенціалу Київської області. Основу дослідження становить 

метод системного аналізу, що дає можливість вивчати трудовий потенціал 

Київської області як організований комплекс елементів, які складають її 

цілісність. Метод дозволяє здійснювати критеріальний (дослідження 

кількісної та якісної характеристики трудового потенціалу) та територіальний 

(дослідження особливостей просторового розміщення трудового потенціалу) 

аналіз трудового потенціалу. Значна увага приділена методам абстрагування 

та узагальнення, які застосовуються для аналізу використання показників 

найбільш суттєвих для регіону явищ і процесів, які характеризують трудовий 

потенціал. Особливо значущим методом є прогностичне моделювання. Цей 

метод дає можливість передбачити як позитивні, так і негативні кількісні та 

якісні зміни трудового потенціалу регіону. Певною мірою доцільно 
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використовувати метод порівняння, зокрема актуальними є виконання 

порівняльного аналізу трудового потенціалу сільського та міського населення 

регіону. 

Дослідження варто розпочинати з аналізу документальних джерел, 

наприклад, офіційних статистичних даних, досліджень з обраної теми, 

матеріалів книг, журнальних статей, різних звітів та ін. Аналіз 

документальних джерел дає змогу отримати відомості про трудовий 

потенціал, спостереження за якими вже неможливо, виявити тенденції, 

динаміку його змін і розвитку. Цінність документальних джерел для нашого 

дослідження зумовлена тим, що які б суспільно-географічні дослідження не 

здійснювалися, вони не можуть отримати цілісного уявлення про трудовий 

потенціал регіону, без аналізу таких джерел. Метод аналізу документів надає 

емпіричну інформацію, без якої знання про предмет дослідження буде 

неповним. Для нашого дослідження найбільш важливими є, зокрема, 

статистичні та фактографічні видання.  

У дослідженнях трудового потенціалу найчастіше застосовуються 

факторний і кластерний аналізи. Факторний аналіз застосовується для 

виявлення прихованих взаємозв’язків і структури у великому масиві даних. У 

результаті, можна виділити головні ряди даних, залежності між якими є 

найбільш суттєвими, і відкинути другорядні змінні. Виділені зв’язки між 

явищами (фактори) можна інтерпретувати і в територіальному відношенні. 

З цією метою для кожного із випадків розраховуються коефіцієнти факторів, 

які при нанесенні на карту демонструють просторовий розподіл впливу 

досліджуваного фактора.  

Використання методу кластеризації для виявлення просторових 

особливостей розвитку (відмінностей і взаємозв’язків) суспільно-

географічних процесів і явищ має важливе наукове значення. Кластерний 

аналіз застосовується для розподілу великої кількості досліджуваних об’єктів 

і ознак на однорідні в певному розумінні групи або кластери. Кластерний 
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аналіз – багатовимірна статистична процедура (кластеризація), яка класифікує 

об’єкти або спостереження в однорідні групи. Набір усіх досліджуваних 

об’єктів розподіляється за підкласами, які називаються кластерами, класами 

або таксонами. Таким чином, кластерний аналіз дозволяє розв’язувати 

завдання щодо класифікації даних і виявлення відповідної структури в них. 

Методи кластерного аналізу можна застосовувати в різних випадках, навіть 

тоді, коли йдеться про просте групування, в якому все зводиться до утворення 

груп за кількісною подібністю. Велика перевага кластерного аналізу в тому, 

що він дозволяє групувати об’єкти за цілим набором ознак, а не за одним 

параметром, і також кластерний аналіз (на відміну від більшості математико-

статистичних методів) не накладає будь-яких обмежень на вигляд цих об’єктів 

і дозволяє аналізувати велику кількість початкових даних практично 

довільного походження. За результатами такого аналізу будується граф 

(дендрограма), який демонструє ступінь подібності чи відмінності між 

певними об’єктами. Результати статистичного аналізу можуть бути основою 

для районування регіону за різними показниками, що характеризують 

трудовий потенціал регіону.  

Важливим методом, що забезпечує порівнюваність і нормалізацію 

вхідних даних для статистичного аналізу є індексний метод. У теорії індексів 

розв’язуються такі завдання, як виведення інтегральних показників динаміки 

складних суспільно-географічних процесів у часі і просторі, а також 

подолання проблеми впливу факторів на динаміку досліджуваного явища. За 

допомогою індексів вивчається динаміка головних показників трудового 

потенціалу Київської області, порівнюються параметри різних показників, 

виявляється вплив певних факторів на зміну параметрів. 

Детальніше зупинимось на математико-статистичних методах 

дослідження. 



46 

 

У даному дослідженні система трудового потенціалу об’єднана у 

4 підсистеми, які включають 6 складових – об’єднують 23 показника-

індикатора формування та використання трудових ресурсів (табл. 1.2). 

Агрегування показників-індикаторів у індекси за складовими трудового 

потенціалу (табл. 1.2) використовуючи формулу: 

𝑖𝑗𝑘 = (∑ 𝑍𝑗𝑘

𝑛=1

𝑗=1

)/𝑛𝑘 

де : 𝑍𝑗𝑘 – нормований 𝑗-й показник-індикатор 𝑘-ї складової трудового 

потенціалу у певному регіоні; 

𝑛𝑘 – кількість показників-індикаторів 𝑘-ї складової трудового 

потенціалу [16]. 

Таблиця 1.2 

Система «трудовий потенціал регіону» та її складові (побудовано автором)  

[122] 

Підсистеми 

С
к

л
а
д

о
в

і 

Показники-індикатори формування та використання 

трудового потенціалу регіону 

1 2 3 

Освітньо-

культурна 

підсистема 

О
св

іт
н

ь
о

-п
р
о
ф

ес
ій

н
а
 с

к
л

а
д
о
в
а

 

𝑥1 

кількість студентів ЗВО у розрахунку на 10 тис. населення, 

осіб на початок 2016/2017 навчального року 

 

𝑥2 

чисельність працівників викладацького складу, які мають 

науковий ступінь, у розрахунку на один ЗВО (коледжі, 

технікуми, училища, університети, академії, інститути), 

осіб на початок 2016/2017 навчального року 

 

𝑥3 

чисельність осіб з вищою освітою (повною, базовою і 

неповною) серед економічно активного населення у віці 

15-70 років на 1000 осіб, осіб у 2016 році 

 

К
ул

ь
т

ур
н

а
 

ск
л

а
д
о
в
а

 𝑥4 

забезпеченість населення закладами культури та мистецтва 

у розрахунку на 100 тис. осіб, од. на кінець 2016 року 

 

𝑥5 
відвідуваність населенням закладів культури та мистецтва 

у середньому за рік на 100 осіб, осіб на кінець 2016 року 
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1 2 3 

Медико-

екологічна 

підсистема 

М
ед

и
ч

н
а
 с

к
л

а
д
о
в
а
 

𝑥6 
захворюваність населення за класами хвороб станом на 

кінець року на 100 тис. населення, осіб у 2016 році 

𝑥7 

забезпеченість населення лікарняними ліжками у 

розрахунку на 10 тис. населення, кількість ліжок на кінець 

2016 року 

𝑥8 
забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей на 

10 тис. населення, осіб на кінець 2016 року 

Е
к

о
л

о
гі

ч
н

а
 с

к
л

а
д
о
в
а
 

𝑥9 
поточні витрати на охорону навколишнього природного 

середовища у 2016 р., млн. грн. 

𝑥10 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у 2016 р., тис. т. 

𝑥11 
капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища у 2016 р., млн. грн. 

𝑥12 утворення відходів I-IV класів небезпеки у 2016 р., тис. т 

Демографіч

на 

підсистема 

Д
ем

о
гр

а
ф

іч
н

а
 с

к
л

а
д
о
ва

 

𝑥13 рівень урбанізації на 01.01.2016 р., % 

𝑥14 міграційний приріст на 1000 осіб у 2016 р. 

𝑥15 
загальне демографічне навантаження на населення у віці 

15-64 роки на 01.01.2016 р. 

𝑥16 природній приріст на 1000 осіб у 2016 р. 

𝑥17 
середня очікувана тривалість життя при народженні 

(обидві статі) у 2016 році, років 

Економічна 

підсистема 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

а
 с

к
л

а
д
о
в
а
 

𝑥18 
наявний дохід населення у розрахунку на одну особу у 

2016 р., грн. 

𝑥19 ВРП за 2016 рік на душу населення, грн  

𝑥20 
частка економічно активного населення у віці 15-70 років 

від усього населення регіону у віці 15-70 років у 2016 р., %   

𝑥21 

рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за 

методологією МОП) у 2016 р., % до економічно активного 

населення віком 15-70 років 

𝑥22 

потреба роботодавців у працівниках для заміщення 

вільних робочих місць (вакантних посад) у 2016 р., тис. 

осіб 

𝑥23 
навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну 

посаду) у 2016 р., осіб 

 

Варто зазначити, що інтегральний демографічний індекс та інтегральний 

економічний індекс тотожні відповідно індексу демографічної складової 

трудового потенціалу та індексу економічної складової трудового потенціалу. 

А два інших інтегральних індекси обчислюються так: інтегральний освітньо-
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культурний індекс розраховується як середньоарифметичне від індексів 

освітньої та культурної складової трудового потенціалу. За аналогічною 

схемою розраховується і інтегральний медико-екологічний індекс 

(середньоарифметичне від індексів медичної та екологічної складової 

трудового потенціалу). 

Для комплексного дослідження рівня розвитку трудового потенціалу 

регіонів України було розраховано інтегральний індекс розвитку трудового 

потенціалу регіонів України. Даний розрахунок здійснювався в декілька 

кроків. 

Крок 1. Нормалізація показників-індикаторів (враховуючи їх 

стимулюючий і дестимулюючий вплив).  

Показники-стимулятори, зростання яких має сприятливий вплив на 

розвиток трудового потенціалу регіону, пронормовані за формулою: 

 

𝒁𝒋 =
𝒙𝒋 − 𝒙𝒎𝒊𝒏

𝒙𝒎𝒂𝒙 − 𝒙𝒎𝒊𝒏
 , 

де : 

𝒙𝒋 – значення 𝑗-го показника в певному регіоні; 

𝒙𝒎𝒊𝒏 – мінімальне значення 𝑗-го показника по всіх регіонах; 

𝒙𝒎𝒂𝒙 – максимальне значення 𝑗-того показника по всіх регіонах; 

𝒁𝒋 – нормоване значення 𝑗-го показника в певному регіоні, має значення 

від 0 до 1. 

Показники-дестимулятори, зростання яких має негативний вплив на 

розвиток трудового потенціалу регіону, пронормовані за формулою: 

 

𝒁𝒋 =
𝒙𝒎𝒂𝒙 − 𝒙𝒋

𝒙𝒎𝒂𝒙 − 𝒙𝒎𝒊𝒏
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Крок 2. Розрахунок агрегованих індексів – агрегування показників-

індикаторів у індекси за аспектами трудового потенціалу використовуючи 

формулу: 

 

𝒊𝒋𝒌 = (∑ 𝒁𝒋𝒌
𝒏=𝟏
𝒋=𝟏 )/𝒏𝒌, де: 

 

𝒁𝒋𝒌 – нормований 𝑗-й показник-індикатор 𝑘-го аспекту трудового 

потенціалу у певному регіоні; 

𝒏𝒌 – кількість показників-індикаторів 𝑘-го аспекту трудового 

потенціалу. 

Крок 3. Обчислення блочних індексів освітньо-культурної, медично-

екологічної, демографічної та економічної підсистем (табл. 1.2). Варто 

зазначити, що блочний демографічний індекс та блочний економічний індекс 

еквівалентні агрегованому індексу демографічного аспекту трудового 

потенціалу та агрегованому індексу економічного аспекту трудового 

потенціалу. А два інших блочних індекси обчислюються так:  

Блочний освітньо-культурний індекс розраховується за формулою: 

 

𝑰𝟏 = √𝒊𝟏 × 𝒊𝟐 

де: 

𝒊𝟏 – агрегований індекс освітньо-професійного аспекту трудового 

потенціалу у певному регіоні; 

𝒊𝟐 – агрегований індекс культурного аспекту трудового потенціалу у 

певному регіоні. 

Блочний медико-екологічний індекс розраховується за формулою: 

 

𝑰𝟐 = √𝒊𝟑 × 𝒊𝟒 

де: 
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𝒊𝟑 – агрегований індекс медичного аспекту трудового потенціалу в 

певному регіоні; 

𝒊𝟒 – агрегований індекс екологічного аспекту трудового потенціалу в 

певному регіоні. 

Крок 4. Розрахунок інтегрального індексу розвитку трудового 

потенціалу (Index of labor potential development (ILPD)) регіону за формулою: 

 

𝑰𝑳𝑷𝑫𝒊 = (𝑰𝟏𝒊
+ 𝑰𝟐𝒊

+ 𝑰𝟑𝒊
+ 𝑰𝟒𝒊

) 𝟒⁄  

де : 

𝑰𝟏 – блочний освітньо-культурний індекс у 𝑖-му регіоні; 

𝑰𝟐 – блочний медико-екологічний індекс у 𝑖-му регіоні. 

𝑰𝟑 – блочний демографічний індекс у 𝑖-му регіоні; 

𝑰𝟒 – блочний економічний індекс у 𝑖-му регіоні. 

 

У будь-якому з випадків лише правильно обрана методологія озброює 

дослідника інструментарієм, який дає змогу цілісно, комплексно і системно 

дослідити трудовий потенціал Київської області, виявляти закономірності їх 

формування та використання, прогнозувати перспективи розвитку, обирати 

раціональні способи і технології впливу на кількісні та якісні показники [20].  

Отже, методика суспільно-географічного дослідження трудового 

потенціалу регіону включає комплекс методів, які сприяють якісному й 

кількісному пізнанню трудового потенціалу регіону на предмет їх суспільно-

географічних особливостей.  

 

Висновки до РОЗДІДУ 1 

 

1. На основі аналізу джерельної бази узагальнено підходи до визначення 

ключових для суспільно-географічного дослідження трудового потенціалу 

понять. Під трудовим потенціалом пропонується розуміти запаси праці, 

визначені чисельністю трудових ресурсів, характеристиками якостей 
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працездатного населення і системи відносин, пов’язаних з участю у процесі 

виробництва. Під трудовим потенціалом регіону – сукупну здатність 

працездатного населення певної території (регіону) забезпечити виробництво 

необхідної продукції та послуг. 

2. Предметне поле сучасного суспільно-географічного дослідження 

географії праці розширились і видозмінились – від дослідження її як функції 

виробництва до дослідження робочого місця. У коло питань було включено 

існування старих і виникнення нових форм організації виробництва, ринки 

праці як засіб пізнання різних різновидів способів соціально-економічної 

організації суспільства.  

3. Провідними принципами дослідження стали принципи історизму, 

об’єктивності, системності і цілісності, причинності, прогнозування. 

Визначено сукупність методів науки, які уможливлюють сприяння якісному і 

кількісному пізнанню трудового потенціалу регіону на предмет їх суспільно-

географічних особливостей. Основу дослідження становить метод системного 

аналізу, який дає можливість вивчати трудовий потенціал Київської області як 

організований комплекс елементів, які складають її цілісність. Актуальними є 

виконання порівняльного аналізу трудового потенціалу сільського та міського 

населення регіону. 

У дослідженнях трудового потенціалу найчастіше застосовуються 

факторний і кластерний аналізи. Факторний аналіз застосовується для 

виявлення прихованих взаємозв’язків і структури у великому масиві даних. У 

результаті, можна виділити головні ряди даних, залежності між якими є 

найбільш суттєвими, і відкинути другорядні змінні. Кластерний аналіз 

дозволяє розв’язувати завдання щодо класифікації даних і виявлення 

відповідної структури в них. Перевага кластерного аналізу в тому, що він 

дозволяє групувати об’єкти не за одним параметром, а за цілим набором ознак. 

Крім того, кластерний аналіз, на відміну від більшості математико-

статистичних методів, не накладає жодних обмежень на вигляд цих об’єктів і 
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дозволяє аналізувати велику кількість початкових даних практично довільного 

походження. Результати статистичного аналізу можуть бути основою для 

районування регіону за різними показниками, що характеризують трудовий 

потенціал регіону.  

Важливим методом, що забезпечує порівнюваність і нормалізацію 

вхідних даних для статистичного аналізу є індексний метод. За допомогою 

індексів вивчають динаміку головних показників трудового потенціалу 

Київської області, порівнюють параметри різні показники, виявляють вплив 

певних факторів на зміну параметрів. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [15, 

16, 17, 116, 117, 120]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ЗРОСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.1. Фактори формування та використання трудового потенціалу 

Київської області 

 

На розвиток трудового потенціалу регіону впливає низка факторів. 

Виявлено, що серед науковців не існує єдиної класифікації факторів. Так, 

Н. Слівінською виділено такі групи факторів, які впливають на формування та 

використання трудового потенціалу на регіональному рівні: 

1) національні, що визначають умови формування національного ринку 

праці, загальні соціально-економічні умови (становлення і розвиток системи 

ринкових відносин, приватизація власності, переорієнтація інвестиційної і 

структурної політики, структурні зрушення в економіці тощо); 

2) регіональні, що впливають на формування і використання трудового 

потенціалу в регіоні. До них належать: а) демографічні: статево-вікова 

структура населення, природний рух населення, стан здоров`я, сімейний стан, 

кількість дітей у родині, рівень урбанізації; б) соціально-економічні: рівень 

освіти та професійно-кваліфікаційної підготовки, умови праці та рівень 

організації праці, рівень оплати праці та його співвідношення з прожитковим 

мінімумом (наявність інших джерел доходу, крім зарплати), потреба в робочій 

силі, можливість працевлаштування після перекваліфікації; в) соціально-

психологічні: мобільність робочої сили, підприємницька мотивація, 

самоустановка на режим праці (орієнтація на часткову, повну чи вторинну 

зайнятість); г) техніко-економічні: науково-технічний прогрес і ступінь 

розвитку гнучких форм організації виробництва, зайнятості. Всі перераховані 

вище фактори взаємопов`язані між собою і визначають умови для ефективної 

реалізації трудового потенціалу в регіоні; 
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3) внутрішньогалузеві (господарська спеціалізація району (області), 

обсяг випущеної продукції чи виконаних послуг, рівень промислового 

розвитку регіону, рівень механізації та комп`ютеризації праці та інші); 

4) внутрішньовиробничі (спеціалізація підприємства, структура 

підприємства, кількість робочих місць, темпи росту продуктивності праці, 

конкурентоспроможність продукції, що виробляється, заробітна плата) [160]. 

Інші вчені теж пропонують свої класифікації факторів формування та 

використання трудових ресурсів [45, 146], що в загальному перегукуються між 

собою. 

Трудовий потенціал регіону відображає вплив минулих і сучасних 

суспільно-географічних процесів на різних масштабних рівнях, а також слугує 

платформою для майбутнього розвитку регіону. Тому так важливо знати, які 

суспільно-географічні фактори впливають на формування та використання 

трудового потенціалу не тільки в Київській області, але і в інших областях 

України. Дослідження трудового потенціалу Київської області допоможе 

зрозуміти які суспільно-географічні фактори найсильніше впливають на 

сучасне формування та використання трудового потенціалу даного регіону в 

порівнянні з іншими регіонами України. 

Загалом, на формування та використання трудового потенціалу регіону 

впливає низка факторів, проте серед науковців не існує єдиної класифікації 

факторів. Так, А. Панкратов виділяє такі групи факторів, які впливають на 

формування трудового потенціалу на регіональному рівні : 

 природні (територіально-географічні); 

 історичні (національність, звичаї, традиції і т. д.); 

 економічні (виробничі, пов‘язані з розвитком галузей матеріального 

виробництва й їх структурою; розвиток матеріально-технічної бази; 

форми і методи загальної і професійної підготовки кадрів; організація 

праці і т. д.); 
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 демографічні (природний рух населення, пов’язаний з демографічною 

політикою держави; міграція населення); 

 соціальні (соціальна інфраструктура, умови праці і т.д.) [134]. 

Основною метою дослідження суспільно-географічних факторів 

формування та використання трудового потенціалу Київської області є: 

1) встановити, які головні фактори впливають на формування та використання 

трудового потенціалу серед регіонів України; 2) визначити характер прояву 

кожного ідентифікованого фактору в розрізі досліджуваних областей; 

3) з’ясувати місце Київської області у факторній матриці формування та 

використання трудового потенціалу та оцінити інтегральний рівень розвитку 

трудового потенціалу даного регіону в порівнянні із іншими регіонами.  

Трудовий потенціал регіону – це складна система, що сформувалась на 

певній території та складається із взаємопов’язаних підсистем, які ввібрали в 

себе якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу, що динамічно 

змінюються під дією суспільно-географічних факторів. 

У даному дослідженні система трудового потенціалу складається із 

4 підсистем, які включають 6 складових – об’єднують 23 показника-

індикатора формування та використання трудових ресурсів описані в 

параграфі 1.3. 

Освітньо-культурна підсистема характеризує освітньо-професійну 

підготовку трудових ресурсів та забезпечення їх культурного розвитку.  

Медико-екологічна підсистема включає в себе параметри стану охорони 

здоров’я населення, а також параметри стану навколишнього середовища та 

догляду за ним, що, безумовно, впливає на життєвий потенціал трудових 

ресурсів. 

Демографічній підсистемі належить відтворення, мобільність і вікова 

структура населення, життєвий потенціал і спосіб життя населення (сільський 

чи міський). 
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Економічна підсистема характеризує наявні економічні умови, в яких 

реалізується трудовий потенціал, попит та пропозицію робочої сили на ринку 

праці і т. д. 

Для виявлення суспільно-географічних факторів формування та 

використання трудових ресурсів регіонів України було використано метод 

факторного аналізу. 

Обчислення інтегральних індексів освітньо-культурної, медично-

екологічної, демографічної та економічної підсистем (табл. 2.1). Варто 

зазначити, що інтегральний демографічний індекс та інтегральний 

економічний індекс тотожні відповідно індексу демографічної складової 

трудового потенціалу та індексу економічної складової трудового потенціалу. 

А два інших інтегральних індекси обчислюються так: інтегральний освітньо-

культурний індекс розраховується як середньоарифметичне від індексів 

освітньої та культурної складової трудового потенціалу. За аналогічною 

схемою розраховується і інтегральний медико-екологічний індекс 

(середньоарифметичне від індексів медичної та екологічної складової 

трудового потенціалу). 

Таким чином, зробивши необхідні розрахунки тематичних інтегральних 

індексів, було здійснено факторний аналіз (у програмному пакеті Statistica) 

використовуючи 4 інтегральні індекси у розрізі 22 регіонів. Результати 

факторного аналізу вказали на наявність 3 оптимальних факторів (за критерієм 

«кам’янистого осипу» Кеттеля – рис. 2.1), що здійснюють свій вплив на 

формування та використання трудового потенціалу в регіонах України. 

Далі було визначено факторні навантаження з використанням методу 

варімакс на кожен з 4 інтегральних індексів, що надало можливість 

інтерпретувати фактори: F1 – медико-екологічний фактор, F2 – освітньо-

культурний фактор; F3 – демоекономічний фактор. Виокремленні фактори 

мають різну силу впливу. Так, F3 – найсильніший серед факторів (34,9% від 

загальної дисперсії), далі за силою впливу йде F2, а найслабшим є F1. 
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Щоб дізнатись вплив кожного ідентифікованого фактору серед регіонів 

України було здійснено розрахунок факторних ваг. 

 

Рис. 2.1. Графік дисперсії кожного із можливих факторів (розраховано 

автором) 
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Таблиця 2.1 

Результати розрахунку агрегованих індексів, інтегральних індексів та ранжування по регіонах України. 

розраховано автором 

Примітка. Агреговані індекси: 𝒊𝟏 – індекс освітньо-професійної складової трудового потенціалу; 𝒊𝟐 – індекс культурної складової трудового потенціалу; 𝒊𝟑 – індекс 

медичної складової трудового потенціалу; 𝒊𝟒 – індекс екологічної складової трудового потенціалу; 𝒊𝟓 – індекс демографічної складової трудового потенціалу; 𝒊𝟔 – індекс 

економічної складової трудового потенціалу. Інтегральні індекси: 𝑰𝟏 –  інтегральний освітньо-культурний індекс; 𝑰𝟐 –  інтегральний медично-екологічний індекс; 𝑰𝟑 –  

інтегральний демографічний індекс; 𝑰𝟒 –  інтегральний економічний індекс. Результати ранжування: 𝒓 та 𝑹 – ранги відповідно індексів та інтегральних індексів; 𝑰𝑹 – 

інтегральний ранг рівня розвитку (формування та використання) трудового потенціалу.  

 

Регіони 𝒊𝟏 𝒓𝒊𝟏
 𝒊𝟐 𝒓𝒊𝟐

 𝒊𝟑 𝒓𝒊𝟑
 𝒊𝟒 𝒓𝒊𝟒

 𝒊𝟓 𝒓𝒊𝟓
 𝒊𝟔 𝒓𝒊𝟔

 𝑰𝟏 𝑹𝑰𝟏
 𝑰𝟐 𝑹𝑰𝟐

 𝑰𝟑 𝑹𝑰𝟑
 𝑰𝟒 𝑹𝑰𝟒

 𝑰𝑹 = ∑ 𝑹 

Вінницька область 0,432 9 0,514 6 0,372 16 0,472 19 0,271 19 0,341 14 0,471 6 0,419 16 0,271 19 0,341 14 55 

Волинська область 0,293 16 0,391 9 0,269 22 0,504 10 0,351 13 0,337 16 0,338 12 0,368 21 0,351 13 0,337 16 62 

Дніпропетровська область 0,519 7 0,001 22 0,382 15 0,300 22 0,365 11 0,819 1 0,026 22 0,338 22 0,365 11 0,819 1 56 

Житомирська область 0,280 17 0,459 7 0,277 20 0,502 12 0,220 20 0,352 12 0,359 10 0,373 20 0,220 20 0,352 12 62 

Закарпатська область 0,151 22 0,320 13 0,336 17 0,505 9 0,348 14 0,339 15 0,220 19 0,412 17 0,348 14 0,339 15 65 

Запорізька область 0,598 5 0,067 21 0,644 2 0,561 2 0,413 9 0,470 8 0,200 21 0,601 1 0,413 9 0,470 8 39 

Івано-Франківська область 0,420 11 0,369 11 0,466 10 0,454 21 0,528 3 0,349 13 0,393 8 0,460 13 0,528 3 0,349 13 37 

Київська область 0,241 19 0,225 17 0,304 18 0,747 1 0,481 5 0,755 2 0,233 18 0,477 11 0,481 5 0,755 2 36 

Кіровоградська обасть. 0,229 20 0,386 10 0,423 13 0,461 20 0,216 21 0,317 19 0,297 16 0,442 15 0,216 21 0,317 19 71 

Львівська область 0,772 2 0,617 5 0,561 7 0,487 18 0,657 1 0,581 5 0,690 1 0,523 7 0,657 1 0,581 5 14 

Миколаївська область 0,372 13 0,313 14 0,275 21 0,559 3 0,370 10 0,497 6 0,341 11 0,392 18 0,370 10 0,497 6 45 

Одеська область 0,689 3 0,121 19 0,476 9 0,516 5 0,450 7 0,687 4 0,289 17 0,496 9 0,450 7 0,687 4 37 

Полтавська область 0,566 6 0,414 8 0,595 5 0,522 4 0,335 15 0,478 7 0,484 5 0,557 4 0,335 15 0,478 7 31 

Рівненська область 0,310 15 0,311 15 0,287 19 0,513 6 0,361 12 0,364 10 0,311 13 0,384 19 0,361 12 0,364 10 54 

Сумська область 0,427 10 0,323 12 0,590 6 0,509 7 0,461 6 0,411 9 0,371 9 0,548 6 0,461 6 0,411 9 30 

Тернопільська область 0,636 4 0,671 2 0,611 4 0,499 16 0,426 8 0,251 22 0,654 2 0,552 5 0,426 8 0,251 22 37 

Харківська область 0,957 1 0,096 20 0,686 1 0,508 8 0,573 2 0,735 3 0,303 14 0,590 2 0,573 2 0,735 3 21 

Херсонська область 0,210 21 0,197 18 0,437 12 0,500 14 0,318 16 0,328 17 0,204 20 0,468 12 0,318 16 0,328 17 65 

Хмельницька область 0,340 14 0,622 3 0,454 11 0,502 13 0,314 17 0,326 18 0,460 7 0,477 10 0,314 17 0,326 18 52 

Черкаська область 0,463 8 0,618 4 0,396 14 0,494 17 0,284 18 0,315 20 0,535 3 0,442 14 0,284 18 0,315 20 55 

Чернівецька область 0,373 12 0,237 16 0,623 3 0,503 11 0,497 4 0,313 21 0,298 15 0,560 3 0,497 4 0,313 21 43 

Чернігівська область 0,276 18 0,903 1 0,528 8 0,500 15 0,178 22 0,354 11 0,499 4 0,514 8 0,178 22 0,354 11 45 
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Зауважимо, що якщо значення факторних ваг у регіоні близьке до 0, то 

вплив фактору відповідає впливу цього ж фактора в цілому по країні, якщо 

більше 1 – вплив даного фактору є дуже істотним, ніж по країні в цілому, а 

якщо менше за (-1) – вплив даного фактору істотно менший, ніж по країні в 

цілому.  

Використовуючи результати обрахунку факторних ваг та інтегрального 

рангу розвитку трудового потенціалу (табл. 2.2), можна комплексно описати 

картину формування та використання трудового потенціалу серед областей 

України, а також які суспільно-географічні фактори впливають на трудовий 

потенціал регіонів. За інтегральним рангом оцінки розвитку (формування та 

використання) трудового потенціалу виділяється п’ять груп регіонів [15]. 

Група регіонів з дуже високим рівнем розвитку трудового потенціалу 

сформована із двох індустріально розвинутих областей Львівської та 

Харківської. Потужну роль у формуванні трудового потенціалу даних регіонів 

відіграють метрополітенські центри Харків і Львів, які мають високий рівень 

диверсифікованості економіки та є важливими соціально-культурними 

осередками в межах України. На формування та використання трудового 

потенціалу цих областей дуже істотний вплив, ніж у цілому по країні, 

здійснюють такі фактори: F3 демоекономічний фактор (Львівська і Харківська 

області), F2 освітньо-культурний фактор (Львівська область), F1 медико-

екологічний фактор (Харківська область). 

Група регіонів з високим рівнем розвитку трудового потенціалу 

складається з Сумської, Полтавської та Київської областей, що є достатньо 

розвинутими індустріальними регіонами. Найсильніший вплив на формування 

та використання трудового потенціалу серед областей здійснюють [15]: 

1) медико-екологічний фактор (Сумська і Полтавська області – значення 

факторних ваг для F1 більше 0,9); 

2) демоекономічний фактор (F3) – Київська область. Однак, варто 

зазначити, що на формування та використання трудового потенціалу Київської 

області, окрім вищезазначених факторів, величезний вплив створює фактор 
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столичного міста (м. Київ). Київська область фактично є хінтерландом, який 

знаходиться в тісному соціально-економічному взаємозв’язку з Києвом, що 

безумовно впливає на кон’юнктуру ринку праці, спеціалізацію господарства 

області та її районів і т. д. Також, найслабший вплив на розвиток трудового 

потенціалу Київської області здійснює освітньо-культурний фактор (F2). 

Таблиця 2.2 

Результати обрахунку факторних ваг та інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу у розрізі областей України (розраховано автором) 

 

Група регіонів із середнім рівнем розвитку трудового потенціалу 

нараховує 7 областей (табл. 2.2), що мають різний рівень соціально-

Області 

Факторні ваги 

𝑰𝑹 

Рівень розвитку 

трудового 

потенціалу (за 𝑰𝑹) 
F1 F2 F3 

Львівська 0,02 2,37 2,26 14 Дуже високий 

рівень Харківська 1,37 -0,62 1,64 21 

Сумська 1,07 0,01 0,07 30 

Високий рівень Полтавська 0,93 0,30 -0,25 31 

Київська -0,11 -0,89 1,51 36 

Одеська 0,14 -0,62 1,10 37 

Середній рівень 

Івано-Франківська -0,10 0,68 0,53 37 

Тернопільська 0,87 1,81 -0,36 37 

Запорізька 1,99 -1,41 -0,36 39 

Чернівецька 1,47 -0,30 -0,23 43 

Чернігівська 0,45 0,29 -1,40 45 

Миколаївська -1,14 0,07 0,37 45 

Хмельницька 0,05 0,53 -0,69 52 

Низький рівень 

Рівненська -1,04 0,02 -0,18 54 

Вінницька -0,79 0,69 -0,66 55 

Черкаська -0,54 1,06 -0,68 55 

Дніпропетровська -1,77 -2,03 1,31 56 

Волинська -1,27 0,25 -0,24 62 

Житомирська -1,26 0,02 -0,89 62 

Закарпатська -0,48 -0,65 -0,55 65 
Дуже низький 

рівень 
Херсонська 0,32 -1,01 -0,96 65 

Кіровоградська -0,17 -0,57 -1,35 71 



61 

 

економічного розвитку. Найсуттєвіший вплив на формування та використання 

трудового потенціалу: 

1) у Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій областях здійснює 

медико-екологічний фактор; 

2) у Тернопільській області – освітньо-культурний фактор;  

3) в Одеській області – демоекономічний фактор. 

Найслабший вплив на розвиток трудового потенціалу серед регіонів цієї 

групи здійснює: 

1) медико-екологічний фактор – Миколаївська область; 

2) освітньо-культурний фактор – Запорізька область; 

3) демоекономічний фактор – Чернігівська область. 

Група регіонів із низьким рівнем розвитку трудового потенціалу. 

Об’єднує ареал із 6 областей (Волинська, Рівненська, Житомирська, 

Хмельницька, Вінницька та Черкаська області) та Дніпропетровську область 

Дуже істотний вплив на формування та використання трудового потенціалу 

здійснює освітньо-культурний фактор (у Черкаській області) та 

демоекономічний фактор (у Дніпропетровській області), а найменш істотний 

вплив у Рівненській, Дніпропетровській, Волинській та Житомирській 

областях має медико-екологічний фактор, а схожий вплив освітньо-

культурного фактору та демоекономічного фактору спостерігається 

відповідно у Дніпропетровському регіоні (F2) та в Житомирському регіоні 

(F3). 

Група регіонів із дуже низьким рівнем розвитку трудового потенціалу. 

Група включає в себе 3 слабоіндустріальні регіони із найгіршими значеннями 

рівня розвитку трудового потенціалу. Загалом, на формування та 

використання трудового потенціалу в Закарпатській, Кіровоградській та 

Херсонській областях медико-екологічний, освітньо-культурний і 

демоекономічний фактори впливають або як приблизно в цілому по країні, або 

мають дуже несуттєвий вплив (демоекономічний фактор – Кіровоградська та 

Херсонська області, освітньо-культурний фактор – Херсонська область). 
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Серед регіонів України існують суттєві диспропорції за рівнем розвитку 

трудового потенціалу – IR Львівської області більший, ніж IR Кіровоградської 

області у понад 5 разів (див. табл. 2.2). За результатами розрахунку 

інтегрального рівня розвитку трудового потенціалу серед 22 регіонів України 

було виділено 5 відносно гомогенні групи, проте виявлені суспільно-

географічні фактори (за результатами факторного аналізу), що впливають на 

формування та використання трудового потенціалу в межах цих груп мають 

гетерогенну природу. Встановлено, що питому вагу серед регіонів України 

становлять регіони із середнім та низьким рівнем розвитку трудового 

потенціалу – майже 2/3 від усіх областей. 

За допомогою факторного аналізу було виявлено існування 3 основних 

суспільно-географічних факторів формування та розвитку трудового 

потенціалу на мезорегіональному масштабному рівні. 

Так, перший фактор – медико-екологічний – найбільше проявляється в 

Харківській, Сумській, Полтавській, Тернопільській, Запорізькій та 

Чернівецькій областях. Найменший вплив цього фактору проявляється у 

Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Волинській та Житомирській 

областях. 

Другий фактор – освітньо-культурний – найістотніший вплив 

проявляється у Львівській, Тернопільській та Черкаській областях. Найменш 

істотна дія цього фактору проявляється у Запорізькій, Дніпропетровській та 

Херсонській областях. 

Третій фактор – демографічно-економічний або демоекономічний – 

найбільше проявляється у Львівській, Харківській, Київській, Одеській та 

Дніпропетровській областях, що обумовлено сильним соціально-економічним 

впливом 5 метрополісів (Львів, Харків, Київ, Одеса, Дніпро) на формування та 

використання трудового потенціалу даних регіонів. Найменший вплив цього 

фактору відчувають у Чернігівській, Житомирській, Херсонській та 

Кіровоградській областях. 
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Таким чином, Київська область відноситься до групи регіонів із високим 

рівнем трудового потенціалу (5-та позиція за значенням IR серед 

досліджуваних регіонів України). Найсуттєвіший вплив на формування та 

використання трудового потенціалу в даному регіоні здійснює 

демоекономічний фактор, а найменш суттєвий вплив має освітньо-культуний 

фактор.  

Після застосування факторного аналізу та визначення факторів 

формування трудового потенціалу ми здійснили кластерний аналіз з метою 

визначення місця Київської області щодо використання трудового потенціалу 

з-поміж інших регіонів України. Для комплексного дослідження рівня 

розвитку трудового потенціалу регіонів України було розраховано 

інтегральний індекс розвитку трудового потенціалу для 22 регіонів України 

(без урахування м. Києва, тимчасово окупованих територій та областей, де 

проводиться АТО). Даний розрахунок здійснювався в кілька кроків описаних 

у параграфі 1.3. дисертаційної роботи. 

Крок 1. Нормалізація показників-індикаторів (враховуючи їх 

стимулюючий та дестимулюючий вплив).  

Крок 2. Розрахунок агрегованих індексів – агрегування показників-

індикаторів у індекси за аспектами трудового потенціалу. 

Крок 3. Обчислення блочних індексів освітньо-культурної, медично-

екологічної, демографічної та економічної підсистем. Варто зазначити, що 

блочний демографічний індекс та блочний економічний індекс еквівалентні 

агрегованому індексу демографічного аспекту трудового потенціалу та 

агрегованому індексу економічного аспекту трудового потенціалу (таб. 2.3.). 

Крок 4. Розрахунок інтегрального індексу розвитку трудового 

потенціалу (Index of labor potential development (ILPD)) регіону. 

Зробивши необхідні розрахунки для отримання інтегрального індексу 

розвитку трудового потенціалу у розрізі регіонів – було встановлено існування 

чіткої диференціації областей України за цим комплексним показником. 
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Загалом, 22 регіони утворюють 5 груп за рівнем розвитку трудового 

потенціалу: 

 регіони з дуже високим рівнем трудового потенціалу (𝑰𝑳𝑷𝑫 ≥ 0,500) – 

Львівська та Харківська області. 

 регіони з високим рівнем трудового потенціалу (0,450 ≤ 𝑰𝑳𝑷𝑫< 0,500) 

– Київська, Одеська, Полтавська та Тернопільська області. 

 регіони з середнім рівнем трудового потенціалу (0,400 ≤ 𝑰𝑳𝑷𝑫< 0,450) 

– Івано-Франківська, Запорізька, Миколаївська, Сумська та Чернівецька 

області. 

 регіони з низьким рівнем трудового потенціалу (0,350 ≤ 𝑰𝑳𝑷𝑫< 0,400) 

– Вінницька, Дніпропетровська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська та 

Чернігівська області. 

 регіони з дуже низьким рівнем трудового потенціалу (𝑰𝑳𝑷𝑫< 0,350) – 

Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська та Херсонська 

області.  

Із наведеного вище, можна зробити висновок, що половина регіонів 

України знаходяться за межею середнього рівня розвитку (у низхідному 

напрямку) трудового потенціалу. Поляризація трудового потенціалу серед 

областей вказує на нерівномірний розвиток трудового потенціалу – значення 

інтегрального індексу розвитку трудового потенціалу у регіоні-лідері 

(Львівська область) у майже 2 рази більше, ніж у регіоні-аутсайдері 

(Кіровоградська область). Дуже малою є частка областей із дуже високим та 

високим рівнем розвитку трудового потенціалу – лише близько ¼ (6 із 22 

досліджуваних регіонів). 
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Таблиця 2.3 

Результати розрахунку агрегованих індексів, інтегральних індексів та ранжування по регіонах України 

розраховано автором 

Примітка. Агреговані індекси: 𝒊𝟏 – агрегований індекс освітньо-професійного аспекту трудового потенціалу; 𝒊𝟐 – агрегований індекс культурного аспекту трудового 

потенціалу; 𝒊𝟑 – агрегований індекс медичного аспекту трудового потенціалу; 𝒊𝟒 – агрегований індекс екологічного аспекту трудового потенціалу; 𝒊𝟓 – агрегований індекс 

демографічного аспекту трудового потенціалу; 𝒊𝟔 – агрегований індекс економічного аспекту трудового потенціалу. Блочні індекси: 𝑰𝟏 –  блочний освітньо-культурний 

індекс; 𝑰𝟐 –  блочний медико-екологічний індекс; 𝑰𝟑 –  блочний демографічний індекс; 𝑰𝟒 – блочний економічний індекс. Інтегральний індекс:  

𝑰𝑳𝑷𝑫 – інтегральний індекс розвитку трудового потенціалу. Результати ранжування: 𝒓 – ранги агрегованих індексів та блочних індексів; 𝑹 – ранг значення інтегрального 

індексу розвитку трудового потенціалу. 

Регіони 𝒊𝟏 𝒓𝒊𝟏
 𝒊𝟐 𝒓𝒊𝟐

 𝒊𝟑 𝒓𝒊𝟑
 𝒊𝟒 𝒓𝒊𝟒

 𝒊𝟓 𝒓𝒊𝟓
 𝒊𝟔 𝒓𝒊𝟔

 𝑰𝟏 𝒓𝑰𝟏
 𝑰𝟐 𝒓𝑰𝟐

 𝑰𝟑 𝒓𝑰𝟑
 𝑰𝟒 𝒓𝑰𝟒

 𝑰𝑳𝑷𝑫 𝑹𝑰𝑳𝑷𝑫 

Вінницька область 0,432 9 0,514 6 0,372 16 0,472 19 0,271 19 0,341 14 0,471 6 0,419 16 0,271 19 0,341 14 0,376 16 

Волинська область 0,293 16 0,391 9 0,269 22 0,504 10 0,351 13 0,337 16 0,338 12 0,368 21 0,351 13 0,337 16 0,349 18 

Дніпропетровська область 0,519 7 0,001 22 0,382 15 0,300 22 0,365 11 0,819 1 0,026 22 0,338 22 0,365 11 0,819 1 0,387 14 

Житомирська область 0,280 17 0,459 7 0,277 20 0,502 12 0,220 20 0,352 12 0,359 10 0,373 20 0,220 20 0,352 12 0,326 21 

Закарпатська область 0,151 22 0,320 13 0,336 17 0,505 9 0,348 14 0,339 15 0,220 19 0,412 17 0,348 14 0,339 15 0,330 19 

Запорізька область 0,598 5 0,067 21 0,644 2 0,561 2 0,413 9 0,470 8 0,200 21 0,601 1 0,413 9 0,470 8 0,421 9 

Івано-Франківська область 0,420 11 0,369 11 0,466 10 0,454 21 0,528 3 0,349 13 0,393 8 0,460 13 0,528 3 0,349 13 0,433 8 

Київська область 0,241 19 0,225 17 0,304 18 0,747 1 0,481 5 0,755 2 0,233 18 0,477 11 0,481 5 0,755 2 0,487 3 

Кіровоградська область 0,229 20 0,386 10 0,423 13 0,461 20 0,216 21 0,317 19 0,297 16 0,442 15 0,216 21 0,317 19 0,318 22 

Львівська область 0,772 2 0,617 5 0,561 7 0,487 18 0,657 1 0,581 5 0,690 1 0,523 7 0,657 1 0,581 5 0,613 1 

Миколаївська область 0,372 13 0,313 14 0,275 21 0,559 3 0,370 10 0,497 6 0,341 11 0,392 18 0,370 10 0,497 6 0,400 11 

Одеська область 0,689 3 0,121 19 0,476 9 0,516 5 0,450 7 0,687 4 0,289 17 0,496 9 0,450 7 0,687 4 0,480 4 

Полтавська область 0,566 6 0,414 8 0,595 5 0,522 4 0,335 15 0,478 7 0,484 5 0,557 4 0,335 15 0,478 7 0,464 6 

Рівненська область 0,310 15 0,311 15 0,287 19 0,513 6 0,361 12 0,364 10 0,311 13 0,384 19 0,361 12 0,364 10 0,355 17 

Сумська область 0,427 10 0,323 12 0,590 6 0,509 7 0,461 6 0,411 9 0,371 9 0,548 6 0,461 6 0,411 9 0,448 7 

Тернопільська область 0,636 4 0,671 2 0,611 4 0,499 16 0,426 8 0,251 22 0,654 2 0,552 5 0,426 8 0,251 22 0,471 5 

Харківська область 0,957 1 0,096 20 0,686 1 0,508 8 0,573 2 0,735 3 0,303 14 0,590 2 0,573 2 0,735 3 0,550 2 

Херсонська область 0,210 21 0,197 18 0,437 12 0,500 14 0,318 16 0,328 17 0,204 20 0,468 12 0,318 16 0,328 17 0,329 20 

Хмельницька область 0,340 14 0,622 3 0,454 11 0,502 13 0,314 17 0,326 18 0,460 7 0,477 10 0,314 17 0,326 18 0,394 12 

Черкаська область 0,463 8 0,618 4 0,396 14 0,494 17 0,284 18 0,315 20 0,535 3 0,442 14 0,284 18 0,315 20 0,394 13 

Чернівецька область 0,373 12 0,237 16 0,623 3 0,503 11 0,497 4 0,313 21 0,298 15 0,560 3 0,497 4 0,313 21 0,417 10 

Чернігівська область 0,276 18 0,903 1 0,528 8 0,500 15 0,178 22 0,354 11 0,499 4 0,514 8 0,178 22 0,354 11 0,386 15 
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Проте, така диференціація регіонів за інтегральним індексом розвитку 

трудового потенціалу дає досить спрощене уявлення про формування та 

використання трудового потенціалу. Для вирішення цієї проблеми було 

використано кластерний аналіз, щоб зрозуміти структурні особливості 

розвитку трудового потенціалу в областях України. Кластерний аналіз 

проводився у програмному пакеті Statistica (використовується для 

всестороннього статистичного аналізу).  

Результати кластерного аналізу регіонів за 4 блочними індексами 

вказують на існування 4 різних регіональних кластерів (типів) розвитку 

трудового потенціалу (рис. 2.2.). 

 

Рис. 2.2. Дендрограма кластеризації регіонів України за тематичними 

блочними індексами трудового потенціалу (розраховано автором) 
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Якщо поглянути на усереднені значення блочних індексів (рис. 2.3.), то 

одразу чітко видно, що домінуючими показниками для об’єднання в першому 

типі є високі значення медико-екологічного та демографічного індексів. 

У другому типі важливу роль при об’єднанні регіонів відіграли високі 

значення освітньо-культурного індексу та малі значення демографічного та 

економічного індексів.  

У третьому типі провідними показниками для об’єднання слугували малі 

значення освітньо-культурного та медико-екологічного індексів.  

У четвертому типі нішу головних консолідуючих показників займають 

низькі значення освітньо-культурного індексу та високі значення 

економічного індексу. 

Загалом, за результатами кластеризації регіонів України за розвитком 

трудового потенціалу можна виділити 4 типи та 4 підтипи, що мають свої 

структурні особливості розвитку трудового потенціалу.  

 

Рис. 2.3. Середні значення блочних індексів за типами розвитку 

трудового потенціалу (розраховано автором) 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

I1 0,391 0,517 0,296 0,213

I2 0,538 0,494 0,405 0,475

I3 0,511 0,301 0,312 0,467

I4 0,425 0,344 0,362 0,749

ILPD 0,466 0,414 0,344 0,476
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Тип 1. Об’єднує 5 областей – ареал із західних областей (Львівська, 

Івано-Франківська та Чернівецька області) і Запорізьку та Сумську області 

(рис. 2.4.). В межах даного типу виділяється два підтипи.  

Підтип 1.1. включає в себе 4 регіони – Запорізьку, Івано-Франківську, 

Сумську та Чернівецьку області, що мають середній рівень розвитку 

трудового потенціалу, який сформований в основному за рахунок досить 

високих значень медико-екологічного та демографічного індексів (табл. 2.3). 

Підтип 1.2. має у своєму складі лише Львівський регіон, який має 

найвищий рівень розвитку трудового потенціалу серед регіонів України за 

досліджуваний період (найбільше значення інтегрального індексу розвитку 

трудового потенціалу). Львівська область займає 1-шу позицію за освітньо-

культурним індексом і за демографічним індексом, 7-му позицію за медико-

екологічним індексом і 5-ту позицію за економічним індексом (табл. 2). 

Важливу роль у розвитку трудового потенціалу регіону відіграє метрополіс – 

м. Львів, який є потужним соціально-економічним вузлом не тільки Львівської 

області, але і всього Карпатського макрорегіону. 

Тип 2. Нараховує 6 регіонів, які утворюють клиноподібну просторову 

форму – Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Полтавська та 

Чернігівська області (рис. 2.4).  

Цей пояс складається в основному з областей із низьким рівнем розвитку 

трудового потенціалу, що формується за рахунок високих значень освітньо-

культурного індексу і малих значень демографічного та економічного 

індексів. 

Тип 3. Складається із 3 південно-центральних регіонів (Кіровоградська, 

Миколаївська та Херсонська області), 3 північного-західних регіонів 

(Волинська, Рівненська та Житомирська області) і Закарпатської область. 

Хоча Тип 3 і дуже строкатий у плані розвитку трудового потенціалу, проте 

левова частка регіонів даного типу мають дуже низький рівень розвитку 

трудового потенціалу. Області в межах типу мають слабкі та нейтральні 

освітньо-культурні, медико-екологічні, демографічні та економічні позиції). 
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Рис. 2.4. Типізація регіонів України за розвитком трудового потенціалу (побудовано автором) 
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Тип 4. Включає в себе 4 регіони – Дніпропетровська, Київська, Одеська 

та Харківська області, що займають лідируючі економічні позиції (Топ-4 за 

значенням економічного індексу серед досліджуваних регіонів). В межах 

цього типу виділяється два підтипи.  

Підтип 4.1. нараховує 3 регіони – Київська, Одеська та Харківська 

області, які мають дуже високий і високий рівні розвитку трудового 

потенціалу, який стимулюється за рахунок високих демографічних та 

економічних позицій, а також за рахунок позитивного впливу трьох 

метрополісів – м. Київ, м. Одеса та м. Харків (соціально-економічні ядра). 

Підтип 4.2. складається із лише одного регіону – Дніпропетровської 

області, що має досить диспропорційний розвиток трудового потенціалу. 

Регіон займає 1-шу позицію за економічним індексом, буферну 11-ту позицію 

за демографічним індексом і абсолютно аутсайдерскі позиції (22 сходинку) за 

освітньо-культурним індексом та медико-екологічним індексом. Такі 

параметри розвитку трудового потенціалу включають Дніпропетровщину до 

групи регіонів із низьким рівнем розвитку трудового потенціалу. Позитивним 

моментом у розвитку трудового потенціалу даного регіону є наявність на його 

території декількох потужних соціально-економічних вузлів – м. Дніпро та 

м. Кривий Ріг, що безумовно стимулюють розвиток Дніпропетровської 

області. 

У регіональному розвитку трудового потенціалу України 

спостерігається досить гостра нерівномірність. Так, значення інтегрального 

індексу розвитку трудового потенціалу в регіоні-лідері (Львівська область) у 

майже 2 рази більше, ніж у регіоні-аутсайдері (Кіровоградська область). За 

значенням медико-екологічного індексу, демографічного індексу та 

економічного індексу розрив у розвитку (max/min) серед регіонів складає 

відповідно майже 2,0 рази, 1,8 рази, 3,7 рази та 3,3 рази. Найбільш 

поляризованим виявились значення освітньо-культурного індексу – 
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максимальне значення серед досліджуваних областей перевищує мінімальне у 

близько 27 разів.  

Всього в Україні виявлено 4 типи розвитку трудового потенціалу та 

5 груп регіонів за значенням інтегрального індексу розвитку трудового 

потенціалу. Дуже малою є частка областей із дуже високим і високим рівнем 

розвитку трудового потенціалу – лише близько ¼ (6 із 22 досліджуваних 

регіонів). Київська область належить до одного із підтипів 4 типу розвитку 

трудового потенціалу. За значенням інтегрального індексу розвитку трудового 

потенціалу Київський регіон належить до групи областей із високим рівнем 

розвитку 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 – місто-столиця Київ, 

який створює позитивний пропульсивний ефект для розвитку Київщини.  

 

2.2. Демографічні чинники формування трудового потенціалу 

Київської області 

 

Трудовий потенціал регіону визначається, перш за все, як демографічна 

категорія, яка тісно пов’язана з демографічним потенціалом території. 

Фактично, висока чисельність населення на обмеженій території сприяє появі 

такого важливого явища як міський мультиплікатор (Loury, 1979) та сприяє 

появі нових робочих місць, ускладнює економічну структуру і викликає 

підвищення атрактивних властивостей для трудових мігрантів. 

З набуттям Незалежності місто Київ отримало справжні атрибути та 

властивості столиці, що зумовило не тільки стрімкий розвиток міста як столиці 
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великої країни, але й вплинуло на розвиток Київської області, яка, ставши 

субурбією столиці, отримала значний поштовх в розвитку демографічного 

потенціалу [170]. Зміна чисельності населення та частки населення (від 

загальнодержавного числа) відображає таблиця 2.4.  

Таблиця 2.4 

Динаміка чисельності та частки населення адміністративних одиниць 

України, 1989-2019 рр. 

Адміністративні 

одиниці 

  

Чисельність населення, тис. осіб 

Частка населення від 

чисельності населення України, 

у % 

Зміна частки 

населення, % 

1989 2001 2013 2019 1989 2001 2013 2019 

2013 

рік до 

1989 

2019 

рік до 

1989 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Автономна 

Республіка Крим 
2063,6 2033,7 1967,2  3,99 4,20 4,33  0,34  

Вінницька 1932,6 1772,4 1618,3 1560,4 3,74 3,66 3,56 3,70 -0,18 -0,04 

Волинська 1061,2 1060,7 1041,3 1035,3 2,05 2,19 2,29 2,46 0,24 0,40 

Дніпропетровська 3881,2 3567,6 3292,4 3206,5 7,51 7,36 7,25 7,61 -0,26 0,10 

Донецька 5332,4 4841,1 4343,9 4165,9 10,31 9,99 9,56 9,88 -0,75 -0,43 

Житомирська 1545,4 1389,5 1262,5 1220,2 2,99 2,87 2,78 2,89 -0,21 -0,09 

Закарпатська 1252,3 1258,3 1256,9 1256,8 2,42 2,60 2,77 2,98 0,34 0,56 

Запорізька 2081,8 1929,2 1775,8 1705,8 4,03 3,98 3,91 4,05 -0,12 0,02 

Івано-Франківська 1423,5 1409,8 1382,1 1373,3 2,75 2,91 3,04 3,26 0,29 0,50 

Київська 1940,0 1827,9 1725,5 1767,9 3,75 3,77 3,80 4,19 0,05 0,44 

Кіровоградська 1239,4 1133,1 987,6 945,5 2,40 2,34 2,17 2,24 -0,22 -0,15 

Луганська 2862,7 2546,2 2239,5 2151,8 5,54 5,25 4,93 5,10 -0,61 -0,43 

Львівська 2747,7 2626,5 2538,4 2522,0 5,31 5,42 5,59 5,98 0,27 0,67 

Миколаївська 1330,6 1264,7 1168,4 1131,1 2,57 2,61 2,57 2,68 0,00 0,11 

Одеська 2642,6 2469 2396,5 2380,3 5,11 5,10 5,28 5,65 0,16 0,54 

Полтавська 1753 1630,1 1458,2 1400,4 3,39 3,36 3,21 3,32 -0,18 -0,07 

Рівненська 1169,7 1173,3 1158,8 1157,3 2,26 2,42 2,55 2,75 0,29 0,48 

Сумська 1432,7 1299,7 1133 1081,4 2,77 2,68 2,49 2,57 -0,28 -0,21 

Тернопільська 1168,9 1142,4 1073,3 1045,9 2,26 2,36 2,36 2,48 0,10 0,22 

Харківська 3195 2914,2 2737,2 2675,6 6,18 6,01 6,03 6,35 -0,15 0,17 

Херсонська 1240,0 1175,1 1072,5 1037,6 2,40 2,43 2,36 2,46 -0,04 0,06 

Хмельницька 1527,1 1430,8 1307 1264,7 2,95 2,95 2,88 3,00 -0,08 0,05 

Черкаська 1531,5 1402,9 1260 1206,4 2,96 2,90 2,77 2,86 -0,19 -0,10 

Чернівецька 938,0 922,8 908,5 904,4 1,81 1,90 2,00 2,15 0,19 0,33 

Чернігівська 1415,9 1245,3 1066,8 1005,7 2,74 2,57 2,35 2,39 -0,39 -0,35 

м. Київ 2602,8 2611,3 2868,7 2950,8 5,03 5,39 6,32 7,00 1,28 1,97 

м. Севастополь* 395,0 379,5 385,9   0,76 0,78 0,85   0,09   

Складено автором за даними обласного управління 

 

Аналіз таблиці 2.4 дозволяє відзначити такі риси розвитку 

демографічного потенціалу Київської області, що суттєво впливають на 

трудовий потенціал регіону.  
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По-перше, загалом за період з 1989 по 2019 роки відбулося скорочення 

чисельності населення Київської області на 172,1 тисяч осіб або 8,88%. Однак, 

це скорочення значно менше за загальнодержавні показники, які складають 

18,48%. По-друге, з 2013 по 2019 роки, чисельність Київської області зросла 

на 42,4 тисячі осіб, або на 2,46%. Необхідно відзначити, що тільки дві 

адміністративні одиниці України продемонстрували позитивну тенденцію 

щодо збільшення чисельності населення. Окрім Київської області, подібне 

зростання продемонстрував Київ із 2,86% росту. 

Таким чином, загальними рисами динаміки чисельності населення 

Київської області характеризується двома важливими кількісними аспектами, 

а саме: в абсолютному вимірі, починаючи з 2017 року чисельність населення 

Київської області зростає; відносні значення населення Київської області 

демонструють постійне зростання частки населення України, що проживає на 

території Київської області. Ці головні глобальні демографічні тенденції 

характеризують позитивні передумови щодо розвитку трудового потенціалу 

регіону шляхом збільшення відносних та абсолютних показників чисельності 

трудових ресурсів. 

Безумовно, подібні трансформаційні процеси, коли відбуваються зміни 

демографічних показників (та трудового) потенціалу, відбуваються і на 

регіональному рівні. Таблиця 2.5 демонструє динаміку чисельності та зміну 

частки населення адміністративних одиниць Київської області за період 1989–

2019 років.  

Таблиця 2.5 

Динаміка чисельності та частки населення адміністративних 

одиниць Київської області, 1989–2019 рр. 

Адміністративні 

одиниці 

  

Чисельність населення, тис. 

осіб 

Частка населення від 

чисельності населення 

Київської області, у % 

Зміна частки 

населення, % 

1989 2001 2013 2019 1989 2001 2013 2019 

2013 

рік до 

1989 

2019 

рік до 

1989 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



74 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Баришівський 44,6 41,3 37 34,5 2,30 2,26 2,16 1,94 -0,14 -0,36 

Білоцерківський 67 55,5 49,2 48,4 3,45 3,04 2,87 2,72 -0,59 -0,74 

Богуславський 47,9 40,6 35,7 33,3 2,47 2,22 2,08 1,87 -0,39 -0,60 

Бориспільський 57,4 54,6 52,7 53,6 2,96 2,99 3,07 3,01 0,11 0,05 

Бородянський 64,6 57,8 57,1 56,9 3,33 3,16 3,33 3,19 0,00 -0,14 

Броварський 82,6 77,5 68,8 68,7 4,26 4,24 4,01 3,86 -0,25 -0,40 

Васильківський 79,3 70,7 57,7 57,6 4,09 3,87 3,36 3,23 -0,73 -0,86 

Вишгородський 77,7 72,4 72,7 76,3 4,01 3,96 4,24 4,28 0,23 0,28 

Володарський 25,1 23,4 18,1 16,4 1,29 1,28 1,05 0,92 -0,24 -0,37 

Згурівський 26,8 22,7 17,7 15,5 1,38 1,24 1,03 0,87 -0,35 -0,51 

Іванківський 43,2 35,4 30,7 29,1 2,23 1,94 1,79 1,63 -0,44 -0,59 

Кагарлицький 43,2 37,8 34,7 32,3 2,23 2,07 2,02 1,81 -0,21 -0,41 

К.-Святошинський 156,1 156 157,2 211,1 8,05 8,53 9,16 11,8 1,11 3,80 

Макарівський 55,6 47,9 38,5 35,6 2,87 2,62 2,24 2 -0,62 -0,87 

Миронівський 48,2 40,5 35,4 33,1 2,48 2,22 2,06 1,86 -0,42 -0,63 

Обухівський 74,6 71,6 35,7 35,3 3,85 3,92 2,08 1,98 -1,77 -1,86 

П.-Хмельницький 39,2 36,9 29 27 2,02 2,02 1,69 1,52 -0,33 -0,51 

Поліський 30,5 7,5 5,9 5,5 1,57 0,41 0,34 0,31 -1,23 -1,26 

Рокитнянський 39,8 36,4 28,3 25,7 2,05 1,99 1,65 1,44 -0,40 -0,61 

Сквирський 50 44,3 38,5 35,6 2,58 2,42 2,24 2 -0,33 -0,58 

Ставищенський 31,6 28,3 23,5 20,9 1,63 1,55 1,37 1,17 -0,26 -0,46 

Таращанський 41,9 36,4 29,8 26,4 2,16 1,99 1,74 1,48 -0,42 -0,68 

Тетіївський 39 37,1 33,2 31 2,01 2,03 1,93 1,74 -0,08 -0,27 

Фастівський 44,9 37,5 31,4 30,3 2,31 2,05 1,83 1,7 -0,49 -0,61 

Яготинський 44,6 40,8 34 31,6 2,3 2,23 1,98 1,77 -0,32 -0,53 

м.Березань 14,9 17,4 16,7 16,4 0,77 0,95 0,97 0,92 0,20 0,15 

м.Біла Церква 196,9 200,1 207 209,3 10,2 10,9 12,1 11,7 1,91 1,60 

м.Бориспіль 51,1 54,6 58,9 63,2 2,63 2,99 3,43 3,55 0,80 0,91 

м.Бровари 82 86,9 97,6 108,5 4,23 4,75 5,69 6,09 1,46 1,86 

Буча**   28,2 36,3 0 0 1,64 2,04  0,4 

м.Васильків 40,3 39,7 36,3 37,5 2,08 2,17 2,12 2,1 0,04 0,03 

Ірпінська м/р 94,7 101,8 77,2 100,9 4,88 5,57 4,5 5,66 -0,38 0,78 

Обухів**   33,5 33,8 0 0 1,95 1,9  -0,05 

м.Переяслів 29,5 31,6 28 26,8 1,52 1,73 1,63 1,5 0,11 -0,02 

м.Ржищів 9,8 8,4 7,5 7,3 0,51 0,46 0,44 0,41 -0,07 -0,10 

м.Славутич 11,4 24,4 25 24,8 0,59 1,33 1,46 1,39 0,87 0,80 

м.Фастів 53,9 52 47,9 45,4 2,78 2,84 2,79 2,55 0,01 -0,23 

*Складено автором за даними обласного управління статистики. 

** для Обухова та Бучі – зміна частки населення розрахована автором на період з 2013 по 

2019 роки 
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Аналіз таблиці 2.5 демонструє значні просторові трансформації 

демографічного потенціалу адміністративних одиниць Київської області. 

Зростання абсолютного значення демографічного потенціалу демонструють 

Київо-Святошинський район, який з 1989 по 2019 збільшив чисельність 

населення в 1,35 рази. Майже подібний результат демонструє місто Бровари зі 

зростанням чисельності населення в 1,32 рази за той же період; Бориспіль з 

ростом в 1,24 рази. Незначне, але стійке зростання демонструють міста 

Березань (збільшення чисельності населення в 1,1), Біла Церква (1,06) та 

Ірпінська міськрада (1,07). У просторовому аналізі змін демографічних 

показників необхідно враховувати зміни адміністративно-територіального 

устрою, не врахування яких може вплинути на результати дослідження. Так, з 

2007 року місто Буча стало містом обласного підпорядкування і 

продемонструвало за період з 2013 по 2019 високі темпи приросту численності 

населення на рівні 1,29. В той же час, Ірпінська міськрада, з якої було виділено 

місто обласного підпорядкування Буча, адміністративно втративши майже 

третину населення, вже за період з 2013 по 2019 роки не тільки повернула свою 

чисельність, але й збільшила її. Подібна ситуація відбувається з наданням у 

2010 році Обухову статусу міста обласного підпорядкування. В результаті, 

Обухівський адміністративний район вдвічі втрачає населення, а власне місто 

Обухів демонструє стійку чисельність на межі 35-36 тисяч осіб. Власне саме 

такі адміністративні зміни можуть статистично продемонструвати маргінальні 

результати зміни чисельності населення та внести похибки у висновки 

дослідження. 

Таким чином, в безпосередньому оточенні Києва (рис. 2.5), в межах 

сусідства першого порядку, виникла смуга з адміністративних одиниць, які 

демонструють збільшення чисельності населення за період з 1989 по 2019 

роки. В їх складі знаходяться 8 міст та міськрад обласного підпорядкування 

(Буча, Обухів, Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Славутич, Березань та 

Ірпінська міськрада) та Києво-Святошинський район. Необхідно відзначити 
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специфічне географічне положення та функції міста Славутича, який 

демонструє надвисокі темпи зростання в період з 1989 по 2001 роки та 

стабілізацію чисельності населення на рівні 25 тисяч осіб з 2001 по 2019 роки. 

Вишгородський район Київської області фактично демонструє стійку 

чисельність населення за період з 1989 по 2019 роки, але необхідно відзначити 

майже 5% зростання чисельності в період 2013–2019 років. 

В цілому, необхідно відзначити, що для більшості адміністративних 

одиниць Київської області характерним є скорочення чисельності населення, 

що значно більше за загальнообласний показник, який дорівнює 0,92 

(відношення чисельності населення в 2019 році до 1989). 

Найбільше скорочення населення спостерігається в Поліському районі, 

де чисельність населення в 2019 році становить лише 18% від 1989 року. 

Високі абсолютні показники скорочення чисельності населення демонструють 

Згурівський район (58% від чисельності 1989 року), Тарщанський (63%), 

Макарівський (64%), Рокитнянський (65%), Володарський (65%), 

Ставищенський (66%), Іванківський та Фастівський райони – 67%. В цих 

районах скорочення чисельності населення, демографічного та трудового 

потенціалу склало понад 1/3. 

Ще в 12 адміністративних районах області (Миронівському, П.-

Хмельницькому, Богуславському, Яготинському, Сквирському, 

Білоцерківському, Васильківському, Кагарлицькому, Баришівському, 

Тетіївському, Броварському, Бородянському) скорочення демографічного 

потенціалу склало від 12 до 31 відсотків чисельності населення за період з 1989 

по 2019 роки. В категорію з високими абсолютними значеннями скорочення 

чисельності населення потрапляють такі міста обласного підпорядкування як 

м. Ржищів (скорочення 26%), м.Фастів (16%), м. Переяслів (9%). Що вище 

85 скорочення в середньому по Київській області. 

Загалом, показники зміни чисельності населення в Київській області 

демонструють центро-периферійні просторові тенденції, які чітко 
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простежуються на рисунку 2.5. Зі збільшенням відстані до міста Києва 

скорочення населення демонструє високі показники, і навпаки, в 

безпосередньому адміністративному оточенні столиці чисельність населення 

стрімко зростає. 

Просторові зміни відносного демографічного потенціалу населення 

адміністративних одиниць Київської області відображено на рисунку 2.6, який 

також дозволяє виявити центро-периферійні тенденції цих змін. В цілому, 

амплітуда зміни значення демографічного потенціалу складає від «–1.86%» в 

Обухівському районі до «+3,80%» в Київо-Святошинському районі, що 

формує 5,66%. Фактично, за 30 років відбулись колосальні зміни в розподілі 

вагових часток населення в межах Київської області.  

Найбільший показник відносних втрат демографічного потенціалу 

(таблиця 2.5) демонструє наступна група адміністративних районів: 

Обухівський, Поліський, Макарівський, Васильківський, Білоцерківський, 

Таращанський, Миронівський, Фастівський, Рокитнянський, Богуславський, 

Іванківський, Сквирський, Яготинський, Згурівський, П.-Хмельницький. Для 

цієї групи адміністративних районів зменшення відносного демографічного 

потенціалу складає понад 0,5%, що демонструє високі показники втрати.  

В цю групу з 15 районів, окрім периферійних, потрапили також райони, 

центрами яких є міста обласного підпорядкування, такі як Васильківський, 

Білоцерківський, Фастівський та Переяслав-Хмельницький, що потребує 

окремого дослідження для встановлення причин таких показників 

демографічних змін.  

Крім того, окрема ситуація притаманна Обухівському району, з якого в 

2010 році було адміністративно відокремлено місто обласного 

підпорядкування Обухів, що вплинуло на статистичне значення відносного 

показника демографічного потенціалу адміністративного району. 
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Рис. 2.5 Просторові особливості зміни чисельності населення 

адміністративних одиниць Київської області (відношення чисельності 

населення 2019 до 1989 року) (побудовано автором) 
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Наступну група адміністративних одиниць формують як периферійні, 

так і напівпериферійні адміністративні райони Київської області та три міста 

обласного підпорядкування: Ставищенський, Кагарлицький, Броварський, 

Володарський, Баришівський, Тетіївський, м.Фастів, Бородянський, 

м. Ржищів, м. Обухів, м. Переяслів. Амплітуда показників скорочення 

демографічного потенціалу визначено в діапазоні від «–0,46%» в 

Ставищенському районі до «–0,2%» в місті Переяславі. 

Групу адміністративних одиниць, що демонструють зростання 

відносного демографічного показника формують 3 райони і одна міськрада, 

що безпосередньо межують з Києвом (Бориспільський, Вишгородський та К.-

Святошинський та Ірпінська міськрада) та 7 міст обласного підпорядкування 

(м. Васильків, м. Березань, м. Буча, м. Славутич, м. Бориспіль, м. Біла Церква, 

м. Бровари). 

Висока амплітуда значень (від +0,3% для Василькова до +3,8% в Києво-

Святошинському районі) дозволяє виділити підгрупу з незначним зростанням 

демографічного потенціалу (до +0,5%), в яку входять міста Васильків і 

Березань та Бориспільський і Вишгородський райони. Місто Буча з її 0,39% 

зростання, за рахунок відносно недавнього (2007 р.) отримання статусу міста 

обласного підпорядкування нами віднесено до складу наступної підгрупи з 

високими показниками зростання демографічного потенціалу, до якої входять 

тільки міста обласного підпорядкування та Ірпінська міськрада з Києво-

Святошинським районом. 

Аналіз картосхеми «Просторові особливості зміни відносного 

демографічного потенціалу» демонструє більш складну просторову ситуацію, 

що пов’язано з більшою варіативністю ознак. 
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Рис. 2.6 Просторові особливості зміни відносного демографічного 

потенціалу населення Київської області (побудовано автором) 
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У Київській області відносна зміна чисельності формує широку смугу 

позитивних значень від північних і західних найближчих субурбій Києва на 

лівий берег через Київ до міста Переяслава, включаючи в себе на Лівобережжі 

Броварський, Бориспільський райони, міста Бровари, Березань, Бориспіль та 

Переяслів. На Правобережжі окремий анклав формує місто Біла Церква, яка 

формує «острів» з позитивним статистичним рельєфом на фоні низьких 

показників півдня і південного заходу Правобережжя Київської області. 

Рисунок 2.7 демонструє залежність відносної зміни демографічного 

потенціалу адміністративних одиниць Київської області від абсолютних змін 

чисельності населення. В цілому, простежується позитивний і сильний зв'язок 

(r=0,71) між цими детермінованими демографічними ознаками 

адміністративних одиниць.  

 

 

 

Рис. 2.7. Залежність відносної зміни демографічного потенціалу від його 

абсолютних змін (побудовано автором)  
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Як бачимо, більшість адміністративних одиниць за показниками 

відносної зміни демографічного потенціалу потрапляють в 95% довірчий 

інтервал, який описаний навколо теоретичної залежності 

y=-1,3536x2+5,1995x-3,418; де: 

у – показник зміни відносного показника демографічного потенціалу; 

х – абсолютні зміни демографічного потенціалу адміністративної 

одиниці. 

З точки зору суспільно-географічного дослідження, найбільший інтерес 

викликають ті адміністративні одиниці, що демонструють найбільші 

позитивні та від’ємні відхилення отриманих результатів від теоретичного 

розподілу.  

Суттєві від’ємні відхилення залишків регресії (рис. 2.8) мають міста 

обласного підпорядкування Березань, Буча і Обухів. Вважаємо, що такий 

показник може свідчити про перспективи зростання або демонструє латентні 

негативні явища чи фактори розвитку, що зменшують привабливість даних 

міст і потребує окремого дослідження для підтвердження. 

Найбільші позитивні відхилення від теоретичного розподілу 

демонструють стрімко зростаючі в абсолютному та відносному показниках 

демографічного потенціалу Бровари, Біла Церква та Київо-Святошинський 

район. Саме вони показують надзростання демографічного потенціалу і мають 

такі риси: Бровари та Києво-Святошинський район є представниками 

лівобережної та правобережної субурбії столиці, а Біла Церква, як друге за 

розмірами місто системи розселення, є центром розселення для депресивного 

півдня та південного заходу області, одночасно реалізуючи всі переваги 

розміщення в зоні субурбанізації Києва. 

Виявлені відхилення реального зростання демографічного, а значить, і 

трудового потенціалу регіонів Київської області потребує спеціального 

окремого дослідження для виявлення ендогенних та екзогенних чинників, що 

призводять до подібних відхилень.  
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Класичні праці зарубіжних та вітчизняних авторів, присвячені 

дослідженню впливу демографічного чинника дозволяють підкреслити 

ключову роль вікової структури населення в формуванні трудових ресурсів та 

їх прогнозі (Easterlin, 1968 [195]; Курило, 2006 [70]). 

У А. Меліхова (1999) проведено регіональний аналіз ринку праці 

Донецької області в порівнянні з загальнодержавними особливостями та 

виділено специфічні риси ринку праці індустріального Приазов’я [105]. Автор 

виділяє демографічний чинник як такий, що суттєво впливає на стан та 

перспективи ринку праці. Так, серед групи демографічних чинників значну 

увагу надано параметрам вікової структури населення, а саме: старіння 

працездатного населення регіону, скорочення частки дітей та збільшення 

питомої ваги пенсіонерів. 

 
 

Рис. 2.8. Типізація районів та міст Київської області за особливостями вікової 

структури населення (основними групами) (побудовано автором) 
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Значна увага віковій структурі населення регіону приділена в роботі 

В. Грицевича, присвяченій потенціалу відтворення трудових ресурсів. У 

своєму математично-географічному аналізі автор обрав в якості ознак 

21 суспільно-важливих чинника що, значною мірою, визначають, параметри 

відтворення трудових ресурсів регіону. Необхідно відзначити, що принаймні 

13 ознак з 21 прямо або опосередковано є або складовими елементів вікової 

структури населення регіону, або використані для отримання показників 

співвідношення інших демографічних ознак з показниками вікової структури 

(В. Грицевич, 2000). 

П. Шевчук визначав вікову структуру населення як чисельну базу для 

регіональних прогнозів чисельності населення та його структури. Безумовно, 

чисельність та віковий склад є важливою передумовою формування 

регіональних ринків праці (П. Шевчук, 2001) [184]. 

У статті В. Яворської (2015) розглянуто трансформації вікової та 

статевих структур населення в регіональних аспектах. Запропоновані підходи 

демонструють можливості аналізу змін вікової структури населення регіону в 

часових проявах [185]. 

У сучасних наукових джерелах, в яких розглядаються питання трудових 

ресурсів та ринків праці, велика увага приділена аналізу чинника вікової 

структури населення. Значна кількість дослідників вирішальну роль у 

формуванні специфічних регіональних ринків праці відводять віковій 

структурі населення. Крім того, вікова структура населення виступає 

фактологічною базою прогнозу забезпечення трудовими ресурсами як регіону, 

так і країни загалом. Як зазначено в аналізі попередніх робіт, що пов’язаніх зі 

впливом демографічного чинника на розвиток ринку праці та чисельність 

трудових ресурсів, вікова структура населення має специфічні регіональні 

відміни та окремими авторами відноситься до групи регіональних чинників 

формування ринку праці.  
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Для проведення типізації, такої неоднорідної за своїм соціально-

економічним розвитком Київської області, за специфікою вікового складу 

населення було взято 6 параметрів, які за різною методологією поділу 

населення на вікові групи включають в себе: молодша вікова група, особи 

працездатного віку та старші вікові групи (старші працездатного віку). 

Фактично, у зв’язку зі змінами методології оцінки вікових груп – відбулося 

скорочення обліку старших вікових груп (65 років і старші, замість старших за 

60 років) за рахунок збільшення групи населення працездатного віку.  

Типізація міст та районів Київської області за специфікою вікової 

структури населення була виконана за допомогою програми Statistica 6.0, 

модуля «Кластерний аналіз», методика застосування якого в географічних 

дослідженнях представлена в роботі К. Мезенцева «Суспільно-географічне 

прогнозування регіонального розвитку» (К. Мезенцев, 2005). Суспільно-

географічна інтерпретація отриманих результатів кластерного аналізу надано 

за підходами, що представлені в роботі І. Пилипенка та Д. Мальчикової 

«Методи та методики суспільно-географічних досліджень» (І. Пилипенко, 

Д. Мальчикова, 2009). 

Для аналізу було використано дані щодо вікової структури населення за 

основними групами (табл. 2.6). Перші три показники є середньо 

геометричними показниками за період з 2000 по 2010 роки включно, три інші  

показники вікової структури – відповідно середньо геометричні дані 

структури населення адміністративної одиниці за період 2011–2017 років [16]. 

Крім того, окрема ситуація притаманна Обухівському району, з якого в 

2010 році було адміністративно відокремлено місто обласного 

підпорядкування Обухів, що вплинуло на статистичне значення відносного 

показника демографічного потенціалу адміністративного району. 

Результати проведеного кластерного аналізу представлені на рис. 2.2, 

який дозволяє стверджувати, що райони та міста Київської області 
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демонструють два типи адміністративних одиниць за співвідношеннями 

вікових груп.  

Тип перший характеризується дуже «старим» населенням, де частка 

населення, що належить до старшої вікової групи, майже на 50% більша за 

середній в Київській області показник та майже вдвічі більша за 

адміністративні одиниці області, що не потрапили до цього типу.  

Географічний аналіз уможливоює формулювання висновку про, як 

правило, периферійне положення районів цього типу відносно Києва. 

Необхідно зазначити, що жодного міста обласного підпорядкування до складу 

цього типу не потрапило. Всі адміністративні одиниці цього типу – 

адміністративні райони. 

Таблиця 2.6 

Типізація районів і міст Київської області  

за особливостями вікової структури населення 

 

 

Населення  у віці, у % від загальної чисельності 

 
0–14 
років 

15–60 
років 

60 років і 
старшому 

0–14 
років 

15–64 
років 

65 років і 
старшому 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Тип І 

Білоцерківський Підтип 

1.1 
14,0 51,7 34,2 13,4 63,5 23,0 

П.-Хмельницький 14,0 52,1 33,9 12,6 65,5 21,9 

Обухівський 

Підтип 

1.2 

15,6 60,8 23,5 15,4 64,1 20,5 

Поліський 20,1 50,4 29,3 18,2 64,6 17,1 

Рокитнянський 17,0 52,9 30,0 16,7 63,1 20,2 

Ставищенський 17,7 52,9 29,4 15,7 64,0 20,3 

Таращанський 
 

16,8 53,0 30,2 15,5 64,3 20,1 

Тетіївський 18,3 54,4 27,2 15,8 65,6 18,6 

Фастівський 

Підтип 

1.3 

15,7 52,8 31,4 16,2 64,3 19,5 

Миронівський 16,1 54,3 32,3 15,3 65,2 19,5 

Сквирський 15,7 53,2 31,1 14,4 64,9 20,7 

Кагарлицький 15,2 53,4 31,4 14,2 65,3 20,5 

Згурівський 15,5 52,1 32,4 14,8 64,4 20,8 

Іванківський 16,1 53,7 30,2 15,3 66,5 18,2 

Вишгородський 15,3 56,3 28,0 15,3 65,0 19,4 

Васильківський 15,0 55,7 29,2 15,6 65,6 18,7 

Яготинський 15,3 54,3 30,3 15,2 65,3 19,4 

Макарівський 15,6 54,0 30,4 15,6 65,0 19,3 

Богуславський 15,5 54,7 29,7 14,3 66,0 19,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тип ІІ. 

Славутич 
Підтип 

2.1 18,5 72,9 8,3 14,1 79,5 6,3 

П.-Хмельницький 

(м) 
Підтип 

2.2 

15,9 64,3 19,7 16,7 74,0 8,8 

Обухів 15,6 67,6 16,0 16,3 71,8 11,7 

Ірпінська м/р 13,4 67,5 19,1 14,8 74,6 10,6 

Буча 15,9 64,5 19,6 16,0 70,8 13,0 

Березань 

 

14,8 64,7 20,5 15,1 72,6 12,3 

Біла Церква 15,7 66,1 18,2 14,3 73,9 11,8 

Бровари 15,7 66,3 18,0 15,8 73,1 11,0 

Бориспіль 15,1 65,4 19,5 16,4 71,9 11,7 

К.-

Святошинський 16,3 63,3 20,4 17,3 70,4 12,2 

Фастів 
Підтип 

2.3 16,6 60,0 23,4 17,0 68,7 14,3 

Васильків  16,5 61,4 22,2 16,9 69,2 13,9 

Бородянський  15,7 59,8 24,5 16,4 69,0 14,6 

Ржищів 

Підтип 

2.4 

13,5 62,0 24,6 13,3 71,8 14,8 

Володарський 15,6 57,7 26,4 15,7 68,2 15,8 

Броварський 15,7 58,3 26,1 16,6 67,3 16,1 

Бориспільський 14,7 58,8 26,5 14,9 68,7 16,4 

Баришівський 14,7 57,8 27,5 15,2 68,0 16,7 
*Складено автором за даними обласного управління статистики. 

 

Всередині цього типу спостерігається певна диференціація вікової 

структури, що дозволяє виділи три підтипи. 

Підтип 1.1 включає до свого складу Білоцерківський і Переяслав-

Хмельницький адміністративні райони. Цей підтип складається з районів, 

адміністративні центри яких є містами обласного підпорядкування. Крім 

загальної для типу високої частки населення старшої вікової групи, необхідно 

відзначити дуже низьку (найменшу в області) частку молодшої вікової групи і 

надвисоку частку старшої вікової групи. Фактично, в цьому підтипі частка 

дітей у двічі менша за частку населення старшої вікової групи. Цей тип 

характеризується найвищим рівнем демографічного старіння (тут і далі 

використовуються шкала демографічного старіння Ж. Божё-Гарнье – 

Е. Россета за джерелом – Пирожков, 1976). Частка населення працездатного 
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віку – найменша в області, на 1/10 менша за середньо обласний показник, що 

є важливим чинником на ринку праці. 

Чисельний за складом підтип 1.2 включає в себе найбільш периферійні 

райони області – Поліський на півночі та Тетіївський, Таращанський, 

Ставищенський, Рокитнянський райони на півдні області. Також до складу 

підтипу входить Обухівський район, який після зміни Обуховом статусу на 

«місто обласного підпорядкування», погіршив вікову структуру і став 

подібним до периферійних районів області. Особливістю цього підтипу є одна 

з найбільших в області частка дітей при надвисоких частках населення старшої 

вікової групи. Для нього (як і для підтипу 1.1) також характерним є відносно 

невисока частка населення працездатного віку. 

Представники підтипу 1.3 формують східну (Яготинський і Згурівський 

райони) та північну периферію області (Іванківський), утворюють потужну 

смугу в південному та західному напрямку від столиці (Васильківський, 

Фастівський, Сквирський, Кагарлицький, Миронівський, Богуславський, 

Макарівський райони). До цього типу також потрапляє і Вишгородський 

район, формуючи з Іванківським районом північну вісь. Особливістю вікової 

структури населення цього підтипу є висока частка населення старшої вікової 

групи при подібності до середньої для області частки дітей. Зрозуміло, що для 

цього підтипу також характерним є знижена частка населення працездатного 

віку. 

Тип ІІ характеризується більш прогресивною віковою структурою 

населення. Для нього характерним є висока частка населення працездатного 

віку, як правило, менша частка старшої вікової групи і вища (за середній по 

області) частка дітей. До цього типу адміністративних одиниць увійшли всі 

міста обласного підпорядкування області та деякі райони, які формують зону 

субурбанізації Києва (Урбаністична, 2017). Диференціація вікової структури 

населення адміністративних одиниць типу дозволила виділити чотири 

підтипи. 
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Місто Славутич (підтип 2.1) є унікальним містом з наймолодшою 

віковою структурою населення, фактично, мова іде про демографічну 

молодість міста. Найбільша частка дітей, яка майже у три рази перевищує 

частку осіб старших вікових груп. Разом із тим, необхідно усвідомлювати, що 

при збереженні існуючого типу відтворення ми будемо свідками стрімкого 

старіння населення міста. 

Представники підтипу 2.2 – переважно міста обласного 

підпорядкування в субурбії Києва, а саме: Переяслав-Хмельницький, Обухів, 

Ірпінська міська рада, Буча, Березань, Бровари і Бориспіль. Крім того, до цього 

підтипу входять єдиний район – Києво-Святошинський, який є сусідом 

першого порядку столиці. Відносно віддалена Біла Церква завдяки відносно 

сприятливій структурі населення також входить до складу підтипу. 

Характерними рисами вікової структури населення є висока частка населення 

працездатного віку, невисока частка дітей та старшої вікової групи. 

Підтип 2.3 формують міста Фастів і Васильків і Бородянський район. 

Ці адміністративні одиниці є сусідами другого порядку Києва і формують 

західний і південно-західний фасад Києва. Особливими рисами вікової 

структури населення цього підтипу є відносно висока частка дітей, майже 

відповідність середньо обласним показникам частки працездатного населення 

та осіб старшої вікової групи. 

Місто Ржищів, Володарський, Броварський, Бориспільський і 

Баришівський райони утворюють підтип 2.4. Це фактично східне та південно-

східне оточення Києва, особливостями вікової структури населення є невисока 

частка дітей, знижена частка населення працездатного віку і підвищена (на 

фоні цього типу) частка старшої вікової групи [16].  

Фактично, ми можемо говорити про представників підтипів 2.3 та 2.4 як 

перехідну групу між першим і другими типами адміністративних одиниць. 

Диференціація вікової структури населення адміністративних одиниць 

Київської області уможливила виділення двох типів, які суттєво відрізняються 
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за співвідношенням основних вікових груп. Перший тип, який переважно 

формує периферію Київської області, відрізняться 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 [16].  

Просторовий аналіз демонструє відцентрові, центро-периферійні тренди 

в погіршені вікової структури населення в напрямку від Києва на периферію 

області [16]. 

Важливим чинником формування демографічного і, як наслідок, 

трудового потенціалу регіону, виступають міграції, які в умовах відкритого 

суспільства мають переважно економічний характер. Тому, визначення 

просторових трендів особливостей міграційних процесів на регіональному 

рівні дозволяє виявити географічні особливості формування трудового 

потенціалу та їх диференціацію. 

Бібліографічний аналіз наукових праць останнього десятиріччя 

засвідчує сталий інтерес учених, зокрема географів і економістів до питань, які 

пов’язані з міграційною активністю населення, географічними особливостями 

міграцій та їх картографуванням. Аналіз цих праць уможливив групування 

напрямів досліджень за такими особливостями предмета вивчення: 

особливості міграційних процесів у країнах Європейського Союзу та в 

Україні, міжрегіональні міграції в Україні та перебіг і динаміка міграцій у 

межах областей України. 

У суспільно-географічному дослідженні концепції якості життя 

населення І. Гукалова обґрунтовано включає міграційну атрактивність регіону 

до складу демосоціальних індикаторів [25]. Безумовно, інтенсивність і 

параметри міграції населення можуть стати важливим непрямим параметром, 

що інтегрально характеризує соціальну привабливість регіону. 
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У дисертації С. Западнюк, присвяченій суспільно-географічному 

дослідженню міграцій в Україні, детально проаналізовано географічні 

особливості механічного руху населення, обґрунтовано авторську детальну 

схему класифікації міграцій [42].  

Монографія «Регіональний розвиток в Україні …» [95] розглядає 

наслідки міграцій як, переважно, систему викликів суспільству і характеризує 

економічні, соціально-психологічні мотиви механічного руху населення 

України. Серед позитивних наслідків автори цілком слушно виділяють групу 

економічних (доходи, матеріальний стан) і, також не менш важливих, 

соціальних (пов’язаних з формуванням свідомості середнього класу та впливу 

на ментальні риси населення) наслідків. 

Проблематиці міграцій населення та їх соціально-економічним 

наслідкам присвячено дисертаційну роботу О. Корнієнко, в якій авторка на 

матеріалах країн Європейського Союзу та міждержавної міграції виявила 

параметри регіональної асиметрії [61]. Визначено (поряд із негативними 

наслідками міграцій) позитивні впливи міграцій, перш за все, на економічні 

процеси (грошові перекази і обіг). 

О. Малиновська ретельно проаналізувала досвід регуляторної політики 

у сфері міграцій Європейського Союзу, який можна в деяких аспектах 

використовувати в українських реаліях [88]. Вважаємо, що досвід аналізу 

міграційних потоків в країнах Європейського союзу може стати основою для 

проведення подібного аналізу міжрегіональних міграційних потоків в Україні. 

Ціла низка праць українських географів присвячена дослідженню 

міграційних процесів на обласному рівні. Для більшості з них характерним є 

виявлення центрів – рецепторів мігрантів і периферії, яка є донором 

міграційно-активного населення. Серед таких праць необхідно відзначити 

ґрунтовну роботу Т. Драгунової та І. Майданик, де об’єктом дослідження 

виступали власне міграції в Київській області [36]. На жаль, за період після 

публікації пройшло майже 10 років і виникають нові просторові тенденції, які 
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потребують продовження подібних досліджень. К. Мезенцев та Є. Яковенко 

ретельно проаналізували динамічні параметри міграційних процесів в 

Сумській області [101]; Л. Немець та І. Барило виявили просторові особливості 

міграційного руху населення Полтавської області [111]. В роботі І. Пилипенка 

та Д. Мальчикової проаналізовано вплив міграційних процесів на формування 

чисельності населення Херсонської області та її окремих адміністративних 

одиниць [136]. С. Пугачем проведено ґрунтовне суспільно-географічне 

дослідження міграцій населення Волинської області та захищено 

кандидатську дисертацію [147]. Робота Ю. Сільченко та Л. Семенюкоб’єктом 

дослідження є вивчення міграційних процесів У Кіровоградській області, є 

однією з найбільш сучасних географічних досліджень міграцій на обласному 

рівні [157]. 

Отже, існуючий доробок у сфері суспільної географії та економіки став 

науковим підґрунтям (система поглядів на міграції, підходів, методів 

просторового аналізу) для проведення нашого дослідження. 

Фактологічною базою дослідження міграцій стали офіційні дані 

Головного управління статистики в Київській області (за період з 2002 по 2016 

роки). Методологічне підґрунтя дослідження, методи та підходи щодо 

просторового та картографічного аналізу, їх інтерпретації визначили роботи 

українських суспільних географів, а саме : О. Шаблія [176], К. Мезенцева [102] 

та О. Топчієва [165]. Представлений у зазначених працях досвід суспільно-

географічного аналізу процесів та явищ дозволяє виявити їх просторові 

тенденції та закономірності. 

Ключовим показником для географічного аналізу використовувався 

середній багаторічний показник сальдо міграцій. Необхідно зазначити, що 

зміни адміністративно-територіального устрою (виділення міст обласного 

підпорядкування Буча й Обухів) може вплинути на просторовий розподіл 

даних, але, багаторічна тривалість статистичного спостереження дозволяє 

згладжувати ці зміни.  
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Аналіз даних щодо міграційної активності (сальдо міграцій) населення 

Київської області за 2002–2016 рр. (табл. 2.7) зумовлює необхідність 

акцентування уваги на двох важливих для просторового аналізу показниках: 

значення сальдо міграцій «0» та «+2,37». Так нульове сальдо міграцій відділяє 

адміністративні одиниці з міграційним приростом населення від тих, що 

мають міграційне скорочення населення. Фактично, цей кількісний показник 

виступає як термінатор, який відділяє два різноякісних регіони області з точки 

зору балансу механічного руху населення. А ізолінія «+2,37» є показником 

середньообласного сальдо міграції і виступає як лінія делімітації території 

Київської області на зони «вище середнього області» та «нижче середнього в 

області». Фактично, перший показник, критерієм для якого виступає ізолінія 

«0» може виступати як критерій для порівняння абсолютних значень, другий 

– як критерій для порівняння відносних показників. 

Аналіз таблиці дозволяє виділити три узагальнені групи 

адміністративних одиниць Київської області за показниками сальдо міграцій у 

досліджуваний період. 

До першої групи, що є найчисельнішою, увійшли регіони з від’ємними 

значеннями показника сальдо міграцій: Рокитнянський (мінімальне значення 

показника в групі – –7,99‰), Згурівський райони, місто Переяслів-

Хмельницький, Ставищенський, Яготинський, Таращанський, Макарівський, 

Васильківський, Тетіївський райони, міста Васильків і Фастів, Поліський, 

Переяслав-Хмельницький, Вишгородський, Броварський, Богуславський, 

Миронівський райони, місто Славутич, місто Обухів (максимальне значення 

показника у групі – -0,37‰).  

До другої групи, що демонструє загалом позитивне сальдо міграцій, але 

його рівень менший за середньо обласний (+2,37‰), увійшли: місто Березань 

(0,31‰), Сквирський, Фастівський і Володарський райони, міста Біла Церква 

та Ржищів, Баришівський і Обухівський (2,06‰) райони. 
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До третьої групи увійшли адміністративні одиниці, більшість з 

яких формують вісь, яка проходить з північного заходу Правобережної 

частини області на південний схід, маючи у своєму центрі Київ. Більшість з 

адміністративних одиниць знаходяться в безпосередній близькості до столиці, 

функціонуючи в зоні максимальної транспортної доступності до Києва [155].  

Таблиця 2.7 

Динаміка сальдо міграцій адміністративних одиниць  

Київської області, в проміле (2002–2016 рр.)* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Разом -0,5 0,9 0,4 0,8 -0,4 0,8 2,6 5,0 5,1 5,9 6,4 6,6 2,37 

Баришівський 0,5 2,1 -1,1 -0,1 -2,0 5,9 2,2 3,8 1,7 3,42 3,4 -1,8 1,45 

Білоцерківський 1,6 2,7 3,3 4,1 2,1 2,8 4,7 2,4 7,6 7,7 8,6 30,3 5,22 

Богуславський -1,5 -3,8 -2,1 -2,4 -1,6 1,6 2,1 1,0 0,6 -2,6 1,8 -1,7 -0,79 

Бориспільський 3,5 6,2 6,6 7,5 6,9 4,6 8,6 8,5 8,5 11,3 9,3 -4,1 5,79 

Бородянський 2,7 5,6 7 7,2 7,1 5,4 6,8 7,8 6,8 6,1 6,5 9,2 6,45 

Броварський -6,3 -3,7 -1,8 -2,8 -3,9 -3,9 4,6 6,1 4,6 2,8 2,1 -0,9 -0,79 

Васильківський -4,9 -6,9 -9,3 -9,6 -9,7 -7,8 -0,5 7,2 5,8 7,3 8,9 1,2 -3,78 

Володарський 9,1 -5,1 -9,4 -9,3 6,8 1,7 2,5 8,6 9,1 6,6 5,4 3,3 0,64 

Вишгородський -4,5 12,9 7,3 8,4 -8,9 -10,5 -3,8 -2,4 0,6 -2,6 -1,7 10,3 -1,63 

Згурівський -7,8 -7 -6,4 -1,1 -7,3 -9,3 -10,0 -2,4 -1,0 -3,2 -1,2 -4,3 -5,95 

Іванківський 0,7 3,1 2,5 4,9 3,7 2,9 2,8 3,4 0,8 4,7 5,5 2,2 3,18 

Кагарлицький 2,9 3,4 2,5 2,4 2,4 2,3 5,0 5,7 2,7 0,6 2,2 0,9 2,52 

К-

Святошинський 
-0,9 2,8 2,5 0,3 0,0 9,6 8,6 10,8 10,1 20,6 24,3 38,4 8,14 

Макарівський -2,9 -2,1 -12,8 -8,2 -9,5 -9,1 -3,5 0,7 -3,0 -0,4 -1,2 3,4 -4,79 

Миронівський -3,9 -4,2 -2,8 -3,5 -4,8 -1,1 1,3 1,8 2,0 1,9 2,6 6,3 -0,68 

Обухівський 2,1 0,7 -0,8 1,9 2,1 -2,7 2,2 8,6 10,5 7,9 9,4 0,1 2,06 

П.-

Хмельницький 
-2,7 -1,5 -6,4 -5,2 -6,5 -8,8 -0,5 4,1 1,3 0,7 3,6 12,0 -1,73 

Поліський -3,8 -4,8 -6,7 -0,2 0,2 1,7 -2,9 1,5 -1,7 -0,17 2,6 4,2 -2,08 
Рокитнянський -7,3 -7,8 -10,3 -9,3 -12,3 -9,1 -7,3 -1,3 -4,5 -0,107 -1,2 -4,8 -7,99 

Сквирський -1,3 0,4 0,2 1,1 -1,6 -1,8 5,1 -3,6 0,4 3,7 -1,7 10,8 0,37 

Ставищенський -5,2 -4,7 -6,7 -4,6 -6,6 -4,0 -11,8 -5,1 0,6 -3,5 -8,5 8,0 -5,12 

Таращанський -3,3 -6,7 -6,9 -5,7 -5,2 -5,3 -5,7 2,2 -2,9 -4,3 -5,6 -5,2 -4,98 

Тетіївський -3,2 -6,1 -7,2 -11,9 -6,7 -3,0 -3,0 4,4 0,2 -0,4 1,0 9,4 -3,49 

Фастівський -3,5 -0,5 -3,2 -1,8 -3,6 -4,1 1,1 2,1 6,2 2,9 5,1 14,5 0,41 

Яготинський -7,6 -8,7 -9,5 -6,4 -8,2 -5,1 1,4 3,5 1,5 -0,6 -0,3 -1,3 -5,00 

м.Біла Церква 1,9 5 3,2 4 -6,3 3,7 2,2 3,0 1,2 3,3 3,7 -9,6 0,76 

м.Березань -2,5 -3,7 -0,8 -1,2 0,1 1,3 0,9 4,6 2,5 0,9 0,2 -2,6 0,31 

м.Бориспіль 7,1 5,9 10,1 9,2 8,3 4,8 8,9 8,5 8,7 8,4 8,9 -3,8 6,76 

м.Бровари 7,4 12,3 11,3 10,2 8,8 9,5 7,8 8,6 8,4 3,2 4,8 0,1 7,82 

м.Васильків -7,8 -4,9 -5,7 -7,4 -4,4 -4,0 0,4 1,8 7,7 5,5 10,0 -0,7 -2,60 

Ірпінська м/р -1 -0,4 10 6,4 5,8 6,5 5,8 4,2 17,0 16,7 18,8 39,3 9,72 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
м.П-

Хмельницький 
-7,7 -10,1 -9 -9,1 -9,3 -9,0 -5,5 0,3 2,7 0,5 -1,3 1,7 -5,63 

м.Ржищів 2,6 6,8 0,4 -2,5 -6,0 -6,9 3,8 2,9 11,8 11,1 8,0 0,8 1,44 

м.Славутич -2,5 -3,2 -2,1 -1,2 -3,4 -4,1 0,3 6,4 -1,2 1,0 -2,9 2,4 -1,32 
м.Фастів -2,9 -0,9 -4,1 -3,5 -4,5 -0,3 -0,9 0,3 0,04 -0,4 -0,4 -6,4 -2,10 

Буча     10,1 9,0 7,38 16,8 20,6 45,3 40,6 3,9 15,70 

Обухів        2,7 0,9 -2,0 0,7 -3,5 -0,37 

Мінімум -7,8 -10,1 -12,8 -11,9 -12,3 -10,5 -11,8 -5,1 -4,5 -4,3 -8,5 -9,6 -8,0 

Максимум 9,1 12,9 11,3 10,2 10,1 9,6 8,9 16,8 20,6 45,3 40,6 39,3 15,7 

Амплітуда 16,9 23,0 24,1 22,1 23,3 20,1 20,7 22,0 25,1 49,7 46,2 49,0 23,69 

*Складено автором за даними обласного управління статистики. 

 

Склад групи з високими показниками сальдо міграцій: Кагарлицький 

(2,52‰), Іванківський, Білоцерківський, Бориспільський та Бородянський 

райони, міста Бориспіль та Бровари, Київо-Святошинський район, Ірпінська 

міськрада та місто Буча (15,70‰) [18]. 

Важливим елементом просторового аналізу є пошук екстремальних 

значень та розмір амплітуди суспільного явища. Наведені в табл. 2.7 дані щодо 

амплітуди сальдо міграцій в адміністративних одиницях Київської області 

дозволяють зробити висновок про певну періодизацію та часове зростання 

амплітуди. Так, починаючи з 2003 року і по 2012 включно амплітуда 

знаходилась в межах від 20,1 проміле у 2008 році до 25,1 у 2012 році. 

Починаючи з 2013 року і по 2016 рік амплітудні показники сальдо міграцій 

районів і міст Київської області стрімко зростають майже вдвічі, сягнувши 

значення 49,7 проміле у 2013 році. Загалом, починаючи з 2013 року цей 

показник не зменшувався менше за 46,2 проміле у 2014 році. Феномен 

нарощування амплітуди сальдо міграцій в просторовому вимірі потребує 

окремого вивчення, оскільки статистичні дані демонструють сталість даного 

явища попри зміни макроекономічних, геополітичних, соціальних передумов 

розвитку суспільства за період 2013–2016 років [18]. 

Картографічна модель статистичної поверхні значень сальдо міграцій за 

період 2002–2016 роки (рис. 2.9) побудовано в картографічній програмі Golden 

Software Surfer 8, де носіями географічно координованої інформації виступали 

геометричні центри адміністративних одиниць обласного підпорядкування 
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(адміністративні райони та міста). Картографічною основою (Base Map) 

моделі стали картосхема Київської області що була оцифровувана (digitize) за 

зовнішнім контуром (периметром). 

Аналіз картосхеми дозволяє виділити такі просторові особливості 

показників сальдо міграцій адміністративних одиниць Київської області, а 

саме: 

1) «рельєф» статистичної поверхні свідчить про домінування Києва 

(та його найближчої субурбії) як міграційного атрактора, якому в межах цього 

простору немає альтернативи і, на нашу думку, не може бути; 

2) вплив Києва як політичного, культурного і економічного центру 

України формує потужну зону з позитивними показниками сальдо міграцій, 

яка на Правобережжі вздовж Дніпра майже досягла південних 

адміністративних меж Київської області, а на півночі – практично обмежена 

зоною відчуження Чорнобильської АЕС; 

3) в межах вісі високих показників сальдо міграцій відбувається 

поступове зменшення значень від центру до периферії, 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, Васильківський район); 

4) поза віссю («хребтом») 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. 

В цілому, можна говорити про моноцентричний характер  просторового 

розподілу показників сальдо міграцій в Київській області, який демонструє 

відцентрові тенденції зменшення значень і формування на периферії області 

зони міграційного скорочення чисельності населення [18]. 
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Для адміністративних областей Київської області виявлено часову 

закономірність, яка полягає у збільшенні просторових амплітуд, при чому 

необхідно відзначити, що починаючи з 2013 року значення амплітуди виросло 

майже вдвічі, на відміну від попереднього періоду (2003–2012 роки).  

 

 

Рис. 2.9 Просторові особливості міграційного руху населення (сальдо 

міграцій) Київської області, на 1000 осіб (2002–2016 рр.) (побудовано автором) 
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Для виділення зон з різною інтенсивністю сальдо міграцій використано 

два кількісних показники. Перший показник складає 0 проміле і виділяє зони 

зростання і скорочення населення. Другий показник дорівнює 2,37 проміле 

дозволяє виділити додаткову (середню або медіанну) групу адміністративних 

одиниць, які мають позитивні значення сальдо міграцій, але вони менші за 

показники Київської області в цілому. 

За параметрами сальдо міграцій виділяється три типи адміністративних 

одиниць, для яких характерними є такі значення. Перша група демонструє 

багаторічні від’ємні значення сальдо міграцій. Друга (медіанна) група має 

позитивні значення, але менші за показники області в середньому. Третя група 

має найбільшу міграційну привабливість та має найвищі показники сальдо 

міграцій. 

Просторовий аналіз сальдо міграцій дозволив чітко виділити на 

картографічній моделі статистичний «хребет» позитивних значень. Він 

простягається з Правобережжя на Лівобережжя, маючи Київ в якості центру, 

в південно-західному напрямку [18]. 

Сучасна міграційна ситуація суттєво впливає на просторові аспекти 

формування трудоресурсного потенціалу регіону, призводить до змін в ринку 

праці і потребує більш детального дослідження. 

 

2.3. Економічні чинники і фактори передумов формування 

трудового потенціалу Київської області 

 

На формування сучасного ринку праці та трудовий потенціал регіону в 

значній мірі впливають економічні показники регіону, які можуть здійснювати 

як стимулюючий, так і негативний впливи. Як ми вже згадували. Висока 

концентрація населення та відносно великі в середньому доходи у великих 

містах стимулюють утворення нових підприємств нових секторів (як правило, 

транспорту та сфери обслуговування) саме в містах. Одночасно, таке 
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концентрацування стимулює розвиток харчової промисловості, розвиток 

підприємств комунального господарства тощо. 

Тому, ми вважаємо, що для просторового аналізу економічних чинників 

розвитку трудового потенціалу Київської області необхідно розглянути 

декілька показників. На нашу думку, саме вони демонструють географічну 

диференціацію та економічну поляризацію адміністративних одиниць 

Київської області, які суттєво впливають на розвиток демографічних 

показників, які лежать в основі формування працересурсного потенціалу. 

Важливим показником є середній розмір заробітної плати, який є 

значним чинником, який формує трудову та міграційну активність населення, 

змінюючи географію трудового потенціалу регіону. На рисунку 2.10 

продемонстровано просторовий розподіл рівня середніх зарплат за регіонам 

Київської області, який, як при аналізі інших параметрів, демонструє центро-

периферійну організацію. Вісь Київ-Бориспіль формує позитивну смугу з 

рівнем зарплат вищих за середньобласний рівень, на південну та північну 

периферію рівень зарплат стрімко зменшується до значень 0,7 та менше за 

середньообласний. 

На західній периферії області спостерігається невеликий статистичний 

«пагорб» з високими зарплатами за рахунок позитивних показників 

Макарівського району та Фастіва, які за період з 2005 по 2017 роки 

демонструють зарплати на рівні 1,13 та 1,10 від середньо обласного. 

Загалом, найвищий рівень зарплат працівників очікувано фіксується в 

містах обласного підпорядкування: Бориспіль (1,64 до середньобласного), 

Фастів та Обухів (1,10). Серед районів необхідно відзначити: Бориспільський 

(1,52), Броварський (1,17), Обухівський (1,16) та Макарівській (1,13). Для 

районів характерним є близькість до столиці, що, безумовно, впливає на 

позитивний результат. 
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Рис. 2.10 Просторова диференціація середнього рівня зарплат в 

адміністративних одиницях Київської області, 2005–2017 (середньобласний 

рівень – 1,00) (побудовано автором) 
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Наднизькі результати характерні для периферійних районів півдня 

області: Таращанський (0,63), Тетіївський (0,64), Білоцерківський (0,67) та 

Володарський (0,69). Загалом, південна правобережна частина області формує 

суцільну смугу зони низького рівня зарплат на південь від широти Фастів-

Васильків. 

На східній, лівобережній периферії області, за період 2005–2017 років 

середній рівень зарплат перевищує рівень 0,7 від середньобласного. Так, для 

цієї частини області найменше значення зафіксовано для Згурівського (0,77) 

та Переяслівського (0,78) районів. 

Для північної, Поліської, периферії області, найгірший показник має 

Поліській район (0,66), Іванківський район вже показує рівень зарплат на рівні 

1,04. 

Демографічні зміни, особливості працересурсного потенціалу регіонів 

області та рівня інвестицій впливають на рівень житлового будівництва. Саме 

будівництво є прямим індикатором ділової активності, міграційної і трудової 

активності населення. Тому, в якості наступного чинника впливу на 

формування трудового потенціалу ми обрали критерій «Введення в 

експлуатацію житла, м2 на 1000 осіб населення» за період з 2005 по 2017 роки. 

Загалом, обраний показник відображає надвисоку поляризацію 

економічного життя в області. Так, між середньорічним рівнем введення 

житла в в Тетіївському районі на рівні 22,9 м2/1000 осіб та Ірпінською 

міськрадою з показником 4771,4 м2/1000 осіб різниця складає понад 200 разів.  

Картосхема (рис. 2.11) дозволяє оцінити просторову диференціацію 

розрахункових показників введення житла в експлуатацію в регіоні 

дослідження. 
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Рис. 2.11 Просторові особливості введення житла на 1 особу в 

адміністративних одиницях Київської області, 2005–2017 (середньобласний 

рівень – 1,00) (побудовано автором) 

Найвищі душові показники введення житла спостерігаються в 

безпосередній субурбії Києва, а саме, в таких міських адміністративних 

одиницях як Ірпінська міськрада (нормований показник 5,72 при 

середньообласному 1,00) та місто Буча (2,44). Серед адміністративних районів 



103 

 

виділяються Київо-Святошинський (4,43), Обухівський (2,22), Бориспільський 

(1,85) та Вишгородський (1,58) райони. Загалом, ці адміністративні одиниці 

також є зоною субурбанізації столиці та, маючи резерви земельних ділянок, 

демонструють дуже високий рівень обсягів житлового будівництва. 

Найнижчі показники введення житла демонструють райони з південної 

правобережної периферії, такі як: Тетіївський (0,03), Сквирський (0,04), 

Ставищенський (0,07), Богуслаславський (0,08), Таращанський (0,10) та 

Рокитнянський райони (0,10). В цьому секторі області необхідно відзначити 

таких специфічних аутсайдерів як Біла Церква (0,07) та Васильків (0,46), в 

яких рівень введення житла не тільки менше за середньо обласний, а й суттєво 

менший за введення житла в районах, в яких ці міста є районними центрами. 

Східна лівобережна периферія має трохи кращий рівень введення житла, ніж 

в попередньому секторі області, але все рівно, він вкрай малий. Так, 

нормований показник рівня житлового будівництва в Згурівському районі – 

0,07, в Переяслівському – 0,12, в Яготинському – 0,30, Баришевському – 0,31. 

На півночі області очікувано низькі показники має Поліський 

адміністративний район (0,08), Іванківський район (0,14). Бородянський район 

вже демонструє в цілому високий результат на рівні 0,80. 

Загалом ізолінія 1,00, яка відділяє зону високої інтенсивності введення 

житла від регіонів (рис. 2.11) з низькими показниками, формує практично 

правильну кільцеподібну зону навколо Києва. Так, на півночі області вона має 

радіус близько 50 км, а на східному напрямку до 30 км. На південь вона сягає 

відстані 55 км, трохи деформуючи правильну геометричну зону високих 

показників депресією значень Білої Церкви та Васильківа.  

Середній радіус зони високих показників введення житла має рівень біля 

40 км на лівобережжі області, з потужними (до 45 км) векторами на північний 

схід та південний схід. На правобережжі середній радіус складає 45 км, є дещо 

домінуючими радіусами на північ (50 км) та південь (до 55 км).  
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Рис. 2.12 Просторова диференціація роздрібного товарообігу 

адміністративних одиницях Київської області, 2005–2017 (середньобласний 

рівень – 1,00) (побудовано автором) 

Важливою економічною ознакою розвитку регіону, що впливає на 

формування ринку праці та, як наслідок, перерозподіл і формування 

потенціалу трудових ресурсів, є показник роздрібного товарообігу. Безумовно, 
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для просторового аналізу результатів диференціації цього показника 

використовуються нормалізовані дані, що дозволяє порівнювати 

адміністративні одиниці з різним демографічним потенціалом (рис. 2.12).  

 

 

Рис. 2.13 Просторова диференціація нормованої кількості малих 

підприємств в адміністративних одиницях Київської області, 2017 

(середньобласний рівень – 1,00) (складено автором) 
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Аналіз показників роздрібного товарообігу демонструє надвисокі 

показники полярності розвитку адміністративних одиниць Київської області. 

Так, душові показники інтенсивності роздрібного товарообігу в першому за 

цим показником районі (Київо-Святошинському, 40770 грн/особу) в 94 рази 

вищі за показники аутсайдера аутсайдера (Поліський район, 430 грн/особу). 

При чому, показник лідера в 3 рази перебільшує середньо обласний показник 

(13493), а відповідний показник аутсайдера в 31,4 рази менше за 

середньобласний. Навіть, якщо не враховувати в аналізі Поліський район з 

його трагічною новітньою історією, то наступний, Іванківський район з 1768 

грн/особу роздрібного товарообігу в 7,6 рази менше середнього показника по 

Київській області. Навіть з другим у рейтингу містом Бориспіль з роздрібним 

товарообігом на рівні 37142 грн/особу, Іванківський район різниться в 21 раз. 

Загалом, такий характер диференціації показника роздрібного 

товарообігу свідчить про колосальний рівень поляризації доходів і якості 

життя в адміністративних одиницях Київської області. Що, безумовно, є 

важливим економічним чинником перерозподілу трудових ресурсів.  

Суспільно-географічний аналіз показників рівня роздрібного 

товарообігу узагальнено в таблиці 2.8, яка демонструє характер розподілу 

адміністративних одиниць та рівні контрастності цього показника.  

Таблиця 2.8 

Групування адміністративних одиниць Київської області за 

показником роздрібного товарообігу, гривень на 1 особу, 2010–2017 рр. 

Межі інтервалів, 

грн./особу 
Кількість 

одиниць 
Кумулятивна 

частка, у % 
Склад, райони і міста 

1 2 3 4 

0<x<=5000 14 37,8378 

Поліський, Іванківський, Фастівський, 

Володарський, Згурівський, 

Таращанський, Сквирський, Тетіївський, 

Богуславський, Ставищенський, 

Баришівський, Рокитнянський, Ржищів, 

Кагарлицький  

5000<x<=10000 13 72,9730 

П.-Хмельницький, Бородянський, 

Миронівський, Броварський, Яготинський, 

Білоцерківський, Переяслів, Ірпінь, Фастів, 

Березань, Васильківський, 

Вишгородський, Славутич 



107 

 

10000<x<=15000 4 83,7838 
Макарівський, Біла Церква, Васильків, 

Обухів 
 

15000<x<=20000 2 89,1892 Бровари, Обухівський 

20000<x<=25000 0 89,1892 --- 

25000<x<=30000 1 91,8919 Буча 

30000<x<=35000 1 94,5946 Бориспільський 

35000<x<=40000 1 97,2973 Бориспіль 

40000<x<=45000 1 100,00 Київо-Святошинський 

*Складено автором 

Аналіз результатів групування демонструє, що в 27 з 37 

адміністративних одиницях Київської області, що складає майже 73% частки  

адмінодиниць, середній розмір роздрібного товарообігу не досяг і 70% від 

середнього в області значення.  

Медіанна ознака середнього розміру товарообігу (7413 гривень на особу 

за досліджуваний період) майже вдвічі менша за середньообласний показник. 

Між медіанним та середнім показником варіаційного ряду розміщуються 11 

(або 30%) усіх адміністративних одиниць області, що свідчить про величезні 

просторові диспропорції. 

Загалом, показник 1,00, який відокремлює зону з високими показниками 

роздрібного товарообігу демонструє центр-периферійну організацію 

простору, в якому відсутні чітко виокремлені регіональні центри. Високі 

показники сформувалися вздовж вісі Бориспіль- Ірпінь та дуже стрімко 

обриваються в напрямку периферії області, маючи дещо повільний градієнт в 

напрямку Київ-Біла Церква. 

Логічним продовженням аналізу суспільно-географічних чинників 

формування трудового потенціалу Київської області є визначення 

просторових особливостей розвитку малого підприємництва (Рис. 2.13). У 

сучасних умовах, розвиток малого бізнесу виконує багато соціально-

економічних чинників і є ефективним індикатором розвитку регіону. Для 

аналізу було взято дані щодо чисельності малих підприємств на приведену 

чисельність населення. Загалом, для Київської області за результатами 

2017 року показник склав 97 підприємств на 10000 осіб населення. Саме цей 
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рівень прийнятий нами в подальшому як величина 1,00 для поділу території 

області за рівнем розвитку малого підприємництва. 

Для Київської області показник відносної чисельності малих 

підприємств, як для попередніх економічних показників, демонструє високі 

диспропорції. Так, мінімальна чисельність малих підприємств очікувано 

фіксується в Поліському районі і складає 35 підприємств на 10000 осіб. Це в 

2,77 рази менше за середньо обласний рівень та в 5,83 рази менше, ніж в 

районі-лідері (Київо-Святошинський район) з показником 204 підприємства 

на 10000 осіб населення. Навіть, якщо не враховувати в аналізі лідера та 

аутсайдера, то диспропорції залишаються надзвичайно високими. Так, 

передостанній Богуславський район має 36 підприємств на 10000 осіб, а друге 

у ряду адміністративних одиниць місто Бровари, – 158. Це в 4,39 рази більше, 

що є свідченням високого рівня диспропорції економічної активності 

населення. 

Для показника кількості малих підприємств також, як і для 

попереднього, характерним є асиметричний розподіл. Так, середня ознака 

відповідає 29–30 місцю в ранжованому ряду адміністративних одиниць (з 37), 

а медіанне значення відповідає 19-му, що дає різницю в 10 одиниць. Лише 8 

адміністративних одиниць Київської області з 37 в аналізі мають нормовану 

чисельність малих підприємств, більшу за середньообласний.  

Вище середнього рівень нормований числа малих підприємств формує 

зону навколо Києва, обмежуючись Броварами і Бориспільським районом на 

Лівобережжі та по межі сусідів першого і другого порядку на правобережжі. 

У напрямку на південь, північний захід та схід області, показник стрімко 

зменшується до найменших значень. 

У сучасній економіці важливим чинником, який демонструє рівень 

розвитку регіону, є рівень капітальних інвестицій. У принципі, він є не тільки 

індикатором ділової (та трудової) активності, але й інструментом впливу на 
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формування трудових ресурсів і потенціалу, змінюючи потоки трудових 

ресурсів (рис. 2.14). 

 

 
 

Рис. 2.14 Просторова диференціація капітальних інвестицій на 1 особу в 

адміністративних одиницях Київської області, 2010–2017 (середньобласний 

рівень – 1,00) (складено автором) 
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Для Київської області нормований показник капітальних інвестицій 

характеризується надзвичайним рівнем просторових диспропорцій, де різниці 

в розмірах інвестицій сягають тризначних показників. Фактично, в області 

сформувалися (на підставі аналізу даних 2010–2017 років) групи районів, де 

інвестиції мають незначний обсяг та регіони, де за цей період кожного року 

обсяг інвестицій на порядок був більший середньо-обласного показника в 

11724 гривні на 1 особу. 

Так, найменший обсяг очікувано спостерігається в Поліському районі, 

де капітальні інвестиції на 1 особу склали 480 гривень. Ця надзвичайно мала 

величина в понад 24 рази менша за середньо обласний показник. Найбільший 

рівень інвестицій всі роки фіксується в місті Славутич, з душовим обсягом 

інвестицій який в 9,7 рази вищий за середній обсяг інвестицій в Київській 

області та в 237 разів більший за показник району – аутсайдера. 

Якщо не враховувати в аналізі найбільші та найменші показники, то в 

цьому випадку відношення все рівно залишаються дуже значними. Так, 

передостанній в ранжованому ряду за показником капітальних інвестицій, 

місто Ржищів має обсяг на рівні 1022 гривні на особу, що в понад 11 разів 

менше за середній показник Київської області. В той час як другий у рейтингу 

адміністративних одиниць за обсягом інвестицій, Миронівський район, 

демонструє надвисокі 59531 гривню, що в понад чим 5 разів більше за 

середньо обласний показник і в 58 разів більше, ніж в місті Ржищів.  

Просторові диспропорції та поляризація підкреслюються заначеними 

нижче статистичними показниками варіаційного ранжованого ряду 

адміністративних одиниць Київської області. Так, лише 7-м адміністративних 

одиниць (Обухів, Бориспільський, К.-Святошинський, Бориспіль, 

Вишгородський, Миронівський, Славутич) мають обсяг інвестицій вищий за 

середній. Медіанна ознака капітальних інвестицій дорівнює 3471 гривня на 

особу, що в понад ніж три рази менше за середній по Київській області 

показник. Такі райони та міста як Володарський, Білоцерківський, 
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Макарівський, Бровари, Буча, Обухівський, Васильківський, Ірпінь, 

Рокитнянський, П.-Хмельницький, Броварський мають рівень вищий 

медіанного, але менше, ніж у середньому по області. 

В географічному аспекті, в межах Київської області сформовано дві 

стійких зони високих показників капітальних інвестицій. Перша, навколо 

Києва, формує відносно вузьку смугу від Броварського та Бориспільського 

районів та Борисполя на лівобережжі і далі на правий берег через Київ та на 

північ до Вишгородського району. Фактично, вже східніше адміністративних 

меж Києво-Святошинського району розпочинається стрімке падіння рівня 

душових показників капітальних інвестицій і в межах сусідів Києва другого 

порядку вони в 2,5 рази менше середньобласного.  

Другий анклав надвисоких показників інвестицій спостерігається в 

межах виключно Миронівського адміністративного району і втрачає свій 

вплив, фактично, на адміністративних межах цієї адміністративної одиниці. 

 

2.4 Просторові зв’язки та закономірності факторів формування 

трудових ресурсів Київської області 

 

Суспільно-географічне положення відносять до базових географічних 

ознак, які значною мірою формують як потенціал території, так і специфічні 

риси окремих компонентів географічного ландшафту. Традиційним для 

географічного аналізу є метризація географічного простору загалом та 

потенціалу географічного положення зокрема [166]. 

Для суспільно-географічного положення Київської області визначним є 

наявність надсильного і впливового центру, який формує чітку центр-

периферійну організацію простору, в якому, навіть регіональні центри-лідери, 

демонструють незначні показники соціального розвитку на фоні столиці. 

Вплив Києва проявляється прямо і сильно на всій території області, що і буде 
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визначним чинником формування трудового потенціалу регіону та його 

використання. 

Для оцінки суспільно-географічного положення адміністративних 

одиниць Київської області та її метризації, нами побудовано граф сусідського 

положення районів та міст (рис. 2.15). В основі методологічних принципів та 

прийомів побудови та роботи з графом стали роботи В. Міхеєвої (1979) та 

О. Шаблія (1984).  

 

 

Рис. 2.15 Граф сусідського положення адміністративних одиниць 

Київської області (складено автором) 

 

В якості одиниць міри географічного положення адміністративних 

одиниць Київської області нами було використано дві ознаки. Перша – 

топологічна або найкоротша відстань (число ребер) у графі від 
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адміністративної одиниці до міста Києва. Як ми вже з’ясували, при суспільно-

географічному аналізі демографічних та економічних чинників формування 

трудового потенціалу, більшість з ознак демонструють центр-периферійну 

організацію з погіршенням показників із збільшенням відстані від Києва. 

Практично відсутні локальні лідери (центри), які б ускладнювали соціально-

економічний «рельєф» Київської області. Тому при формалізації фактора 

відстані до столиці ми маємо можливість трансформувати реальні, метричні 

відстані в топологічні на графі, про що наголошував О. Топчієв (1988). 

Акцентуємо, що чим менша ця ознака, тим ближче адміністративна одиниця 

до Києва. Цей аспект буде важливим при подальшому аналізі. 

Для перевірки можливості використання топологічних відстаней 

проведено кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку та залежності цих 

відповідних показників (рис. 2.16)  

 

 

 

Рис. 2.16 Залежності між реальними відстанями та топологічними між 

адміністративними одиницями Київської області та Києвом (складено автором) 
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Коефіцієнт кореляції між топологічними відстанями та реальними 

(метричними) складає для Київської області 0,89, що свідчить про наявність 

високого прямого зв’язку і можливість застосування топологічних відстаней 

графа Київської області для встановлення просторових залежностей і 

залежностей між показниками формування трудового потенціалу Київської 

області. 

Другий показник, який застосовано нами на підставі аналізу 

географічного положення адміністративних одиниць Київської області – це 

міра центральності або коефіцієнт центральності положення адміністративної 

одиниці в системі сусідства одиниць. Він становить коефіцієнт Кьоніга [114], 

який представляє собою відношення суми найкоротших топологічних 

відстаней вершини графа (адміністративної одиниці) зі всіма іншими до 

кількості ребер в графі. Чим менша ця величина, тим більш центральну 

позицію в системі займає адміністративна одиниця. 

Для подальшого суспільно-географічного аналізу чинників розвитку та 

формування трудових ресурсів Київської області застосовано факторний 

аналіз. Процедура його використання в суспільно-географічних дослідженнях 

ґрунтовно описана К. Мезенцевим (2005).  

Нами встановлено рівні кореляції між кількісними ознаками суспільно-

географічного положення адміністративно-територіальних одиниць, 

демографічними та економічними ознаками (табл. 2.9).  

Географічний чинник відстані до Києва має прямий значущий зв'язок з 

пов’язаною ознакою центральності географічного положення в Київській 

області (таблиця 2.9). Значущий зворотній зв'язок спостерігається зі всіма 

демографічними чинниками (абсолютною та відносною змінами 

демографічного потенціалу та сальдо міграцій) та з 4-ма з 5-ти економічними 

чинниками (рівень зарплат, чисельність малих підприємств, роздрібним 

товарообігом та введенням житла). Відсутність кореляційного зв’язку з 

душовими показниками інвестицій пов’язано, скоріш за все, з тим, що 
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адміністративні одиниці з найбільшими показниками інвестицій (Славутич та 

Миронівський район) знаходяться на периферії області. 

Необхідно відзначити, що з переліку значущих зв’язків випадає рівень 

зарплат та, в цілому, тіснота зв’язку менша, ніж у попереднього географічного 

чинника (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Матриця кореляцій між чинниками формування трудового потенціалу 

Київської області  
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Відстань до 

Києва 
1,00 0,39 -0,58 -0,48 -0,56 -0,56 -0,07 -0,51 -0,62 -0,57 

Міра 

центральності 
0,39* 1,00 -0,37 -0,35 -0,45 -0,21 -0,08 -0,43 -0,39 -0,48 

Зміна 

демпотенціалу, 

абсолютна 

-0,58 -0,37 1,00 0,87 0,63 0,41 0,18 0,60 0,68 0,48 

Зміна 

демпотенціалу, 

відносна 

-0,48 -0,35 0,87 1,00 0,58 0,21 0,13 0,56 0,63 0,49 

Сальдо міграцій -0,56 -0,45 0,63 0,58 1,00 0,37 0,11 0,35 0,60 0,60 

Рівень зарплат, 

грн 
-0,56 -0,21 0,41 0,21 0,37 1,00 0,41 0,58 0,72 0,40 

Інвестиції, 

гривень на 1 

особу 

-0,07 -0,08 0,18 0,13 0,11 0,41 1,00 0,40 0,34 0,22 

Чисельність 

малих 

підприємств. На 

10000 осіб 

-0,51 -0,43 0,60 0,56 0,35 0,58 0,40 1,00 0,76 0,55 

Роздрібний 

товарообіг, 

грн./особу 

-0,62 -0,39 0,68 0,63 0,60 0,72 0,34 0,76 1,00 0,58 

Введення 

житла, м2/особу 
-0,57 -0,48 0,48 0,49 0,60 0,40 0,22 0,55 0,58 1,00 

 

*Відзначені кореляції значущі на рівні p <,05000, побудовано автором 

 

Наступний чинник відноситься до групи демографічних чинників. Він 

характеризує абсолютні зміни демографічного потенціалу адміністративної 
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одиниці, що характеризується змінами чисельності населення. Окрім 

значущого зворотного зв’язку чинниками географічного положення він має 

прямі сильні зв’язки з іншими демографічними чинниками та з 4-ма з 5-ти 

економічними чинниками (рівень зарплат, чисельність малих підприємств, 

роздрібним товарообігом та введенням житла). Цей факт підтверджує зв'язок 

між економічним розвитком регіонів та його демографічним потенціалом. 

Навіть, якщо цей зв'язок, насправді, опосередкований через низку інших 

чинників (таблиця 2.9). 

Чинник відносної зміни демографічного потенціалу, як попередній 

демографічний фактор, має значущий зворотній зв’язок з параметрами 

географічного положення; сильний прямий зв’язок з демографічними 

чинниками та прямий зв’язок з параметрами малих підприємств, роздрібного 

товарообігу та введенням житла (таблиця 2.9) 

Сальдо міграцій є важливим чинником формування трудового 

потенціалу Київської області. Фактично, це один з соціальних та економічних 

механізмів його формування. Цей чинник має значущі позитивні кореляційні 

зв’язки зі всіма демографічними та економічними показниками (окрім, рівня 

інвестицій) та значущий зворотній зв’язок з чинниками географічного 

положення (таблиця 2.9), що підкреслює центр-периферійну просторову 

організацію цього демографічного процесу. 

Чинник рівня зарплат найманих працівників є важливим фактором, що 

впливає на географію та формування трудових ресурсів. Цей чинник має 

зворотній значущий зв’язок з показником відстані до міста Києва, що 

підкреслює відцентрові негативні тенденції в економічних показниках 

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 рівень зв’язку спостерігається з душовими 

показниками роздрібного товарообігу. 
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Економічний чинник рівня інвестицій демонструє прямі значущі 

кореляційні зв’язки лише з 3-ма економічними показниками, такими як рівень 

зарплат, роздрібний товарообіг та чисельність малих підприємств 

(таблиця 2.9). 

Чисельність малих підприємств має значущі кореляційні зв’язки зі всіма 

чинниками (таблиця 2.9). Так, з параметрами географічного положення 

продемонстровано зворотній зв’язок, що підкреслює зниження економічної  

активності населення в напрямку від столиці до периферії. Позитивний зв'язок 

зафіксовано зі всіма демографічними параметрами та показниками 

економічного розвитку, особливо з параметрами роздрібного товарообігу. 

Роздрібний товарообіг вже традиційно для економічних показників 

демонструє значущий від’ємний зв’язок з параметрами географічного 

положення (таблиця 2.9). Цей факт знову підтверджує центр-периферійні 

вектори більшості  процесів в економіці Київської області. Тісний позитивний 

зв’язок з демографічними параметрами пояснює споживчий чинник дії 

параметра, сильні зв’язки з іншими економічними факторами демонструють 

важливість цього показника в аналізі факторів формування демографічного 

потенціалу Київської області. 

Введення житла є, одночасно, і прямим і прихованим фактором, який 

інтегрує всю сукупність економічних чинників розвитку території. Як і всі 

економічні показники, це також демонструє зворотній значущий зв'язок з 

параметрами географічного положення (таблиця 2.9), що підтверджує 

негативні відцентрові риси регіональної економіки Київської області та 

наявність колосальних 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 d цього параметру 

спостерігається саме з сальдо міграцій, що є важливим аспектом при розробці 

регіональних програм, спрямованих на формування трудового потенціалу. 
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Наступний етап факторного аналізу включає визначення дієвої і 

оптимальної кількості чинників, які будуть об’єднувати всі або частину 

вихідних даних аналізу. Графічно результати цього етапу відображаються на 

графіку дисперсій факторів формування трудового потенціалу регіону 

дослідження (рис. 2.17), який ще має назву «кам’янистого осипу». 

 

 

 

Рис. 2.17 Графік дисперсії чинників формування трудового потенціалу 

Київської області (побудовано автором) 

 

Аналіз графіка демонструє, що на формування трудових ресурсів 

впливають два чинники, які формуються сукупною дією різних вихідних 

факторів (таблиця 2.10). 

Аналіз демонструє, що найбільший вплив на формування трудового 

потенціалу здійснює фактор 1, який формується з таких чинників: відстані до 

міста Києва, абсолютна зміна демографічного потенціалу, відносна зміна 

демографічного потенціалу та сальдо міграцій. Оскільки цей чинник 
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формують параметр географічного положення та особливості демографічного 

розвитку, то вважаємо, що його необхідно розглядати як позиційно-

демографічний. Його впливовість визначається 42,18% загальної дисперсії.  

Таблиця 2.10 

Факторні навантаження чинників формування трудового потенціалу 

Київської області* 

  Фактор - 1 Фактор - 2 

Відстань до Києва -0,7064 -0,304237 

Міра центральності -0,61883 -0,069676 

Зміна демпотенціалу, абсолютна 0,829303 0,233103 

Зміна демпотенціалу, відносна 0,831708 0,104574 

Сальдо міграцій 0,800658 0,113927 

Рівень зарплат, грн 0,299824 0,795493 

Інвестиції, гривень на 1 особу -0,08992 0,813677 

Чисельність малих підприємств. На 10000 осіб 0,543128 0,647582 

Роздрібний товарообіг, грн./особу 0,670139 0,612838 

Введення житла, м2/особу 0,687851 0,317731 

Загальна дисперсія 4,217679 2,366433 

Частка загальної дисперсії 0,421768 0,236643 

*побудовано автором 

 

Другий фактор (таблиця 2.10) формується двома чинниками 

економічного характеру та об’єднує 23,66% загальної дисперсії, що сукупно з 

першим, позиційно-демографічним, фактором дають 65,84% дисперсії ознак. 

Цей фактор включає параметри – рівень зарплат та рівень інвестицій, що 

дозволяє нам його визначати як економічний. 

Подальший суспільно-географічний аналіз попередніх результатів 

факторного аналізу буде проводиться за підходами і прийомами, що були 

представлені в роботі Д. Мальчикової, опублікованої в часописі «Економічна 

та соціальна географія» у 2015 році. Сутність цього підходу полягає в тому, 

що факторні навантаження становлять географічно скоординовану 

інформацію, де носіями кількісних даних виступають адміністративні одиниці 

Київської області.  
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Таблиця 2.11 

Значення позиційно-географічного та економічного факторів  

для міст і районів Київської області 
  Фактор – 1 Позиційно-географічний Фактор – 2 Економічний 

1 2 3 

Баришівський -0,19982 -0,5902 

Білоцерківський 0,07732 -0,70029 

Богуславський -0,75419 -0,77971 

Бориспільський 0,42266 1,99504 

Бородянський 0,6143 -0,91045 

Броварський -0,18258 0,67497 

Васильківський -0,09175 -0,11212 

Володарський -0,09316 -0,86041 

Вишгородський -0,52855 1,85992 

Згурівський -1,12781 0,06396 

Іванківський -0,25478 -0,30275 

Кагарлицький -0,02605 -0,77622 

К.-Святошинський 2,65488 1,44981 

Макарівський -0,41268 0,51748 

Миронівський -1,81176 2,45291 

Обухівський -0,33885 0,93358 

П.-Хмельницький -0,74812 -0,05154 

Поліський -1,41586 -0,66736 

Рокитнянський -0,87922 -0,10522 

Сквирський -0,45223 -0,65881 

Ставищенський -0,76489 -0,56114 

Таращанський -0,77587 -0,82066 

Тетіївський -0,49588 -0,69929 

Фастівський -0,1945 -0,90528 

Яготинський -0,97087 0,01995 

м.Біла Церква 0,89121 -0,91378 

м.Березань -0,16447 -0,31345 

м.Бориспіль 0,81367 2,61046 

м.Бровари 1,70534 0,01327 

м.Васильків 0,55285 -0,20337 

Ірпінська м/р 1,92226 -0,34464 

м.П.Хмельницький -0,2573 -0,37568 

м.Ржищів 0,86769 -1,29998 

м.Фастів -0,21202 0,00994 

Буча 2,5141 -0,57573 

Обухів 0,11693 0,92679 

*побудовано автором 
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Результати такої інформації наводимо в таблиці 2.11, яка демонструє 

просторові особливості прояву кожного з факторів у районах і містах. 

За результатами просторового розподілу дії позиційно-географічного та 

економічного факторів побудовано картографічні моделі їх географічного 

розподілу (рис. 2.18 та 2.19). 

На рисунку 2.18 відображено просторовий вплив позиційно-

демографічного фактора, який, як було вже заззначено вище, є 

найвпливовішим. Високі позитивні факторні навантаження цього фактору 

формують смугу від східних меж Бориспільського району та, включаючи 

Бориспіль та Бровари, через Київ йдуть на північний захід, включаючи Києво-

Святошинський район, Бучу, Ірпінську міськраду, частково Вишгородський, 

Іванківський, Бородянський та Макарівський райони. Через Васильків та Білу 

Церкву проходить на південь вузький хребет позитивних значень. Для всієї 

іншої території Київської області факторні навантаження позиційно-

демографічного фактора мають негативні прояви. 

Просторовий вплив економічного фактору розвитку трудового 

потенціалу Київської області демонструє рис. 2.19. 

Просторовий вплив фактора демонструє наявність зони з позитивними 

факторними навантаженнями, яка сформувалася навколо Києва та має доволі 

складну форму. На Лівобережжі ця зона включає в себе території 

Броварського, Бориспільського районів, міст Бориспіль та Бровари. На 

Правобережжі вона проходить зовнішню межу південним та західним 

кордоном Обухівського району та, спираючись на Васильків та Фастів, 

практично в широтному напрямку формує південну межу зони позитивних 

факторних навантажень.  
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Рис. 2.18 Розподіл навантажень позиційно-демографічного фактора 

формування трудового потенціалу Київської області (побудовано автором) 
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Рис. 2.19 Розподіл навантажень позиційно-демографічного фактора 

формування трудового потенціалу Київської області (побудовано автором) 
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Північна межа сформована по південній та східній границі 

Бородянського району та включає К.-Святошинський і Вишгородський 

райони. 

Ще один анклав з позитивними факторними навантаженнями 

сформувався в межах Миронівського району за рахунок надвисоких 

показників інвестицій на 1 особу. 

Використовуючи дієві (за результатами факторного аналізу) чинники 

формування трудового потенціалу Київської області, нами проведено 

типізацію адміністративно-територіальних одиниць (рис. 2.20).  

 

 

Рис. 2.20 Типізація адміністративних одиниць Київської області за 

факторами формування трудового потенціалу (побудовано автором) 

 

Аналіз схеми типізації адміністративних одиниць Київської області 

(рис. 2.20) дозволив нам виділити три типи адміністративних одиниць за 
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сукупністю показників дієвих факторів (таблиця 2.12), які ускладнені 

підтипами. 

Для типа І характерним є периферійне положення по відношенню до 

м. Києва; значне скорочення як абсолютного так і відносного демографічного 

потенціалу; дуже незначне, але позитивне сальдо міграцій; нижче середнього 

рівня зарплата та дуже низькі душові показники капітальних інвестицій. 

Різноманіття прояву факторів дозволяє виділити два підтипи. 

Підтип 1.1 Виділяється у складі таких районів і міст Київської області: 

Баришівський, Фастівський, м.Березань, м.Біла Церква, м. Ржищів, 

Богуславський, Володарський, Сквирський. Відрізняється низьким рівнем 

заробітної плати (до 0,96 від середньообласного рівня) та дуже низьким 

обсягом інвестицій (максимум 0,39 від обласного рівня у Володарському 

районі). 

Підтип 1.2 Виділяється у складі таких районів: Білоцерківський, 

Іванківський, Обухівський, Кагарлицький. Ці райони в один підтип об’єднує і 

виділяє на фоні першого типу відносно високе позитивне сальдо міграцій 

(2,06-5,22‰) та зменшення відносного демографічного потенціалу одиниць. 

Тип ІІ характеризується в цілому ближчим положенням до Києва ніж 

представники попереднього типу. Всі представники цього типу скоротили 

абсолютний демографічний потенціал, абсолютно всі мають від’ємне сальдо 

міграцій; невисокі, але кращі, за попередній тип, рівні зарплат та інвестицій. В 

рамках типу різноманіття комбінацій факторів дозволило виділити три 

підтипи.  

Підтип 2.1 Виділяється у складі таких міст та районів: Броварський, 

Обухів, Вишгородський, Миронівський. Відрізняється майже відповідним 

середньому по області рівнем заробітних плат та високим рівнем інвестицій. 

За виключенням Миронівського району є сусідами Києва другого порядку. 
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Таблиця 2.12 

Типізація адміністративних одиниць Київської області за дієвими 

факторами формування трудового потенціалу* 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тип І 

Підтип 1.1 

Баришівський 3 0,77 -0,36 1,45 0,8 0,28 

Фастівський 4 0,67 -0,61 0,41 0,72 0,22 

м.Березань 4 1,1 0,15 0,31 0,96 0,17 

м.Біла Церква 4 1,06 1,6 0,76 0,83 0,15 

м.Ржищів 4 1,01 1,9 1,44 0,68 0,09 

Богуславський 6 0,7 -0,6 -0,8 0,73 0,11 

Володарський 5 0,65 -0,37 0,64 0,69 0,39 

Сквирський 6 0,71 -0,58 0,37 0,72 0,29 

Підтип 1.2 

Білоцерківський 5 0,72 -0,74 5,22 0,67 0,4 

Іванківський 3 0,67 -0,59 3,18 1,06 0,16 

Обухівський 3 0,47 -1,86 2,06 1,16 0,62 

Кагарлицький 5 0,75 -0,41 2,52 0,72 0,22 

Тип ІІ 

Підтип 2.1 

Броварський 2 0,83 -0,4 -0,8 1,17 0,91 

Обухів 2 0,84 -0,23 -0,4 1,1 1,22 

Вишгородський 2 0,98 0,28 -1,6 1,11 2,71 

Миронівський 5 0,69 -0,63 -0,7 0,91 5,08 

Підтип 2.2 

Васильківський 3 0,73 -0,86 -3,8 0,77 0,63 

Тетіївський 4 0,79 -0,27 -3,5 0,64 0,21 

м.Васильків 2 0,93 0,03 -2,6 0,8 0,19 

П.-Хмельницький 4 0,69 -0,51 -1,7 0,78 0,88 

м.Фастів 4 0,74 -0,1 -2,1 1,1 0,23 

Поліський 5 0,18 -1,26 -2,1 0,66 0,04 

Підтип 2.3 

Згурівський 4 0,58 -0,51 -6 0,77 0,3 

Яготинський 4 0,71 -0,53 -5 0,86 0,29 

Макарівський 2 0,64 -0,87 -4,8 1,13 0,42 

м.Переяслів 3 0,91 -0,02 -5,6 0,79 0,17 

Рокитнянський 4 0,65 -0,61 -8 0,75 0,75 

Ставищенський 6 0,66 -0,46 -5,1 0,73 0,17 

Таращанський 6 0,63 -0,68 -5 0,63 0,11 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тип ІІІ 

Підтип 3.1 

Бориспільський 2 0,93 0,05 5,79 1,52 1,26 

Бородянський 2 0,88 -0,14 6,45 0,8 0,25 

м.Бориспіль 1 1,24 0,91 6,76 1,64 2 

м.Бровари 1 1,32 1,86 7,82 0,97 0,43 

К.-Святошинський 1 1,35 3,8 8,14 1,06 1,9 

Ірпінська м/р 1 1,07 0,78 9,72 0,98 0,66 

Підтип 3.2 

Буча 1 1,29 2,04 15,7 0,96 0,48 

*побудовано автором 

 

Підтип 2.2 Виділяється у складі таких міст та районів: Васильківський, 

Тетіївський, м.Васильків, П.-Хмельницький, м. Фастів, Поліський. 

Виділяється доволі високим показником скорочення абсолютного 

демографічного потенціалу, від’ємним сальдо міграцій та є сусідами Києва 3-

4 порядку. 

Підтип 2.3 Виділяється у складі таких міст та районів: Згурівський, 

Яготинський, Макарівський, м. Переяслів, Рокитнянський, Ставищенський, 

Таращанський. Відмінами цього підтипу є сильне міграційне скорочення 

населення, низькі зарплати (окрім Макарівського району) та дуже низький 

рівень інвестицій.  

Найкращі показники за всіма факторами демонструють адміністративні 

одиниці, що складають Тип ІІІ. Їх особливостями є сусідство з м. Києвом; 

збільшення абсолютного та й відносного демографічного потенціалів; високий 

рівень зарплат та капітальних інвестицій. 

Підтип 3.1 Виділяється у складі таких міст і районів: Бориспільський, 

Бородянський, м. Бориспіль, м. Бровари, К.-Святошинський, Ірпінська м/р. В 

цілому, характеристика цього підтипу відповідає характеристиці Типу ІІІ і 

кожен показник в середині підтипу доволі сильно диференційований. Але, в 

сукупності ці адміністративні одиниці настільки сильно відрізняються в кращу 

сторону за сукупністю всіх показників, що ми виділяємо їх в окремий підтип. 
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Підтип 3.2 Утворюється містом Буча і відрізняється надвисокими 

показниками зростання абсолютного і відносного демографічного потенціалу; 

найбільшим в області позитивним сальдо міграцій. Одночасно, обсяг 

капітальних інвестицій та рівень зарплат значно менший середнього 

показника в Київській області. 

 

2.5. Динаміка впливу основних суспільно-географічних факторів 

на розвиток трудового потенціалу Київської області 

 

Для того, щоб оцінити динаміку впливу основних суспільно-

географічних факторів на розвиток трудового потенціалу районів Київської 

області було здійснено два факторних аналізи у програмному пакеті Statistica. 

Перший факторний аналіз розвитку трудового потенціалу 24 районів за 

значенням чотирьох блочних індексів був здійснений для початку 

дослідницького горизонту (2010 р.), а другий факторний аналіз мав на меті 

виявити фактори розвитку трудового потенціалу наприкінці дослідницького 

горизонту (2016 р.). У розрізі цих двох ключових років і буде оцінюватись 

вплив основних суспільно-географічних факторів на розвиток, формування та 

використання трудового потенціалу Київської області протягом 2010–2016 рр. 

(дод. А).  

Спершу було визначено оптимальну кількість суспільно-географічних 

факторів у розрізі досліджуваних років, звісно ж для цього показники, що 

включені до аналізу, зазнали стандартизації. Критерієм виділення оптимальної 

кількості факторів був критерій кумулятивного відсотка, коли до уваги 

беруться лише ті фактори, що сумарно складають більше 75% дисперсії 

вихідних даних (К. Мезенцев, 2002). Відповідно до цього критерію як у 

2010 р., так і у 2016 р. оптимальною кількістю суспільно-географічних 

факторів розвитку трудового потенціалу є два фактори (рис. 2.21).  
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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 на половину менше – 27,3%. Проте, легко 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, хоча 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 якісь латентні фактори, що впливають на розвиток, формування та 

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 фактора та екологічного 

фактора від загальної дисперсії у 2010 р. складала 86,8%, а у 2016 р. вже 

80,6%). Латентними факторами розвитку трудового потенціалу Київської 

оьбласті можуть бути такі, як управлінський фактор, інституційний фактор, 

загальнонаціональний фактор (економічна та військово-політична криза в 

країні) тощо. 
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Рис. 2.21. Результати факторного аналізу (пошук оптимальної кількості 

факторів та матриця факторних навантажень): (1) за значенням екологічного 

індексу (Index10_1), індексу культури (Index10_2), демографічного індексу (Index10_3) і 

економічного індексу (Index10_4) розвитку трудового потенціалу для 24 районів Київської 

області у 2010 р.; (2) за значенням екологічного індексу (Index16_1), індексу культури 

(Index16_2), демографічного індексу (Index16_3) і економічного індексу (Index16_4) 

розвитку трудового потенціалу для 24 районів Київської області у 2016 р. (розраховано 

автором) 

Динаміка впливу соціально-економічного фактору на розвиток 

трудового потенціалу Київської області. Щоб дослідити динаміку впливу 

соціально-економічного фактору на мікрорегіональний розвиток трудового 

потенціалу було розраховано факторні ваги соціально-економічного фактору 

у програмному пакеті Statistica за 2010 р. та 2016 р. Факторні ваги необхідні 

для того, щоб встановити як соціально-економічний фактор впливав на 

розвиток трудового потенціалу кожного з районів Київської області у 2010 та 

2016 рр. Так, на будь-який район найбільший вплив здійснює фактор, який має 

значення факторних ваг рівне 0,9 та вище, значення факторних ваг у певному 

районі із знаком мінус означають найменший вплив (прояв) фактору, а якщо 

значення факторних ваг району наближені до нуля, то вплив фактору 
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відповідає впливу в цілому по регіону, тобто фактор впливає на даний район 

як у середньому по регіону (К. Мезенцев, 2010). 

У 2010 р. соціально-економічний фактор мав найсильніший прояв на 

розвиток трудового потенціалу Бориспільського, Бородянського, 

Броварського, Вишгородського (на розвиток трудового потенціалу даного 

району сильний ефект справляє і екологічний фактор) та К.-Святошинського 

районів (рис. 2.22, дод. Б). У 2016 р. географія істотнішого впливу соціально-

економічного фактору практично не змінилась – Бориспільський, 

Бородянський (на розвиток трудового потенціалу даного району майже 

рівнозначно сильніший ефект справляє і екологічний фактор), Броварський, 

Вишгородський та К.-Святошинський райони (дод. Б).  

Протягом 2010–2016 рр. неістотний вплив соціально-економічний 

фактор здійснював 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 відразу видно як соціально-економічний фактор впливає 

на рівень 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 неістотніший 

вплив фактору – тим вища ймовірність мати низький рівень розвитку 

трудового потенціалу (лише серед найвіддаленіших районів від Києва). 
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Рис. 2.22. Поле значення факторних ваг соціально-економічного фактору розвитку трудового потенціалу серед районів 

Київської області у 2010 та 2016 рр. (побудовано автором)  
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Порівняння впливу соціально-економічного фактору на розвиток 

трудового потенціалу Київської області у 2010 та 2016 рр. вказало на те, 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. та певних особливостей використання та 

формування трудового потенціалу в розрізі районів Київської області. Деякої 

мобільності, якщо порівнювати 2016 р. з 2010 р., зазнало поле найменшого 

впливу соціально-економічного фактору у південно-східній частині Київської 

області, що пояснюється деяким наближенням у 2016 р. дії фактору в бік 

загальнорегіональної сили впливу у 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. 

Динаміка впливу екологічного фактору на розвиток трудового потенціалу 

Київської області. Для вивчення динаміки впливу екологічного фактору 

розвиток трудового потенціалу районів Київської області, як вже зазначалось 

вище, було обчислено факторні ваги екологічного фактору у програмному пакеті 

Statistica за 2010 р. та 2016 р. 

За значенням факторних ваг у 2010 р. виявлено, що істотний вплив на 

розвиток трудового потенціалу районів екологічний фактор здійснює на три 

райони – Білоцерківський, Вишгородський та Іванківський. При цьому, вплив 

екологічного фактору на розвиток трудового потенціалу у Вишгородському 

районі є практично рівнозначним до впливу соціально-економічного фактору 

(рис. 2.23). Наприкінці ж досліджуваного періоду (2016 р.) екологічний фактор 
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мав найістотніший прояв на розвиток трудового потенціалу лише у двох районах 

Київщини – Бородянський та Іванківський. І в 2016 р. фіксується район, який має 

майже рівнозначно-істотний вплив обох виявлених факторів (екологічний та 

соціально-економічний) на розвиток свого трудового потенціалу – Бородянський 

район. 

У 2010 р. неістотний вплив екологічного фактору зафіксовано у 

Рокитнянському та Обухівському районах, проте неістотність впливу 

екологічного фактору на розвиток Обухівського району у понад 2 рази більше, 

ніж у Рокитнянському. Тому, критично мінімальний вплив екологічного фактору 

як у 2010 р., так і у 2016 р. спостерігався в Обухівському районі, що вплинуло на 

його загальний розвиток трудового потенціалу. В результаті такого мінімального 

впливу фактору у даному районі – він як у 2010 р., так і у 2016 р. обіймав 

найостаннішу 24-ту позицію серед районів Київської області за рівнем розвитку 

екологічної складової трудового потенціалу. 

Загалом, за 2010–2016 рр. відбулась чи то просторова експансія, чи то 

просторова трансгресія середньорегіональної сили впливу екологічного фактора 

розвитку трудового потенціалу по території Київської області. Така просторова 

експансія пояснюється тим, що на початку досліджуваного періоду Київська 

область мала поліцентричну структуру істотного-неістотного впливу 

екологічного фактора, а вже на кінець досліджуваного періоду Київщина мала 

лише два полюси істотного-неістотного впливу даного фактора: полюс істотного 

впливу – Іванківський та Бородянський райони (утворюють один просторовий 

ареал), полюс неістотного впливу – Обухівський район. 

Динаміка впливу фактору віддаленості від Києва на розвиток трудового 

потенціалу Київської області. Евентуально, одним із латентних факторів, що не 

зміг зафіксувати факторний аналіз, може бути фактор віддаленості районів від 

Києва з огляду на певну центр-периферійну закономірність формування, 

використання та розвитку трудового потенціалу в районах Київської області. 
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Рис. 2.23. Поле значення факторних ваг екологічного фактору розвитку трудового потенціалу серед район Київської 

області у 2010 та 2016 рр. (побудовано автором).
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Феноменальним є те, що місто Київ інтегрує в собі виконання декількох 

важливих адміністративних функцій – функцію столиці нашої держави (місто 

з особливим статусом), функцію обласного центру та функцію районного 

центру Києво-Святошинського району. Загалом, Київ створює на прилеглу 

територію позитивний пропульсивний соціально-економічний ефект, проте 

райони Київської області, в свою чергу, є постачальниками ресурсів для 

суспільного розвитку столиці.  

Для визначення впливу фактору віддаленості від Києва на розвиток 

трудового потенціалу Київської області протягом 2010–2016 рр. було 

побудовано профілі розвитку трудового потенціалу у 2010 та 2016 рр. 

(рис. 2.24) та здійснено кореляційний аналіз залежності значень факторних ваг 

соціально-економічного фактора та екологічного фактора, блочних індексів 

розвитку трудового потенціалу та інтегрального рангу розвитку трудового 

потенціалу в розрізі районів від порядку сусідства районів відносно столиці 

(дод. Е).  

Побудовані профілі засвідчують той факт, що загалом за період 2010–

2016 рр. райони-сусіди 1-го та 2-го порядку покращили свій рівень розвитку 

трудового потенціалу (за інтегральним рангом розвитку трудового 

потенціалу), а у районів-сусідів 3+ порядку спостерігається зниження рівня 

розвитку трудового потенціалу, тобто в районах цієї групи відбувається 

деградація розвитку трудового потенціалу. Покращилися усереднені позиції 

районів-сусідів 3+ порядку лише за екологічним, культурним та економічним 

індексами розвитку трудового потенціалу, проте це зростання не є значним. 

Демографічна складова розвитку трудового потенціалу даної групи районів 

зазнала досить гострого спаду.  
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Рис. 2.24. Профілі розвитку трудового потенціалу  у районах Київської 

області в залежності від порядку сусідства району відносно Києва у 2010 та 

2016 рр. (на основі середніх значень показників: І1 – екологічний індекс; І2 – індекс 

культури; І3 – демографічний індекс; І4 – економічний індекс; IR – інтегральний ранг 

розвитку трудового потенціалу) (розраховано автором) 
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У районах-сусідах 1-го порядку спостерігається стрімкий приріст 

усередненого рівня розвитку культурної складової трудового потенціалу, а у 

районах-сусідах 2-го порядку усереднені позиції покращились як за 

культурною складовою, так і за економічною складовою розвитку трудового 

потенціалу. За всіма іншими відповідними аспектами розвитку трудового 

потенціалу серед районів-сусідів 1-го та 2-го порядку спостерігається занепад 

усереднених позицій. Таким чином, побудовані профілі розвитку трудового 

потенціалу у 2010 та 2016 рр. вказали на «чітку» залежність розвитку 

трудового потенціалу серед груп районів-сусідів відносно Києва від 

дистанційованості до столиці. Особливістю прояву фактору віддаленості від 

Києва за 2010–2016 рр. є те, що чим вищий порядок сусідства районів відносно 

Києва, тим більший спектр приросту усереднених позицій по складових 

розвитку трудового потенціалу, тобто з віддаленістю від Києва – кількість 

приростів усереднених позицій серед складових розвитку трудового 

потенціалу зростає. Порівнюючи усереднені позиції досліджуваних 

показників за 2016 р. відносно 2010 р. за різними групами районів-сусідів 

відносно Києва, було виявлено, що в районів-сусідів 1-го порядку приріст 

усереднених позицій мала лише одна складова розвитку трудового потенціалу, 

у районів-сусідів 2-го порядку – дві складові, а в районів-сусідів 3+ порядку – 

аж три складові розвитку трудового потенціалу. Хоча, треба бути дуже 

обережним із трактуванням згаданої вище закономірності, адже вона базується 

на індексах, що були розраховані на основі нормативних значень показників-

індикаторів, а як відомо, максимальне і мінімальне значення таких показників, 

зазвичай, є різним у різні роки. 

Більш чіткіші закономірності допоміг зафіксувати кореляційний аналіз 

залежності значень факторних ваг соціально-економічного фактора та 

екологічного фактора, блочних індексів розвитку трудового потенціалу та 

інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу в розрізі районів від 

порядку сусідства районів відносно столиці  за 2010 та 2016 рр. (дод. Ж). 



139 

 

Результати кореляційного аналізу показали, що на мікрорегіональному 

масштабі Київської області реєструються такі закономірності впливу фактору 

дистанційованості від м. Києва:  

 із збільшенням дистанційованості (за порядком сусідства) від Києва 

помірно збільшується значення інтегрального рангу розвитку трудового 

потенціалу районів, тобто чим далі від центру – тим менший рівень розвитку 

трудового потенціалу (коефіцієнт кореляції у 2010 р. дорівнює 0,47, а у 2016 р. 

– 0,55); 

 існує прямий помірно-сильний взаємозв’язок між зростанням 

значення індексу культурного розвитку трудового потенціалу та зростанням 

порядку сусідства районів відносно столиці, тобто чим далі від столиці – тим 

більший рівень розвитку культурної складової трудового потенціалу 

(коефіцієнт кореляції у 2010 р. дорівнює 0,62, а у 2016 р. – 0,51), що 

пояснюється, оскільки культурна складова оцінювалась на основі тематичних 

показників забезпеченості населення, високою густозаселеністю близьких до 

столиці районів та низькою щільністю населення у районах, що віддалені від 

столиці; 

 існує тісний обернений взаємозв’язок між зростанням значення 

індексу демографічного розвитку трудового потенціалу та зростанням 

порядку сусідства мікрорайонів відносно Києва, тобто чим далі від Києва – 

тим менший рівень розвитку демографічної складової трудового потенціалу 

(коефіцієнт кореляції у 2010 р. дорівнює -0,65, а у 2016 р. – (–0,50)); 

 існує дуже тісний обернений взаємозв’язок між зростанням значення 

індексу економічного розвитку трудового потенціалу та зростанням порядку 

сусідства районів відносно столиці, тобто чим далі від столиці – тим менший 

рівень розвитку економічної складової трудового потенціалу (коефіцієнт 

кореляції у 2010 р. дорівнює –0,76, а у 2016 р. – (–0,79)); 

 існує дуже тісний обернений взаємозв’язок між зростанням значення 

факторних ваг соціально-економічного фактору розвитку трудового 

потенціалу та зростанням порядку сусідства районів відносно Києва, тобто 
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чим далі від Києва, тим менше значення факторних ваг соціально-

економічного фактору розвитку трудового потенціалу (коефіцієнт кореляції у 

2010 р. дорівнює –0,75, а у 2016 р. – (–0,74)). 

На превеликий жаль, встановити взаємозв’язок між дистанційованістю 

районів від Києва та індексом екологічного розвитку трудового потенціалу і 

факторними вагами екологічного фактору не вдалося через статистичну 

ненадійність двох останніх показників як у 2010 році, так і в 2016 році. 

Також додатково було зроблено кореляційний аналіз між ключовим 

комплексним показником розвитку трудового потенціалу (інтегральний ранг 

розвитку трудового потенціалу) та порядком сусідства районів відносно 

столиці протягом семи років – з 2010 р. по 2016 р. (дод. Ж), щоб встановити 

характер динаміки взаємодії цих двох важливих показників. 

Результати кореляційного аналізу показали, що протягом 2010–2016 рр. 

фактор віддаленості від Києва в основному мав сильний вплив на формування 

розвитку трудового потенціалу районів Київської області (рис. 2.25).  

Між порядком сусідства районів відносно Києва та значенням 

інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу у розрізі районів 

Київщини у 2010–2016 рр. існував прямий взаємозв’язок, тобто чим ближче до 

Києва – тим менше значення інтегрального рангу розвитку трудового 

потенціалу (відповідно тим вищий рівень розвитку трудового потенціалу).  

Найвищий коефіцієнт кореляції між описаними вище показниками 

фіксується у 2014 році, що, ймовірно, пояснюється загостренням 

нерівномірності розвитку трудового потенціалу між районами-сусідами 1-го 

порядку і найвіддаленішими районами відносно столиці у кризовий рік для 

політичного та економічного життя України. Дане припущення підтвердилось 

після обчислення показника розриву між середнім значенням інтегрального 

рангу розвитку трудового потенціалу (IR) найвіддаленіших та найближчих 

районів відносно Києва у 2010–2016 рр. (дод. Ж). 

 



141 

 

 

Рис. 2.25. Динаміка коефіцієнту кореляції між порядком сусідства 

районів відносно Києва та значенням інтегрального рангу розвитку трудового 

потенціалу у розрізі районів Київської області за період 2010–2016 рр. 

(побудовано автором) 

 

Так, максимальне, за 2010–2016 рр., значення показника розриву між 

середнім значення IR найвіддаленіших та найближчих районів відносно 

столиці фіксується саме у 2014 р. і становить 1,5 (тобто середнє значення IR 

найвіддаленіших районів у 1,5 разів більше, ніж середнє значення IR 

найближчих районів). Цей факт, підтверджує те, що у кризовий 2014 р. такий 

високий коефіцієнт кореляції між порядком сусідства районів відносно Києва 

та значенням інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу в розрізі 

районів Київської області у 2014 р. зумовлений саме загостренням 

нерівномірності розвитку трудового потенціалу серед найвіддаленіших та 

найближчих районів відносно столиці (Дод. К). 
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Рис. 2.26. Динаміка за період 2010–2016 рр.: 1) коефіцієнту кореляції між 

порядком сусідства районів відносно Києва та значенням інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу у розрізі районів Київської області; 2) середнього значення 

інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу (IR) найближчих та найвіддаленіших 

районів відносно Києва; 3) показника розриву між середнім значенням інтегрального рангу 

розвитку трудового потенціалу (IR) найвіддаленіших та найближчих районів відносно 

Києва. (побудовано автором) 

 

А такий різкий спад цього загострення з 1,5 у 2014 р. до 1,38 у 2015 р. є 

не позитивним моментом розвитку трудового потенціалу Київської області у 

2015 р., а навпаки діаметрально протилежним моментом – деградація 

трудового потенціалу Київської області, оскільки середнє значення IR поясу 

найближчих сусідів столиці зросло з 38,4 р.б. у 2014 р. аж до 42,2 р.б. у 2015 р., 

що свідчить про зниження рівня розвитку трудового потенціалу деяких 

районів ближнього поясу. Середнє значення IR найвіддаленіших районів 

відносно столиці теж зросло з 57,7 р.б. у 2014 р. до 58,1 р.б. у 2015 р., проте це 
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зростання є незначним, але все одно свідчить про деяку міру занепаду та 

консервування розвитку трудового потенціалу серед найвіддаленіших районів 

у 2015 р. (Дод. К). 

Такі процеси розвитку трудового потенціалу знизили коефіцієнт 

кореляції між порядком сусідства районів відносно Києва та значенням 

інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу у розрізі районів 

Київської області у 2015 р. Адже, у 2015 р. деякі райони ближнього поясу 

столиці (Бориспільський та Броварський райони) втратили свій високий рівень 

розвитку трудового потенціалу, який був у них у 2014 р., що «спотворило» 

вищезгаданий коефіцієнт кореляції та знизило показник розриву між середнім 

значенням IR найвіддаленіших та найближчих районів відносно Києва у 

2015 р. Певним чином значення коефіцієнту кореляції у 2015 р. на рівні 0,5 

(рис. 2.26) є частковою заслугою того, що К.-Святошинський район, район-

сусід 1-го порядку, наростив свій трудовий потенціал: значення IR знизилось 

з 51 р. б. у 2014 р. (35 р. б. у 2013 р.) до 31 р. б. у 2015 р. 

Отже, за результатами вищеописаних досліджень можна стверджувати, 

що протягом 2010–2016 рр. на розвиток, формування та використання 

трудового потенціалу районів Київської області впливало три основних 

фактори – соціально-економічний фактор; екологічний фактор; фактор 

віддаленості районів від Києва. При цьому на істотність впливу першого 

фактору у розрізі районів дуже сильно впливає третій фактор. Також, певним 

чином, роль фактору віддаленості від Києва у формування трудового 

потенціалу районів зростає у кризові роки, як наприклад у 2014 р. Як показали 

результати обрахунку факторних ваг соціально-економічного фактора та 

екологічного фактора, серед районів Київської області є райони, на розвиток 

трудового потенціалу яких з дуже великою силою впливають два фактори 

(виявлені за результатами факторного аналізу). У 2010 р. таким районом був 

Вишгородський (у 2016 р. істотний вплив мав лише соціально-економічний 

фактор), а у 2016 р. вже Бородянський район., на який до того (у 2010 р.) 

сильний вплив мав лише соціально-економічний фактор. Не важко помітити, 
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що за досліджувані роки такий водночас сильний та майже рівнозначний 

вплив соціально-економічного фактору та екологічного фактору на розвиток 

трудового потенціалу фіксується лише у районах центрального типу, адже 

саме істотний вплив цих факторів або їх поєднань (як у районах зазначених 

вище) та певною мірою вплив фактору близькості до столиці допомагають 

центральним районам концентрувати у собі значну частку трудового 

потенціалу Київської області. 

Структурні тенденції розвитку трудового потенціалу районів Київської 

області будуть проаналізовані крізь призму більш-менш усталеного в часі і 

просторі центр-периферійного каркасу, що сформувався протягом 2010–

2016 рр. з урахуванням поляризації розвитку складових трудового потенціалу. 

Згадаємо, що структурними компонентами розвитку, формування та 

використання трудового потенціалу є екологічна, культурна, демографічна та 

економічна. 

На жаль, на попередніх етапах дослідження не вдалось зафіксувати 

прямої залежності між екологічним індексом розвитку трудового потенціалу 

та порядком сусідства району відносно Києва через статистичну ненадійність 

індексу для адекватних результатів кореляційного аналізу. Протягом 2010–

2016 рр. у Київській області спостерігалась дуже строката поляризація 

розвитку екологічної складового трудового потенціалу (рис. 2.27).  

Рівень поляризованості розвитку екологічної складової у 2010–2016  рр. 

коливався в межах від 1,75 до 11,92. Це говорить нам про існування щорічних 

пульсацій максимальних і мінімальних значень даного показника у дуже 

широкому діапазоні і засвідчує разючу неоднорідність розвитку екологічної 

складової трудового потенціалу. Протягом досліджуваних років, мінімальний 

рівень розвитку екологічної складової майже завжди спостерігався у 

Обухівському районі і лише у 2011 р. мінімальне значення реєструвалось у 

Броварському районі. Насамперед, така позиція Обухівського району 

(напівпериферійний район) пояснюється високою концентрацією викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
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забруднення та великими обсягами утворення відходів I-IV класів небезпеки 

(дод. Л). 

 

 

Рис. 2.27. Динаміка рівня поляризованості розвитку екологічної 

складової трудового потенціалу районів Київської області, 2010–2016 рр. 

(побудовано автором) 

 

Хоча, у 2010–2016 рр. географія максимального значення екологічного 

індексу розвитку трудового потенціалу була більш ширшою (Білоцерківський, 

Вишгородський та Іванківський райони), ніж географія мінімального 

значення, проте з 2012 р. і по 2016 р. максимум стабільно зосередився у 

Іванківському районі. Генералізовано, така географія максимуму з одного 

боку пояснюється вливанням у Іванківський район великої (центральний 

район) маси грошей, що спрямовуються на охорону навколишнього 

середовища, а з іншого боку Іванківський район в основному має відносно 

невеликі обсяги утворення відходів I-IV класів небезпеки та мінімальні викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
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забруднення (дод. Л). Однак, чи можемо ми об’єктивно стверджувати, що 

Іванківський район має високий рівень розвитку екологічної складової 

трудового потенціалу? Відповідь двояка, адже за вибраним набором 

індикаторів екологічного розвитку, що включає в себе параметри стану 

навколишнього середовища та догляду за ним, цей район є прекрасним в 

екологічному плані, проте наявність на території району частини 

Чорнобильської зони відчуження практично нівелює цю статистичну оцінку. 

Ймовірно, такі великі обсяги поточних видатків на охорону навколишнього 

середовища району напряму пов’язані із подоланням наслідків аварії на ЧАЕС 

в межах району – контроль за станом радіоактивного забруднення і станом 

екосистем та інше. Тому Іванківський район має сумнівне лідерство за рівнем 

розвитку екологічної складової трудового потенціалу, бо за наявною 

статистичною інформаціє район є лідером, а по факту район є частково у зоні 

високої потенційної радіаційної небезпеки.  

Розглянемо характер динаміки індикаторів екологічного розвитку в 

межах центр-периферії Київської області. У 2010–2016 рр. центральні райони 

мають загалом вищі за середньообласний (загальний середній рівень по 

районах) рівень поточних витрат на охорону навколишнього середовища (рис. 

2.28) із тенденцією до зростання, а периферійні райони в цей час знаходяться 

нижче загальнообласного рівня, проте зі змінним успіхом нарощують грошові 

обсяги поточних витрат на охорону навколишнього середовища. Варто 

зазначити, що у 2012 р. за даними ГУС у Київській області у Володарському 

районі не спостерігалось явища поточних видатків на охорону навколишнього 

середовища, тому було прийнято рішення трактувати це як нуль тис. грн. 

Протягом досліджуваних років дестимулюючий вплив (викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення та утворення відходів I-IV класів небезпеки) на розвиток 

екологічної складової трудового потенціалу найбільше поширився на 

напівпериферію (звісно ж не без «допомоги» Обухівського району) та 



147 

 

центральні райони, а у лакуні та периферії дестимулюючий вплив знаходиться 

на рівні, що менший за середньо регіональний (рис. 2.29).  

 

Рис. 2.28. Динаміка середніх значень поточних витрат на охорону 

навколишнього середовища у розрізі різних типів районів Київської області, 

2010–2016 рр. (побудовано автором) 

 

За період 2010–2016 рр. найбільше від сукупного впливу дестимуляторів 

екологічної складової потерпала напівпериферія Київської області, що мала в 

цілому вищі, ніж в середньому по Київщині середні значення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення та утворення відходів I-IV класів небезпеки. 

У вищезазначених дослідженнях було підтверджено, що існує прямий 

помірно-сильний взаємозв’язок між зростанням значення індексу культурного 

розвитку трудового потенціалу та зростанням порядку сусідства районів 

відносно столиці, тобто чим далі від столиці – тим більший рівень розвитку 

культурної складової трудового потенціалу (коефіцієнт кореляції у 2010 р. 

дорівнює 0,62, а у 2016 р. – 0,51).  
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Рис. 2.29. Динаміка середніх значень викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення та динаміка 

утворення відходів I-IV класів небезпеки у розрізі різних типів районів 

Київської області, 2010–2016 рр. (побудовано автором) 

 

Оскільки більшість центральних районів є сусідами столиці 1-го 

порядку, а периферійні райони включають в себе значну частину районів-

сусідів 3+ порядку, то ця закономірність частково перейшла й у розвиток 

культурної складової трудового потенціалу у центр-периферійному вимірі. 

Зокрема, протягом 2010–2016 рр. найменший рівень розвитку культури був 

зосереджений у центральних районах, водночас найвищий рівень 

притаманний периферійним районам та лакуні (рис. 2.30). У свою чергу, у 

2010–2016 рр. напівпериферійні райони мають наближений до 

середньорегіонального рівень розвитку культурної складової трудового 

потенціалу. 

Київська область у 2010–2016 рр. мала два стабільних полюси розвитку 

культурної складової трудового потенціалу: 1) полюс високого рівня розвитку 

культури – Володарський район; 2) полюс низького рівня розвитку культури – 

К.-Святошинський район. На жаль, не вдалось зафіксувати рівень 

поляризованості розвитку культурної складової трудового потенціалу у 



149 

 

Київській області (рис. 2.31), оскільки К.-Святошинський район за значенням 

індексу культури набував лише нульових значень, проте за графіком ми 

можемо оцінити, що розрив у значеннях індексу є кризовим. Цікавою 

особливістю є те, що антиподами за величиною індексу культури стали саме 

центральний район (К.-Святошинський) та периферійний район 

(Володарський), що наочно продемонструвало вищеописану закономірність 

розвитку культурної складової розвитку трудового потенціалу. 

 

 

Рис. 2.30. Динаміка середніх значень кількості місць у закладах культури 

клубного типу на 100 осіб населення та динаміка розміру бібліотечного фонду 

на 100 осіб населення у розрізі різних типів районів Київської області, 2010–

2016 рр. (побудовано автором) 

 

Диспропорційність у розвитку культури Київщини фіксується через 

високу щільність населення у К.-Святошинському районі, що створює 

сильний тиск на існуючу соціальну інфраструктуру, та через низьку щільність 

населення у Володарському районі, що є сусідом столиці 3-го порядку та має 

незначну соціальну інфраструктуру (таке пояснення справедливе і для 

загальної картини розвитку складової культури центр-периферії Київської 

області). 
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Рис. 2.31. Динаміка рівня поляризованості розвитку культурної 

складової трудового потенціалу районів Київської області, 2010-2016 рр. 

(побудовано автором) 

 

Також варто зазначити, що дані надані ГУС у Київській області є досить 

курйозними щодо показників розвитку культурної складової трудового 

потенціалу. Наприклад, показник розміру бібліотечного фонду на 100 осіб 

населення для Обухівського району в одні роки обраховувався разом з 

м. Обухів, а в інші без. Можливо були ще якісь такі райони, але зафіксувати ці 

курйози дуже складно.  

Головною особливістю розвитку демографічної складової трудового 

потенціалу є те, що існує тісний обернений взаємозв’язок між зростанням 

значення індексу демографічного розвитку трудового потенціалу та 

зростанням порядку сусідства мікрорайонів відносно Києва, тобто чим далі від 

Києва, тим менший рівень розвитку демографічної складової трудового 

потенціалу (коефіцієнт кореляції у 2010 р. дорівнює –0,65, а у 2016 р. – (-0,50)).  
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Протягом 2010–2016 рр. у Київській області спостерігався флуктаційний 

характер поляризації розвитку демографічної складової трудового потенціалу 

(рис. 2.18). Рівень поляризації розвитку демографічної складової за даний 

період коливався в межах від 7,43 до 11,73. Безумовно, що така 

нерівномірність демографічного розвитку пов’язана із специфікою 

показників-індикаторів, які описують відтворення населення, міграцію 

населення, та дією різноманітних факторів, які впливають на демографічний 

розвиток районів як загалом, так і опосередковано. 

Загалом, за 2010–2016 рр. абсолютна першість за рівнем розвитку 

демографічної складової трудового потенціалу належала К.-Святошинському 

району (центральний район), а останнє місце в різні роки між собою ділили 

три периферійних райони – Згурівський (2010–2013 рр., 2015 р.), 

Володарський (2014 р.) та Рокитнянський (2016 р.). Така першість К.-

Святошинського району пояснюється його безпосередньою близькістю до 

Києва (район-сусід 1-го порядку), що робить його атрактивним для 

проживання людей, які працюють у столиці, але шукають доступне житло у 

передмісті. Додатний міграційний приріст у свою чергу призводить до 

«омолодження» статево-вікової структури населення, що само собою 

передбачає збільшення жінок фертильного віку і відповідно впливає на 

народженість, а близькість території району до столиці забезпечує певною 

мірою доступ до якісних медичних послуг, що зменшує смертність, і є 

складовими природного приросту населення. 

Кошик периферійних районів, які в різні роки займали останню позицію 

за рівнем розвитку демографічної складової трудового потенціалу 

характеризується в основному від’ємним сальдо міграції і постійним 

природним скороченням населення, що впливає на статево-вікову структуру 

населення та загальну чисельність населення (в даних районах не перевищує 

30 тис. осіб).  
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Рис. 2.32. Динаміка рівня поляризованості розвитку демографічної 

складової трудового потенціалу районів Київської області, 2010–2016 рр. 

(побудовано автором) 

 

Тепер поглянемо на характер динаміки індикаторів демографічного 

розвитку в межах центр-периферії Київської області. У 2010–2016 рр. 

центральні райони в цілому наростили свій рівень демографічного розвитку 

(рис. 2.19, рис. 2.20). 

Периферійні райони мають стабільно низький рівень розвитку 

демографічної складової розвитку трудового потенціалу через загалом низькі 

значення показників-стимуляторів та несприятливі рівні показників-

дестимуляторів. Також, важливо звернути увагу на графік значення загального 

демографічне навантаження у розрізі районів різних типів, на якому з 2011 р. 

і до кінця досліджуваного періоду фіксується різке тотальне зниження значень 

цього показника по районах всіх типів відносно 2010 р. 
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Рис. 2.33. Динаміка середніх значень чисельності наявного населення 

(з 01.01.2011 (2010 р.)–01.01.2017 (2016 р.)) та динаміка міграційного приросту 

(скорочення) у розрізі різних типів районів Київської області, 2010–2016 рр. 

(побудовано автором) 

 

Таке різке падіння пояснюється реформою пенсійної системи України у 

2011 року. Однією з головних цілей реформи було збільшення пенсійного віку 

та страхового стажу, що напряму вплинуло на зміну Київоблстатом 

методології обрахунку загального демографічного навантаження на 

працездатне населення.  

Економічна складова трудового потенціалу має певну усталену 

специфіку свого розвитку, оскільки за результатом кореляційного аналізу було 

встановлено існування дуже тісного оберненого взаємозв’язку між зростанням 

значення індексу економічного розвитку трудового потенціалу та зростанням 

порядку сусідства районів відносно столиці, тобто чим далі від столиці, тим 

менший рівень розвитку економічної складової трудового потенціалу 

(коефіцієнт кореляції у 2010 р. дорівнює -0,76, а у 2016 р. – (-0,79)). 
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Рис. 2.34. Динаміка середніх значень природного приросту (скорочення) 

населення та динаміка демографічного навантаження на працездатне 

населення у розрізі різних типів районів Київської області (з 01.01.2011 

(2010 р.) – 01.01.2017 (2016 р.)), 2010–2016 рр. (побудовано автором). 

 

За період 2010–2016 рр. у Київській області спостерігався доволі 

нестабільний характер поляризованості розвитку економічної складової 

трудового потенціалу (рис. 2.35). Рівень поляризованості розвитку 

економічної складової протягом 2010–2016 рр. коливався у діапазоні від 4,52 

до 41,12. Така нерівномірність у економічному розвитку є наслідком кризових 

процесів у економіці нашої країни у 2013–2015 рр., деградацією економічної 

складової трудового потенціалу у найвіддаленіших районах Київської області 

та деякими аномальними значеннями одного із індикаторів економічного 

розвитку. Щодо останнього, то у 2010–2016 рр. серед районів Київської 

області було зафіксовано рекордно-аномальні значення навантаженості на 

одне вільне робоче місце (вакансію): у 2010 р. – Таращанський район (139 осіб 

на одне вільне робоче місце), у 2012 р. – Володарський та Згурівський райони 

(відповідно 515 та 144), у 2015 р. – Тетіївський район (101 особа на одне вільне 

робоче місце). 
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Рис. 2.35. Динаміка рівня поляризованості розвитку економічної 

складової трудового потенціалу районів Київської області, 2010-2016 рр. 

(побудовано автором) 

Загалом, протягом 2010–2016 рр. першу позицію за рівнем розвитку 

економічної складової трудового потенціалу в різні роки займали всього три 

райони – Бориспільський (2010–2012 рр. та 2016 р.), Вишгородський (2013–

2014 рр.) та К.-Святошинський (2015 р.). Всі вони є центральними районами 

за рівнем розвитку трудового потенціалу. Останнє місце в різні роки ділили 

між собою три райони-сусіди столиці 3+ порядку – Таращанський (2010 р.), 

Володарський (2011–2013 рр.) та Тетіївський (2014–2016 рр.). 

Динаміка стимуляторів і дестимуляторів економічного розвитку за 

період 2010-2016 рр. в межах центр-периферії Київщини (рис. 2.36, рис. 2.37) 

вказує на те, що центральні райони мали загальну тенденцію до зростання 

стимулюючого впливу на економічну складову трудового потенціалу, а вплив 

дестимулюючих показників на економічний розвиток групи даних районів був 

в основному мінімальним.  
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Рис. 2.36. Динаміка інвестицій в основний капітал/капітальних інвестицій та 

динаміка середньомісячної заробітної плати найманих/штатних працівників у 

розрізі різних типів районів Київської області, 2010–2016 рр. (побудовано 

автором) 

 

Рис. 2.37. Динаміка кількості зареєстрованих безробітних у розрахунку 

на 1000 осіб та динаміка навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію 

у розрізі різних типів районів Київської області, 2010–2016 рр. (побудовано 

автором). 
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Периферійні райони та лакуна мали найгірший рівень економічного 

розвитку, що підтверджується як показниками-стимуляторами, так і 

показниками-дестимуляторами. Вочевидь така депресивність розвитку 

економічної складової є наслідком багаторічного диспропорційного розвитку 

ринку праці лакуни та периферійних районів, віддаленість цих районів від 

столиці тощо. 

 

Висновки до РОЗДІЛУ 2 

 

1. Запропоновано 23 показники-індикатори чотирьох підсистем із 

шістьма складовими, які визначають формування та використання трудових 

ресурсів регіону. Обраховано інтегральні індекси визначених підсистем, які 

відображають якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу 

регіону. Виявлено три основні агреговані суспільно-географічних фактори 

формування та розвитку трудового потенціалу регіонів України (медико-

екологічний фактор, освітньо-культурний фактор; демографічно-економічний 

фактор) та силу їх впливу. Виявлено суттєві диспропорції у рівні розвитку 

трудового потенціалу регіонів України. Описано місце Київської області у 

відповідності до їх дії. Київська область віднесена до групи регіонів із високим 

рівнем трудового потенціалу із найсуттєвішою дією демографічно-

економічного фактору.  

2. Розкрито особливості формування та використання трудового 

потенціалу в Україні та відповідний вплив суспільно-географічних факторів. 

За інтегральним рангом оцінки формування та використання трудового 

потенціалу виділено п’ять груп регіонів. Дана стисла характеристика 

виділених груп регіонів щодо ролі у формуванні трудового потенціалу їх 

регіональних центрів, у відповідності до рівня диверсифікованості економіки 

та впливу на соціально-культурний розвиток регіону та країни в цілому, 

визначених у статті  суспільно-географічних факторів розвитку трудового 

потенціалу. 
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3. Доведено, що Київська область відноситься до групи регіонів із 

високим рівнем трудового потенціалу. Найсуттєвіший вплив на формування 

та використання трудового потенціалу в даному регіоні здійснює 

демоекономічний фактор, а найменш суттєвий вплив має освітньо-культуний 

фактор. На формування та використання трудового потенціалу Київської 

області величезний вплив створює фактор столичного міста.  

4. Розраховано інтегральний індекс розвитку трудового потенціалу 

регіонів України. На основі розрахунку виділено 5 типів регіонів: • 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).  

Половина регіонів України знаходяться за межею середнього рівня 

розвитку (у низхідному напрямку) трудового потенціалу. Поляризація 

трудового потенціалу серед областей вказує на нерівномірний розвиток 

трудового потенціалу – значення інтегрального індексу розвитку трудового 

потенціалу в регіоні-лідері (Львівська область) у майже 2 рази більше, ніж у 

регіоні-аутсайдері (Кіровоградська область).  

5. За результатами кластеризації регіонів України за розвитком 

трудового потенціалу виділено 4 типи та 4 підтипи, що мають свої структурні 

особливості розвитку трудового потенціалу.  

Київська область належить до одного із підтипів 4 типу розвитку 

трудового потенціалу. За значенням інтегрального індексу розвитку трудового 

потенціалу Київський регіон належить до групи областей із високим рівнем 

розвитку 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 
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розвиток трудового потенціалу Київської області створює найсильніший, в 

соціально-економічному плані, метрополіс України – м. Київ, який створює 

позитивний пропульсивний ефект для розвитку Київщини.  

6. Трудовий потенціал регіону залежить, перш за все, від його 

демографічного потенціалу. Київська область, як всі адміністративні одиниці 

України, скоротила чисельність населення в порівнянні з 1989 роком, але, 

починаючи з 2010 роки вона постійно збільшує свою чисельність.  

7. З отриманням столичних функцій Києвом столична область, значною 

мірою, стала його субурбією і отримала нові атрактивні соціально-економічні 

функції, які призвели до збільшення демографічного значення області в 

розподілі населення України. Подібна зміна спостерігається і на 

регіональному рівні, коли зростає демографічний потенціал (як абсолютний, 

так і відносний) зони субурбанізації Києва і сильно скорочується чисельність 

населення та трудовий потенціал периферійних районів області.  

Одним із важливих чинників перебудови демографічного і трудового 

потенціалу відіграють міграції, які мають в Київській області надзвичайну 

просторову диференціацію. Периферійні регіони області багато років 

демонструють стійке і сильне міграційне скорочення, а приміські райони і 

місто Київ – збільшують свою чисельність за рахунок мігрантів. 

Одним із соціальних наслідків міграцій, на фоні звуженого типу 

відтворення населення, є зміна вікової структури населення. Для Київської 

області характерним є дуже сильна просторова диференціація вікової 

структури населення. Периферійні сільські райони збільшують частку 

населення старших вікових груп та втрачають умови для природного 

підтримання чисельності населення. В центральних, міграційно сприятливих 

районах відбувається збільшення частки населення працездатного віку. 

8. Група економічних чинників, що впливають на формування трудового 

потенціалу регіону та його адміністративно-територіальних одиниць 

демонструють безальтернативну центр-периферійну організацію геопростору, 
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де амплітуди між такими економічними показниками як рівень інвестицій, 

введення житла можуть сягати трьох порядків.  

Проведений факторний аналіз дозволив виділити лише 2 дієвих 

чинника/фактора формування трудового потенціалу. Фактор перший – 

позиційно-демографічний, формується показником відстані від Києва, 

абсолютними та відносними змінами демографічного потенціалу і сальдо 

міграцій. Другий фактор – економічний, формується впливом лише двох 

показників: рівнем капітальних інвестицій та рівнем заробітних плат. 

Просторовий аналіз факторних навантажень демонструє чіткі відцентрові 

тенденції погіршення показників в напрямку від Києва на периферію області. 

Типізація адміністративних одиниць Київської області за сукупністю 

дієвих економічних і позиційно-демографічних чинників, дозволила виділити 

три типи адміністративних одиниць, які суттєво відрізняються за рівнем 

економічного розвитку та особливостями демографічної ситуації. 

Таким чином, різноманітність дієвих факторів формування трудового 

потенціалу Київської області вимагає врахування цього чинника в розробці 

планів та стратегій розвитку регіону та його окремих адміністративних 

одиниць. 

9. Встановлено, що на перспективу, центр-периферійна модель розвитку 

трудового потенціалу Київської області зазнає територіальної реорганізації. 

Новими районами-ядрами ймовірно стануть Броварський та П.-Хмельницький 

райони, а інтенсивно регресуючі напівпериферійні райони в найближчий час 

можуть стати периферійними – Сквирський, Васильківський та Богуславський 

райони. У майбутньому типологічна центр-периферійна трансформація 

торкнеться і районів-ядер розвитку трудового потенціалу – висока вірогідність 

того, що Бориспільський мікрорегіон передислокується із районів 

центрального типу до районів напівпериферійного типу.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [15, 

16, 18, 118, 119].  
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РОЗДІЛ 3 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ У ВИКОРИСТАНІ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

3.1. Аналіз розвитку трудового потенціалу Київської області 

 

Дослідження рівня розвитку трудового потенціалу районів Київської 

області допоможе виявити мозаїку трудового потенціалу регіону, а також 

встановити вклад кожного району до сукупного трудового потенціалу області.  

Трудовий потенціал регіону та його геотаксономічних рівнів – це 

складна система, що сформувалась на певній території та складається із 

взаємопов’язаних підсистем, які включають в себе якісні та кількісні 

характеристики трудового потенціалу, що динамічно змінюються під дією 

соціальних, економічних, політичних та інших факторів. 

Підґрунтям для відбору показників слугувало таке розуміння поняття 

«трудовий потенціал регіону» як складної системи, що сформувалась на 

певній території та складається із взаємопов’язаних підсистем, які включають 

в себе якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу, що 

змінюються під дією соціальних, економічних, політичних та інших факторів.  

У дослідженні система трудового потенціалу складається із 

4 тематичних блоків розвитку трудового потенціалу, які об’єднують 

13 показників-індикаторів (за даними Статистичних щорічників Київської 

області за 2010–2016 рр.) формування та використання трудового потенціалу 

у районному вимірі (табл. 3.1). 

Екологічний блок включає в себе параметри стану навколишнього 

середовища та догляду за ним, що, безумовно, впливає на трудовий потенціал, 

зокрема на умови життєдіяльності та певною мірою на умови праці населення. 

Блок культури характеризує забезпеченість трудових ресурсів 

можливістю культурно розвиватись через доступ до послуг у сфері культури.  



162 

 

Таблиця 3.1 

Система «трудовий потенціал регіону» та її складові у 

мікрорегіональному вимірі у 2010–2016 рр. (складено автором за даними 

Статистичних щорічників Київської області за 2010-2016 рр. (матеріали ГУС у Київській 

області)) 

Блоки Показники-індикатори розвитку трудового потенціалу регіону 

Екологічний 

блок 

𝑥1 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у 2010-2016 рр., т 

𝑥2 утворення відходів I-IV класів небезпеки у 2010-2016 рр., т 

𝑥3 
поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища у 2010-2016 

рр., тис. грн. 

Блок культури 
𝑥4 кількість місць у клубних закладах на 100 осіб населення у 2010-2016 рр., місць 

𝑥5 бібліотечний фонд на 1000 осіб населення у 2010-2016 рр., прим. 

Демографічний 

блок 

𝑥6 чисельність наявного населення на 01.01.(2011-2017 рр.), осіб 

𝑥7 
демографічне навантаження особами молодше і старше працездатного віку (0-14 

років та 65 років і старше) на 1000 осіб працездатного віку (15-64 роки)* на 

01.01.(2011-2017 рр.), осіб 

𝑥8 природнє скорочення населення на 1000 наявного населення у 2010-2016 рр., осіб 

𝑥9 
міграційний приріст (скорочення) на 10 тис. наявного населення у 2010-2016 рр., 

осіб 

Економічний 

блок 

𝑥10 капітальні інвестиції** на одну особу у 2010-2016 рр., грн. 

𝑥11 
середньомісячна заробітна плата найманих/штатних працівників у 2010-2016 рр., 

грн. 

𝑥12 
кількість зареєстрованих безробітних (район разом з містом) на кінець 2010-2016 

рр. року у розрахунку на 1000 осіб середньорічної чисельності постійного 

населення у 2010-2016 рр., осіб       

𝑥13 
навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію) на кінець 2010-2016 рр. 

(район разом з містом), осіб 

(*) – у 2010 р. інший вік за трьома категоріями – молодше і старше працездатного віку та працездатного віку, 

а з 2011-2016 рр. – молодше і старше працездатного віку (0-14 та 65+ років) та працездатного віку (15-64 

роки), що пояснюється пенсійною реформою 2011 року; (**) – у 2012-2016 рр. капітальні інвестиції на одну 

особу, а у 2010-2011 рр. інвестиції в основний капітал на одну особу. 

 

Демографічний блок описує чисельність, відтворення, мобільність і 

вікову структуру населення, що впливає на взаємозаміщення трудових 

ресурсів, їх концентрацію та майбутні умови на ринку праці. 

Економічний блок характеризує наявні економічні умови (попит і 

пропозиція робочої сили, оплата праці, інвестиційний клімат), в яких 

розвивається трудовий потенціал. 

Для комплексного дослідження рівня розвитку трудового потенціалу 

Київської області було розраховано інтегральний ранг розвитку трудового 

потенціалу для кожного із 24 районів (без Поліського району через відсутність 

повного набору даних). Даний розрахунок здійснювався у декілька етапів. 
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Далі нормалізовано показники-індикатори (враховуючи їх 

стимулюючий чи дестимулюючий вплив) за всіма блоками/складовими 

розвитку трудового потенціалу у розрізі 24 районів (районів) Київської області 

за період 2010–2016 рр. (дод. Л).  

Враховуючи результати обчислень попереднього етапу, відбувався 

розрахунок блочних індексів – об’єднання показників-індикаторів у індекси за 

певними блоками/складовими трудового потенціалу за період 2010-2016 рр.  

Потім було здійснено ранжування районів Київської області за 

значеннями блочних індексів у 2010–2016 рр. Після ранжування районів за 

чотирма складовими розвитку трудового потенціалу було розраховано 

інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу для кожного району у 2010–

2016 рр. (дод. Л). 

Отримані значення інтегрального рангу за період з 2010 р. до 2016 р. 

надали можливість, за допомогою результатів кластерних аналізів, встановити 

усталений просторово-часовий каркас розвитку трудового потенціалу серед 

районів Київської області. 

Кластерний аналіз здійснювався з використанням двох методів. Перший 

метод кластерного аналізу – метод Варда, а другий – метод К-середнього 

(дод. В). Спершу методом Варда було побудовано дендрограму кластеризації 

районів Київщини за значеннями інтегрального рангу впродовж 2010–2016 рр. 

та встановлено існування ієрархічної кластеризації районів на три кластери за 

рівнем розвитку трудового потенціалу. Вже знаючи про існування 3 кластерів 

районів за рівнем розвитку трудового потенціалу було застосовано, як 

альтернативу відомим результатам за методом Варда, кластеризацію методом 

К-середнього, за яким дослідник наперед задає кількість кластерів, які хоче 

отримати у кінцевому результаті. Застосування цих двох методів надало 

можливість порівняння результатів для подальшого вибору кращого методу 

для більш наочного інтерпретування отриманих кластерів. У підсумку, 

найкращим для інтерпретації отриманих результатів з огляду на 
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проаналізовану динаміку інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу 

протягом 2010–2016 рр. виявився метод К-середнього. 

Відповідно до зазначеного вище було здійснено кластеризацію (за 

методом К-середнього) районів Київської області за рівнем розвитку 

трудового потенціалу протягом 2010–2016 рр.  

До першого кластеру ввійшли райони, що є районами-аутсайдерами за 

рівнем розвитку трудового потенціалу. Всього в Київській області районів-

аутсайдерів лише п’ять – Володарський, Згурівський, Рокитнянський, 

Ставищенський і Таращанський. 

Другий кластер складають райони, що є буферними районами за рівнем 

розвитку трудового потенціалу. Буферними районами є Баришівський, 

Білоцерківський, Богуславський, Броварський, Васильківський, 

Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, П.-Хмельницький, 

Сквирський, Тетіївський, Фастівський і Яготинський. 

Ядро розвитку трудового потенціалу Київщини формують такі 

мікрорегіони, як Бориспільський, Бородянський, Вишгородський, 

Іванківський та К.-Святошинський. Ці п’ять районів-лідерів за рівнем 

розвитку трудового потенціалу відносяться до третього кластеру. 

Кластеризація районів вказує на те, що більшість районів Київщини 

відносяться до другого кластеру (буферні райони) – 58% від загальної 

кількості досліджуваних районів, а частка районів-аутсайдерів (перший 

кластер) та районів-лідерів (третій кластер) складає 42% (по 21% припадає на 

кожен кластер). 

Кластеризація районів за рівнем розвитку трудового потенціалу вказала 

на наявність усталеного просторово-часового каркасу розвитку трудового 

потенціалу серед районів Київської області.  

Результати розрахунку базового приросту (скорочення) інтегрального 

рангу розвитку трудового потенціалу в розрізі 24 районів Київської області 

(рис. 3.1, рис. 3.2, дод. Г) допомогли ідентифікувати три типи (групи) районів 

за досліджуваним показником. 
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До першого типу належать райони, що мають регресивний розвиток 

трудового потенціалу протягом 2010–2016 рр.. Регресивний тип розвитку 

характерний для районів, що мають значення ∆𝑰𝑹 ≥ 3 рангових пункти (р.п.) 

– Бориспільський, Обухівський, Баришівський, Білоцерківський, 

Васильківський, Макарівський, Володарський, Сквирський, Фастівський, 

Богуславський райони. 

Наступний тип районів – це райони зі стаціонарним типом розвитку 

трудового потенціалу (Вишгородський, Іванківський, Таращанський та 

Яготинський райони). Стаціонарний тип розвитку характерний для районів, 

в яких приріст (скорочення) інтегрального рангу розвитку трудового 

потенціалу знаходиться в межах ±2 р.п., тобто ∆𝑰𝑹 ∈ [−2; 2].  

Останній тип, прогресивний тип, об’єднує в собі райони, що мають 

прогресивний характер розвитку трудового потенціалу, а їх ∆𝑰𝑹 ≤ −3 

рангових пункти. До цього типу відносяться такі райони, як Броварський, К.-

Святошинський, Бородянський, Кагарлицький, П.-Хмельницький, 

Згурівський, Миронівський, Рокитнянський, Ставищенський, Тетіївський. 

Таким чином бачимо, що більшість районів належать до регресивного 

типу (10 районів) та до прогресивного типу (10 районів) розвитку трудового 

потенціалу.  
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Рис. 3.1. Поле диференціації районів Київської області за величиною 

базового приросту інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу за 

період 2010-2016 рр. (побудовано автором)  

 

Решту становлять райони, що мають стаціонарний тип розвитку 

трудового потенціалу. Серед досліджуваних районів Київської області немає 

жодного району, що мав би нульове значення базового приросту інтегрального 

рангу розвитку трудового потенціалу. Розвиток трудового потенціалу районів 

є динамічним процесом як серед районів-лідерів та буферних районів, так і 

серед районів-аутсайдерів (рис. 3.3). Просторовий розподіл базового приросту 

інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу засвідчує той факт, що 
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Київська область за період 2010–2016 рр. просторово розділилась на дві 

прогресивні частини «поясом регресійного розвитку трудового потенціалу», 

до якого входять 9 районів (Бориспільський, Обухівський, Баришівський, 

Білоцерківський, Васильківський, Макарівський, Володарський, Сквирський, 

Фастівський райони). Тобто 90% від усіх районів регресивного типу розвитку 

трудового потенціалу знаходяться саме в цьому поясі, який має триангулярну 

форму. 

В інших двох частинах Київської області, північній та південній (у т. ч. 

південно-східний і південно-західний райони), переважно концентруються 

стаціонарні та прогресивні райони за характером розвитку трудового 

потенціалу. Варто зазначити, що не дивлячись на такі яскраво виражені якісні 

зміни у характері розвитку трудового потенціалу районів Київщини за період 

2010–2016 рр., просторова поляризація розвитку трудового потенціалу лише 

трохи послабилась.  

Так, у 2010 році рівень поляризованості розвитку трудового потенціалу 

або розвив між максимальним та мінімальним значенням інтегрального рангу 

розвитку трудового потенціалу складав 2,4 (тобто максимальне значення 

інтегрального рангу було більшим від мінімального у 2,4 рази). Рівень 

поляризованості розвитку трудового потенціалу – це співвідношення між 

максимальним та мінімальним значеннями інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу (між найкращим районом-лідером та найгіршим 

районом-атсайдером за рівнем розвитку трудового потенціалу) серед 

досліджуваних районів у певний момент часу. Оскільки у 2012 році два 

райони, (Згурівський і Рокитнянський) мали найгірший рівень розвитку 

трудового потенціалу – (по 71 р. б. кожний), то при розрахунку рівня 

поляризації бралось їх середнє значення, яке дорівнює 71 р.б. Максимальний 

рівень розвитку трудового потенціалу (за значенням IR) фіксувався тоді у 

Вишгородському районі (31 р. б.), а мінімальний спостерігався на території 

Рокитнянського району (75 р. б.). У 2016 році рівень поляризованості розвитку 

трудового потенціалу складав вже 2,3.   
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Рис. 3.2. Просторовий розподіл інтегрального рангу по мікрорегіонах Київської області станом на 2010 рік та 2016 рік. 

(побудовано за: Додаток Г) 
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Таким чином, якщо порівнювати дане значення зі значенням 2010 р., то 

розрив у розвитку трудового потенціалу серед районів Київської області не 

зазнав істотних змін та маже не скоротився. Однак, протягом 2010–2016 рр. 

географія максимального та мінімального рівня розвитку трудового 

потенціалу зазнала змін. У 2016 р. максимальний рівень розвитку трудового 

потенціалу (за значення IR) спостерігався вже у К.-Святошинському районі 

(30 р. б.), а мінімальний – у Таращанському районі (70 р.б.).  

Така міграція антиподних полюсів розвитку трудового потенціалу 

загалом відображає результати соціально-економічних та політичних 

процесів, які пронизували сітку районів Київської області протягом 2010–

2016 рр.  

Якщо ж розрахувати рівні поляризації розвитку трудового потенціалу 

для кожного досліджуваного року протягом 2010–2016 рр. (всього сім років), 

то вони матимуть такі значення: у 2010 році рівень поляризації становить 2,42; 

у 2011 році рівень поляризації становить 2,3; у 2012 році рівень поляризації 

становить 2,54; у 2013 році рівень поляризації становить 2,65; у 2014 році 

рівень поляризації становить 2,46; у 2015 році рівень поляризації становить 

2,68; у 2016 році рівень поляризації становить 2,33. 

З вищезазначеної динаміки видно, що існує певна закономірність між 

поляризацією розвитку трудового потенціалу та суспільними кризами в 

Україні. Бачимо, що у пост-кризові 2010–2011 рр., відносно економічної кризи 

2008–2009 рр., рівень поляризації розвитку трудового потенціалу 

зменшується. Але, вже у кризові роки нової економічної та політичної кризи 

2013–2015 рр. (Ю. Орел, 2015; Н. Тюріна та ін., 2019), хоча підвалини 

економічної кризи 2013-2015 рр. закладались неефективною політикою уряду 

ще у 2012 р., фіксується зростання рівня поляризованості розвитку трудового 

потенціалу, а у пост-кризовий 2016 р. поляризованість стабілізується вже на 

рівні 2011 року. Тобто, існує достатньо пряма залежність між поляризованістю 

розвитку трудового потенціалу та кризовими і пост-кризовими роками у 

суспільному розвитку України, що вказує на значну залежність розвитку, 
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формування та використання трудового потенціалу районів Київської області 

не тільки від ендогенних суспільно-географічних факторів, але й від 

екзогенних. 

Просторова модель «центр-периферії» розвитку трудового 

потенціалу Київської області. Побудова центр-периферійної моделі 

розвитку трудового потенціалу допоможе віднайти нерівномірності у 

формуванні, використанні та розвитку трудового потенціалу у розрізі районів 

Київської області протягом 2010–2016 рр. 

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, 

кластеризацію районів за рівнем розвитку трудового потенціалу, типізацію 

районів за величиною базового приросту інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу та порядок сусідства районів відносно м. Києва (дод. Д).  

Результати аналізу допомогли ідентифікувати чотири різних типи 

районів Київської області за центр-периферійною ознакою розвитку трудового 

потенціалу протягом 2010–2016 рр. (рис. 3.3) – 1) райони центрального типу 

або райони-ядра/центральні райони; 2) райони напівпериферійного типу або 

напівпериферійні райони; 3) райони периферійного типу або периферійні 

райони; 4) райони лакунарного типу або лакунарні райони (райони, що є 

винятками із правил центр-периферійного просторового розподілу). 

Райони-ядра або центральні райони – це райони-лідери за рівнем 

розвитку трудового потенціалу, що фактично формують єдиний пояс 

випереджаючого розвитку трудового потенціалу серед усіх досліджуваних 

районів впродовж 2010–2016 рр. У даний пояс районів-лідерів, який пронизує 

всю територію Київської області із півночі на південний-схід, входять 

мікрорегіони-сусіди Києва 1-го та 2-го порядку – такі райони, як К.-

Святошинський, Бориспільський, Вишгородський (сусіди 1-го порядку), 

Бородянський та Іванківський (сусіди 2-го порядку). За характером розвитку 

трудового потенціалу в «поясі лідерів» знаходяться райони, що мають в 
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основному стаціонарний (Вишгородський та Іванківський райони) та 

прогресивний (К.-Святошинський та Бородянський райони) типи розвитку 

трудового потенціалу і лише Бориспільський район має регресивний тип 

розвитку, що безумовно пояснюється позитивним ефектом близькості до 

столиці нашої держави. Окрім цього, варто зазначити, що Вишгородський 

район упродовж 2010–2015 рр. був головним драйвером розвитку трудового 

потенціалу в Київській області, а у 2016 р. уступив цю провідну позицію К.-

Святошинському району. В пояс входить м. Київ як районний центр К.-

Святошинського району, проте при аналізі розвитку трудового потенціалу К.-

Святошинського району впродовж 2010–2016 рр. дані по м. Києву не 

включали до аналізу, оскільки адміністративно Київ не входить до складу 

району. Але сам феномен «поясу випереджаючого розвитку трудового 

потенціалу» має право на існування як суцільного територіального утворення. 

Напівпериферія розвитку трудового потенціалу у Київській області 

об’єднує в собі всю можливу палітру районів-сусідів Києва, що досить сильно 

проявляється на характері та рівні розвитку трудового потенціалу кожного 

напівпериферійного мікрорегіону. Також, напівпериферійні райони – 

найчисленніший тип у межах Київської області регіону, що складається з 

13 районів із буферним значенням розвитку трудового потенціалу: 

Броварський, Обухівський (сусіди 1-го порядку), Баришівський, 

Білоцерківський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, П.-

Хмельницький (сусіди 2-го порядку), Миронівський, Сквирський, 

Фастівський, Яготинський (сусіди 3-го порядку), Богуславський (сусід 4-го 

порядку). Більше половини напівпериферійних районів Київської області 

(61,5% від всіх районів даного типу) мають регресивний характер розвитку 

трудового потенціалу, а 87,5% з них входять до т. з. «поясу регресивного 

розвитку трудового потенціалу», що безумовно створює негативний ефект на 

розвиток трудового потенціалу районів як з точки зору їх суспільно-

географічного положення, так і у сфері формування та використання 

трудового потенціалу. Інші напівпериферійні райони мають або прогресивний 
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тип розвитку трудового потенціалу (Броварський, Кагарлицький, 

Миронівський, П.-Хмельницький), або стаціонарний тип розвитку трудового 

потенціалу (Яготинський район). У просторовому вимірі делімітована 

напівпериферія Київської області має підковоподібну (трохи повернуту U-

подібну) форму та формує суцільний «пояс буферних районів за рівнем 

розвитку трудового потенціалу», який огинає пояс районів-лідерів, а вздовж 

деяких окраїн межує із периферійними районами. 

Мікрорегіони периферійного типу – райони-аутсайдери за рівнем 

розвитку трудового потенціалу: Володарський, Згурівський, Рокитнянський, 

Ставищенський, Таращанський. Всі ці мікрорегіони є сусідами 3-го порядку 

та мають слаборозвинуті мікрорегіональні центри (переважно селища 

міського типу), що напряму позначається на рівні розвитку, формуванні та 

використанні їх трудового потенціалу. Більше половини районів мають 

прогресивний тип розвитку трудового потенціалу (Згурівський, 

Рокитнянський та Ставищенський райони). Стаціонарний характер розвитку 

трудового потенціалу притаманний Таращанському району, а Володарський 

район має регресивний тип розвитку трудового потенціалу. Протягом 2010-

2016 рр. позицію найгіршого району за рівнем розвитку трудового потенціалу 

найчастіше обіймав Ставищенський район (2011 р., 2013 р., 2014 р.), по два 

рази обіймали вищезазначену позицію Рокитнянський (2010 р., 2012 р.) та 

Таращанський райони (2015 р., 2016 р.) і лише один раз у 2012 р. спільно із 

Рокитнянським районм – Згурівський район. Делімітована периферія розвитку 

трудового потенціалу Київської області має певну міру просторової 

розосередженості, оскільки складається із двох окремих територіальних 

утворень: по-перше, «поясу районів-аутсайдерів за рівнем розвитку трудового 

потенціалу», що має клиноподібну (V-подібну) форму на південному-заході 

Київщини (Володарський, Рокитнянський, Ставищенський та Таращанський 

райони); по-друге, окремого просторового осередку – Згурівського району. 

Тип лакунарних районів має лише одного представника – це Тетіївський 

район, який подібно до Згурівського району теж формує окремий просторовий 
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осередок у територіальній організації центр-периферії розвитку трудового 

потенціалу. Підтвердженням того, що це лакуна є той факт, що район є сусідом 

Києва аж 4-го порядку, проте має буферний рівень розвитку трудового 

потенціалу та прогресивний характер його розвитку протягом досліджуваного 

періоду. 

У 2010–2016 рр. територіальна організація центр-периферійної системи 

розвитку трудового потенціалу Київської області у 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 у 

досліджуваних мікрорегіонах. У результаті цієї концентрації відбувається 

акумуляція та генерування різноаспектних інновацій, що прямо чи 

опосередковано впливають на трудовий потенціал районів.  

Делімітована модель «центр-периферія» розвитку трудового потенціалу 

Київської області та виявлені особливості її функціонування упродовж 2010–

2016 рр. перегукуються із запропонованими І. Пилипенко (І. Пилипенко, 2010) 

основними специфічними ознаками у системі «центр-периферія»: 

 наявність кількісного та якісного (структурного) розриву між центром і 

периферією будь-якого рівня (такий розрив пов'язаний з різночасовим та 

хвилеподібним розповсюдженням будь-яких інновацій);  

 переважання відцентрових тенденцій впливу для центра та доцентрових 

для периферії;  
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Рис. 3.3. (1) Кластеризація районів Київської області за рівнем розвитку трудового потенціалу протягом 2010-2016 рр. та 

типізація районів за центр-периферійною ознакою розвитку трудового потенціалу у 2010–2016 рр.; (2) Типізація районів 

Київської області за величиною базового приросту (скорочення) інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу (IR) за 

період 2010–2016 рр. та типізація районів за центр-периферійною ознакою розвитку трудового потенціалу у 2010–2016 рр. 

(побудовано автором)
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 домінування для центру диверсифікації суспільної структури, 

ускладнення соціально-економічних функцій та компонент, для 

периферії – симпліфікація, спрощення взаємозв’язків та взаємовідносин, 

як правило, за рахунок спрощення самої структури; 

 висока суспільна атракція центру і, як наслідок, концентрація 

суспільних об’єктів, процесів та явищ. Натомість для периферії 

характерна деконцентрація суспільної діяльності; 

 у межах центру переважають процеси інтеграції, посилення 

взаємозв’язків між географічними утвореннями та соціальними 

групами, а для периферії більше притаманні дезінтегративні процеси, які 

призводять до послаблення зв’язків і, в деяких випадках, до повної 

самоізоляції утворень. Саме такі процеси, на наш погляд, спричиняють 

формування «периферійної» ментальності, яка ускладнює сприйняття 

інновацій, консервує застарілі суспільно-географічні відношення та 

зв’язки. 

 

3.2. Напрями вдосконалення використання трудового потенціалу 

Київської області 

 

Формування та використання трудового потенціалу України є досить 

поляризованим. По-перше, це зумовлено різним ступенем сприятливості 

суспільно-географічного положення адміністративно-територіальних 

утворень країни. По-друге, що за своєю суттю є достатньо вираженим 

наслідком із першого, існування нерівномірності соціально-економічного 

розвитку регіонів України створює різні умови функціонування ринку праці 

та відтворення трудових ресурсів. По-третє, розвиток трудового потенціалу 

будь-якого регіону країни в основному залежить від різносторонніх програм і 

стратегій соціально-економічного розвитку на різних геотаксономічних рівнях 

управління. 
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Низка вчених переймається проблематикою формування, використання 

і розвитку різних аспектів трудового потенціалу як України загалом, так і її 

регіонів. До них належать С. Мархонос [91], К. Мезенцев, Н. Мезенцева [97, 

98], Н. Матвієнко [92], М. Логвин [81; 84], Л. Нємець [114], О. Бендасюк [9], 

Л. Дулуб [38], Т. Білорус [10], Т. Драгунова [35], К. Сегіда і В. Лозицька [155] 

та інші.  

У попередніх параграфах дисертаційної роботи було проаналізовано 

суспільно-географічні фактори впливу на формування та використання 

трудового потенціалу Київської області у мезорегіональному та райональному 

вимірі. Дослідження допомогли зафіксувати диспропорції розвитку трудового 

потенціалу Київської області як у міжрегіональному, так і міжрайонному 

просторі.  

Дослідженням перспективних напрямів регіонального розвитку з 

використанням управлінсько-планувальних підходів присвячено чимало 

праць. В основному, найбільшу популярність щодо визначення перспективних 

напрямів будь-якого аспекту регіонального розвитку має програмно-цільовий 

підхід і SWOT-аналіз як методичний інструмент для окреслення майбутніх 

стратегій розвитку регіону. 

Проаналізувавши існуючі праці у вищезазначеному дослідницько-

проблематичному полі, ґрунтуючись на досвіді попередників, було вирішено, 

вивчити перспективні напрями зростання трудового потенціалу Київської 

області за такою послідовністю: 

1) зробити SWOT-аналіз розвитку трудового потенціалу Київської області 

та запропонувати варіанти стратегій розвитку трудового потенціалу на 

найближчу перспективу; 

2) використати програмно-цільовий підхід для окреслення можливих 

напрямків розвитку трудового потенціалу районів Київської області. 

Трудовий потенціал регіону – це складна система, що сформувалась на 

певній території та складається зі взаємопов’язаних підсистем, які увібрали в 

себе якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу, що динамічно 
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змінюються під дією суспільно-географічних факторів. Київська область 

відноситься до групи регіонів з високим рівнем трудового потенціалу (5-та 

позиція за значенням 𝑰𝑹 серед досліджуваних регіонів України).  

SWOT-аналіз вже давно став класичним методом дослідження розвитку 

регіонів [39; 57]. Проаналізувавши різні складові соціально-економічного 

розвитку Київської області крізь призму сильних та слабких сторін і 

можливостей та загроз було побудовано комплексний SWOT-профіль 

розвитку Київської області (табл. 3.2). 

Як зазначається у «Стратегії розвитку Київської області на період до 

2020 року» [161], після визначення сильних і слабких сторін та можливих 

зовнішніх можливостей і загроз розвитку Київської області необхідно 

побудувати SWOT-матриці. SWOT-матриця є методом визначення 

конкурентних переваг, викликів, захищеності та ризиків області, яка дозволяє 

виявити взаємозв’язки між внутрішніми факторами – сильними та слабкими 

сторонами суб’єкту аналізу та зовнішніми впливами – можливостями та 

загрозами. Варіанти кореляцій між внутрішніми факторами та зовнішніми 

впливами дозволяють у подальшому визначити стратегію дій для реалізації 

можливостей у використанні сильних сторін та зменшення ризиків впливу на 

слабкі сторони суб’єкту аналізу. Такі варіанти називаються стратегіями й їх 

може бути чотири, а саме: 

Стратегія 1 – «Порівняльні (конкурентні) переваги». За допомогою 

матриці зв’язків між внутрішніми факторами, а саме сильними сторонами 

суб’єкту, та зовнішніми впливами – можливостями, визначається найбільш 

перспективні сторони, які краще за інших сприймають вплив зовнішніх 

факторів і дають сильніший поштовх соціально-економічному розвитку 

області. 

Стратегія 2 – «Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується 

між слабкими сторонами суб’єкту та зовнішніми позитивними можливостями, 

які дозволяють зменшити вразливість суб’єкту. 
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Стратегія 3 – «Захищеність». Матриця зв’язків між сильними сторонами 

суб’єкту та зовнішніми негативними впливами (загрозами) і дозволяє 

визначити, які саме сильні сторони суб’єкту уможливлюють нівелювання 

останніх нівелювати останні. 

Стратегія 4 – «Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та 

загрозами дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні фактори) 

суб’єкту аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів – загроз, тобто 

найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку області.   

Здійснивши комплексний SWOT-аналіз (табл. 3.2) та побудувавши 

SWOT-матриці з акцентом на розвиток трудового потенціалу, можна 

запропонувати чотири ймовірні стратегії розвитку трудового потенціалу 

Київської області.  

I. Порівняльні (конкурентні) переваги розвитку трудового потенціалу. 

Побудова SWOT-матриці взаємозв’язків між сильними сторонами та 

можливостями розвитку трудового потенціалу Київської області вказала на те, 

що найбільш сприятливими основними напрямами використання зовнішніх 

можливостей мають такі сторони: 

1. Подальша стратегічна підтримка звання «регіону з високим рівнем 

трудового потенціалу» з висококваліфікованою робочою силою і високим 

рівнем як внутрішньорегіональної, так і міжрегіональної мобільності трудових 

ресурсів та високою часткою економічно активного населення. Такий 

розвиток можливий за рахунок активізації процесу децентралізації, зростання 

інвестицій в АПК та підвищення якості товарів та послуг до європейських 

стандартів, створення індустріальних парків у межах області (в т.ч. за рахунок 

передислокації столичних підприємств). 
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Таблиця 3.2 

SWOT-аналіз комплексного соціально-економічного розвитку Київської області 

(побудовано автором за Стратегію розвитку Київської області-2020) 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Вигідне суспільно-географічне положення області 

 Досить розвинута транспортна інфраструктура та 

високий транзитний потенціал через близькість 

до столиці 

 Регіон з високим рівнем трудового потенціалу 

 Висококваліфікована робоча сила 

 Високий рівень як внутрішньорегіональної, так і 

міжрегіональної мобільності трудових ресурсів та 

висока частка економічно активного населення 

 Сприятливі агрокліматичні умови для ведення 

сільського господарства 

 Багатогалузева, «гнучка» і 

високодиверсифікована економіка 

 Високий інтелектуальний та виробничих 

потенціал у різних секторах економіки 

 Високий рівень економічного розвитку серед 

регіонів України 

 Наявність знаної сировинної бази для 

виробництва будівельних матеріалів (важливо в 

умовах «будівельного буму» в м. Київ та його 

приміській зоні) 

 Висока забезпеченість водними ресурсами 

 Значна видовженість області із півночі на південь та розділ 

території р. Дніпро на Лівобережжя та Правобережжя 

 Старіння населення та депопуляція, найбільш гостро у 

напівпериферійних та периферійних районах області 

(особливо серед сільського населення) 

 Незавершеність реформи децентралізації та відсутність 

обласного центру 

 Наявність на території області небезпечних та потенційно 

небезпечних природно-техногенних об’єктів (ЧАЕС та «30-

км зона відчуження», Бортницька станція аерації, ризики 

підтоплення населених пунктів та інше)  

 Наявність великих агрохолдингів, що призводить до 

нераціонального природокористування 

 Фізичний та моральний знос основних фондів підприємств 

 Зношення інфраструктури електро-, газо-, тепло- та 

водопостачання; невідповідність між спроможністю мереж та 

потребами населення 

 Проблема безробіття та маргіналізації населення, особливо 

серед районів з низьким соціально-економічним розвитком  

 Проблема забруднення територій та утилізації сміття, в т.ч. 

зношеність полігонів ТПВ 
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 Високий історико-культурний та рекреаційний 

потенціал 

 Розвинута мережа навчальних закладів 

 Достатньо високий рівень надання медичних 

послуг 

 Позитивний інвестиційний імідж області серед 

регіонів України 

 Нерівномірність соціально-економічного розвитку районів та 

диспропорції у забезпеченості населення районів соціальною 

інфраструктурою 

Можливості Загрози 

 Децентралізація влади та укрупнення 

адміністративно-територіальних одиниць 

 Підвищення якості товарів та послуг до 

європейських стандартів 

 Створення адміністративного центру області 

 Розвиток альтернативної енергетики та 

енергоефективності 

 Зростання запиту на органічну продукцію 

високої якості 

 Вступ до НАТО 

 Подальша інтеграція з ЄС 

 Зростання інвестицій в АПК 

 Подальше впровадження та ефективне 

використання електронного урядування 

 Удосконалення телекомунікацій 

 Орієнтація українців на внутрішній туризм 

 Створення індустріальних парків у межах 

області, в т.ч. за рахунок передислокації 

столичних підприємств 

 Загострення чи продовження воєнного конфлікту на сході 

країни 

 Продовження централізації влади 

 Збереження корупції у владі 

 Монополізація ринків, відсутність конкуренції 

 Зростання цін на енергоносії 

 Подальша централізація бюджетних ресурсів 

 Відсутність ресурсів на завершення об’єкта 

«Укриття/Саркофаг» 

 Відтік значної частки робочої сили до Києва 

 Штучне розпалювання міжнаціональних конфліктів 

 Нестабільність курсу національної валюти 

 Припинення постачання газу з РФ 

 Погіршення конкурентоздатності товарів на внутрішньому 

ринку через зростання імпорту з інших країн 

 Зняття мораторію на продаж с/г земель 

 Забруднення територій стихійними сміттєзвалищами 
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2. Розвиток багатогалузевої, «гнучкої» і високодиверсифікованої 

економіки (в т. ч. рентабельного сільського господарства) за рахунок можливої 

подальшої інтеграції з Європейським Союзом, зростання запиту на органічну 

продукцію високої якості (що створить нові конкурентоздатні сегменти та 

робочі місця) і збільшення інвестицій в агропромисловий комплекс (АПК), та 

в результаті економічної субурбанізації (перенесення економічних 

потужностей з Києва до прилеглих районів). 

II. Виклики розвитку трудового потенціалу. Побудова SWOT-матриці 

взаємозв’язків між слабкими сторонами та можливостями розвитку трудового 

потенціалу Київської області ілюструє те, що можливості зменшують 

негативний вплив таких основних слабких сторін:  

1. Децентралізація влади та укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць надасть змогу завершити реформу децентралізації та, 

ймовірно, створити обласний центр, а ще, на перспективу, допоможе подолати 

нерівномірність соціально-економічного розвитку районів та зменшення 

диспропорцій у забезпеченні населення районів соціальною інфраструктурою. 

2. Подальша інтеграція з ЄС, зростання інвестицій в АПК, створення 

індустріальних парків у межах області слугуватиме вирішенню або 

частковому покращенню ряду проблематичних ланок розвитку трудового 

потенціалу Київської області: 1) старіння населення та депопуляція, що 

найбільш гостро проявляється у напівпериферійних і периферійних районах 

області (особливо серед сільського населення); 2) наявність великих 

агрохолдингів, яка призводить до нераціонального природокористування та 

мінімізації соціальних ефектів для населення, що проживає у місцевості 

агрохолдингів-орендарів; 3) фізичний і моральнй знос основних фондів 

підприємств; 4) проблема безробіття та маргіналізації населення, особливо 

серед районів з низьким соціально-економічним розвитком; 

5) нерівномірності соціально-економічного розвитку районів та диспропорції 

у забезпеченості населення районів соціальною інфраструктурою.  
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3. Розвиток альтернативної енергетики та енергоефективності 

покращить ситуацію зі зношеністю інфраструктури електро-, газо-, тепло- та 

водопостачання та певною мірою вирішить проблему із невідповідністю між 

спроможністю даних мереж та потребами населення. 

III. Захищеність розвитку трудового потенціалу. Побудова SWOT-

матриці взаємозв’язків між загрозами та сильними сторонами, що можуть 

певним чином послабити вплив цих загроз або й навіть значною мірою 

компенсувати їх, та можливостями розвитку трудового потенціалу Київської 

області вказали на те, що наявні сильні сторони можуть зменшити такі основні 

загрози:  

1. Багатогалузева, «гнучка» і високодиверсифікована економіка області 

може мінімізувати, на скільки це можливо, погіршення конкурентоздатності 

товарів на внутрішньому ринку через зростання імпорту з інших країн. 

2. Відтік значної частини робочої сили районів області до Києва 

частково компенсуватиметься, на перспективу, за рахунок того, що регіон 

загалом має високий рівень трудового потенціалу з висококваліфікованою 

робочою силою і високим рівнем як внутрішньорегіональної, так і 

міжрегіональної мобільності трудових ресурсів, високу частку економічно 

активного населення. Також, компенсують відтік робочої сили такі фактори як 

сприятливі агрокліматичні умови для ведення сільського господарства (як 

наслідок, існування достатньої кількості місць прикладання праці у аграрному 

секторі) та розвинута мережа навчальних закладів, які випустять 

висококваліфікованих та професійно підготовлених фахівців, що дозволить 

замістити вибулу робочу силу. 

3. Регіон із високим рівнем трудового потенціалу та 

висококваліфікованою робочою силою здатен побороти монополізацію та 

відсутність конкуренції за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу.  

IV. Ризики розвитку трудового потенціалу. Побудова SWOT-матриці 

взаємозв’язків між слабкими сторонами та загрозами розвитку трудового 
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потенціалу Київської області показала, що найбільше слабкі сторони 

підсилюють такі основні загрози:  

1. Подальша централізація бюджетних ресурсів та влади спричинятиме 

незавершеність реформи децентралізації, та, як можливий наслідок, зведе 

нанівець намагання створити обласний центр. 

2. Зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, 

монополізація ринків, відсутність «здорової» конкуренції, відтік значної 

частки робочої сили до Києва та погіршення конкурентоздатності товарів на 

внутрішньому ринку через зростання імпорту з інших країн каталізують: 

1) проблему безробіття та маргіналізації населення (особливо серед районів з 

низьким соціально-економічним розвитком); 2) старіння населення та 

депопуляцію (найбільш гостро проявляється у напівпериферійних і 

периферійних районах області – переважно серед сільського населення); 

3) нерівномірність соціально-економічного розвитку районів та диспропорції 

у сфері забезпечення соціальною інфраструктурою населення районів. Окрім 

цього, дані загрози заморозять панування великих агрохолдингів, що призведе 

до масштабного нераціонального природокористування, і збільшать частку 

фізично та морально зношених основних фондів серед підприємств області. 

3. Забруднення території стихійними сміттєзвалищами і відсутність 

ресурсів на завершення об’єкта «Укриття» / «Саркофаг» спричинить 

колосальний ефект загострення проблеми забруднення територій регіону та 

утилізації сміття (в т. ч. зношеність полігонів ТПВ) і збільшить наявність на 

території області небезпечних та потенційно небезпечних природно-

техногенних об’єктів.  

Програмно-цільовий підхід забезпечує єдність дій, спрямованих на 

узгодження цілей і задач різних рівнів управління, а також часових періодів 

різної тривалості. Цей метод уможливлює розгляд вирішення проблеми як 

цілеспрямований процес, що передбачає: розукрупнення проблеми на складові 

частини (задачі); виявлення несуперечливості цих частин і їх взаємозв’язок; 

встановлення пріоритетів; виділення провідної ланки в сукупності задач; 
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визначення умов для їх комплексного вирішення. Призначення програмно-

цільового методу полягає в обґрунтуванні концентрації ресурсів для 

вирішення комплексних проблем, забезпечення координації видів діяльності 

та заходів, які здійснюються окремими відомствами і різними рівнями 

управління, підвищення ефективності виконання прийнятих рішень. 

Програмно-цільовий метод є однією з основних форм комплексного, 

системного підходу до процесів управління об'єктами, процесами, 

відносинами різної природи та змісту. Програмно-цільовий метод є способом 

вирішення великих і складних завдань за допомогою вироблення та здійснення 

системи, програмних мір, орієнтованих на цілі, досягнення яких забезпечує 

розв’язання проблем, що виникли [61]. Також, важливо усвідомлювати, як 

зазначають Н. Мущинська і А. Сивоконь [109], що необхідною умовою для 

запровадження нової державної регіональної політики є комплексний 

перегляд регламенту як програмно-цільового управління, так і управління 

окремими програмами і проєктами, що передбачає збалансований підхід до 

формування портфеля програм розвитку держави і місцевих програм. 

У даному дослідженні головна ідея програмно-цільового підходу 

використана для опису можливих напрямків покращення розвитку трудового 

потенціалу районів Київської області крізь призму попередньо визначеної 

центр-периферійної моделі розвитку трудового потенціалу районів Київщини. 

Саме таке дослідження дозволить описати пріоритети та стратегічні цілі, які 

варто використовувати держслужбовцям різних управлінських рівнів 

Київської області для програмування не тільки розвитку трудового 

потенціалу, але й окремих сфер соціально-економічного розвитку. 

Як показав попередній етап дослідження, просторова модель «центр-

периферії» за рівнем розвитку трудового потенціалу серед районів Київської 

області вказує на існування 4 типів районів, що підтверджено і виявленими 

центр-периферійними закономірностями: райони центрального типу, райони 

напівпериферійного типу, райони периферійного типу та райони лакунарного 
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типу (тобто райони, що є винятками із загального центр-периферійного 

правила просторового розподілу) – рис. 3.4. 

Центральні райони або райони-ядра – райони-лідери за значенням 

інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу, що утворюють єдиний 

просторовий ареал і складаються із К.-Святошинського, Вишгородського, 

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 К.-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, тощо. 
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Рис. 3.4. Типізація районів Київської області за рівнем розвитку 

трудового потенціалу та за центр-периферійною ознакою (побудовано автором) 

 

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 певних буферних районів найсильніше 

впливає економіко-культурний фактор (Бориспільський та 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 із 
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зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище та інше 

(табл. 3.3). 

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 із Сквирського, Володарського, 

Ставищенського, Таращанського і Рокитнянського районів. 

На більшість районів даного типу сила впливу виявлених вище 

суспільно-географічних факторів розвитку трудового потенціалу така ж сама 

як і в середньому по районах Київської області. Основними орієнтирами для 

нарощування трудового потенціалу периферійних районів є: покращення 

демосоціальної ситуації у сільській місцевості та міських поселеннях, 

подолання «відсталості» соціально-економічного розвитку районів, зростання 

актрактивності території районів для трудових мігрантів, тощо. 

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 

Київської області, що за геопозицією 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.  
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Таблиця 3.3 

Напрями зростання трудового потенціалу за районами Київської області (побудовано автором) 

Тип районів за центр-

периферійною 

моделлю 

райони Пріоритетні напрями та стратегічні цілі зростання трудового 

потенціалу 

Центральні райони 

або райони-ядра 

Бородянський район 

Броварський район 

Вишгородський район 

Іванківський район 

К.-Святошинський 

район 

 Подальша диверсифікація економіки 

 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 

 Скорочення розриву у сфері якості життя населення серед 

міського та сільського населення 

 Налагодження раціонального природокористування 

 Вирішення проблеми утилізації відходів 

 Сприяння покращенню демографічної ситуації  

 Врахування потреб різних статево-вікових когорт населення при 

здійсненні соціально-економічної політики  

 Розбудова соціальної інфраструктури 

 Активізація процесу децентралізації, що передбачає «пакет 

можливостей» для розбудови суспільного розвитку районів 

 Розбудова мережі освітньо-культурних закладів 

Напівпериферійні 

райони 

Білоцерківський район 

Богуславський район 

Бориспільський район 

Васильківський район  

Кагарлицький район 

Миронівський район 

Фастівський район 

 Впровадження політики підтримки малого та середнього бізнесу 

 Покращення стану транспортної мережі 

 Розбудова соціальної інфраструктури 

 Активізація процесу децентралізації 

 Підвищення резонності заходів із зменшення антропогенного 

впливу на навколишнє середовище 

 Вирішення проблеми утилізації відходів 

 Поліпшення демографічної ситуації 
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 Сприяння інвестиційній привабливості районів 

 Зростання та оптимізація соціально-економічного розвитку 

Периферійні райони Баришівський район 

Володарський район 

Згурівський район 

Макарівський район 

Рокитнянський район 

Сквирський район 

Ставищенський район 

Таращанський район 

Яготинський район 

 Покращення демосоціальної ситуації у сільській місцевості та 

міських поселеннях 

 Подолання «відсталості» соціально-економічного розвитку 

районів 

 Активізація процесу децентралізації 

 Залучення інвестицій та покращення іміджу районів 

 Активізація та підтримка малого та середнього бізнесу, особливо 

у сфері АПК 

 Зростання актрактивності території районів для трудових 

мігрантів 

 Вирішення проблем утилізації відходів та забруднення 

навколишнього середовища 

 Підтримка культурного розвитку районів 

 

Лакунарні райони 

 

Підтип ближньої 

периферії 

Обухівський район  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 

 Узгодження заходів із покращення демографічної ситуації 

 Цілеспрямоване покращення господарського іміджу району 

 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 

 Активізація процесу децентралізації 

Підтип дальнього 

центру 

П.-Хмельницький район  Зберігання і подальша підтримка рекреаційного іміджу району 

 Покращення заходів для охорони навколишнього середовища 

 Вирішення проблеми утилізації відходів 
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 Запровадження дій із метою поліпшення природного руху 

населення 

 Оптимізація вектору культурного розвитку району 

 Налагодження екологічно-економічної політики району 

 Активізація процесу децентралізації 

 Розвиток малого та середнього бізнесу 

 Модернізація та розбудова соціальної інфраструктури 

 Поліпшення функціонування транспортної мережі району 

 Збереження історико-культурної спадщини району 

 Активізація процесу децентралізації 

Підтип провінційної 

напівпериферії 

Тетіївський район  Стимуляція подальшого соціально-економічного зростання району 

 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 

 Оптимізація функціонування АПК району 

 Розбудова більш «гнучкої» економіки району 

 Підвищення інвестиційних надходжень до господарських секторів 

району 

 Цілеспрямоване покращення різноаспектного іміджу району 

 Збільшення фінансування витрат на охорону навколишнього 

середовища 

 Вирішення проблеми утилізації відходів 

 Активізація процесу децентралізації 
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Підтип дальнього центру складається з П.-Хмельницького району 

Київської області. Особливістю даного підтипу є те, що він належить до групи 

районів-лідерів за рівнем розвитку трудового потенціалу, проте є досить 

віддаленим від Києва. Щоб покращити трудовий потенціал П.-Хмельницького 

району, необхідно здійснити такі кроки: зберігання і подальша підтримка 

рекреаційного іміджу району, покращення заходів для охорони 

навколишнього середовища, запровадження дій з метою поліпшення 

природного руху населення, модернізація та розбудова соціальної 

інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини району і т. д.  

Підтип провінційної напівпериферії включає в себе Тетіївський район, 

який належить до групи районів з буферними значеннями інтегрального рангу 

розвитку трудового потенціалу. Однак, район є дуже дистанційованим від 

столиці (район-сусід 4-го порядку), що надає йому ознак глибокої 

провінціальності. Найслабший вплив на розвиток Тетіївського райони 

здійснює економіко-культурний фактор, а найсильніший – демографічний 

фактор. Оптимізація розвитку трудового потенціалу Тетіївського району 

передбачає низку 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 тощо.  

Також важливо наголосити, що в регіональному розвитку трудового 

потенціалу Київської області спостерігається досить гостра нерівномірність. 

Так, значення інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу у 

найкращому районі-лідері (К.-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 разів, 9,5 рази 

та понад 4,5 рази. Найменше значення за індексом культури, що дорівнює 

нулю, належить К.-Святошинському району (вочевидь через густонаселеність 

даного району, що дається в знаки при розрахунку відносних показників), а 
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найбільше, що становить 0,973, – Володарському району Київської області 

(що пояснюється низькою густозаселеністю цього району). 

Перспективні візії розвитку трудового потенціалу Київської області 

різняться в залежності від досліджуваного масштабу (ієрархічно-

територіальний каскад від макрорегіонального до районального рівня). В 

цілому, Київська область має високий рівень розвитку трудового потенціалу, 

проте існує суттєва поляризація розвитку трудового потенціалу серед 

адміністративно-територіальних одиниць районного рівня. 

Зроблений аналіз SWOT-профілю та SWOT-матриць області  допоміг 

зрозуміти можливі перспективні стратегії розвитку трудового потенціалу 

Київщини загалом, а саме: всього чотири стратегії – стратегія «Порівняльні 

(конкурентні) переваги розвитку трудового потенціалу», стратегія «Виклики 

розвитку трудового потенціалу», стратегія «Захищеність розвитку трудового 

потенціалу» та стратегія «Ризики розвитку трудового потенціалу». 

Усвідомлюючи поляризованість розвитку трудового потенціалу в межах 

Київської області було зроблено спробу застосування програмно-цільового 

підходу для опису пріоритетних напрямків та 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, які потребують додаткової 

соціально-економічної пропульсації для зростання їх трудового потенціалу.  

 

Висновки до РОЗДІЛУ 3 

 

1. Розраховано, що чверть районів Київської області мають високий рівень 

трудового потенціалу, а більше половини районів знаходяться за межею 

середнього значення інтегрального рангу трудового потенціалу (за напрямком 

зростання значення інтегрального рангу включаючи межу середнього значення). 
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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 (К.-Святошинський район) у понад 2,3 

рази менше, ніж у найгіршому районі-аутсайдері (Таращанський район).  

2. Встановлено існування чіткої диференціації районів Київської області за 

інтегральним рангом розвитку трудового потенціалу. Виділено 3 групи за рівнем 

розвитку трудового потенціалу: райони-лідери за рівнем розвитку трудового 

потенціалу (IR від 30 до 45 рангових балів); буферні райони за рівнем розвитку 

трудового потенціалу (IR від 45 до 57 рангових балів); райони-аутсайдери за 

рівнем розвитку трудового потенціалу (IR понад і включно 57 рангових балів). 

Чверть 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). 

Існує просторова нерівномірність формування та використання трудового 

потенціалу в Київській області – значення інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу у найкращому районі-лідері (К.-Святошинський район) у 

понад 2,3 рази менше, ніж у найгіршому районі-аутсайдері (Таращанський 

район).  

3. Результати факторного аналізу районів за 4 блочними індексами вказали 

на існування 3 різних суспільно-географічних факторів розвитку трудового 

потенціалу у Київській області. Ідентифіковано 3 суспільно-географічні фактори 

розвитку та використання трудового потенціалу у 24 районах Київської області. 

Перший фактор – економіко-культурний фактор – найсильніший серед 

виокремлених факторів розвитку трудового потенціалу. Наступний за силою 

впливу на розвиток трудового потенціалу – третій фактор – демографічний 

фактор. Найслабшим серед трьох факторів розвитку трудового потенціалу 

виявився другий фактор – екологічний фактор.  



194 

 

4. Просторова модель «центр-периферії» за рівнем розвитку трудового 

потенціалу серед районів Київської області окреслена існуванням 4 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). 

У регіональному розвитку трудового потенціалу Київської області 

спостерігається досить гостра нерівномірність. Так, значення інтегрального 

рангу розвитку трудового потенціалу у найкращому районі-лідері (К.-

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 разів, 9,5 рази та понад 4,5 рази. 

Найменше значення за індексом культури, що дорівнює нулю, належить К.-

Святошинському району (вочевидь через густонаселеність даного району, що 

дається взнаки при розрахунку відносних показників), а найбільше, що становить 

0,973, – Володарському району (що пояснюється низькою густозаселеністю 

цього району). 

5. Зроблений аналіз SWOT-профілю та SWOT-матриць області  визначив 

можливі перспективні стратегії розвитку трудового потенціалу Київщини 

загалом, всього чотири стратегії – стратегія «Порівняльні (конкурентні) переваги 

розвитку трудового потенціалу», стратегія «Виклики розвитку трудового 

потенціалу», стратегія «Захищеність розвитку трудового потенціалу» та 

стратегія «Ризики розвитку трудового потенціалу». 

Усвідомлюючи поляризованість розвитку трудового потенціалу в межах 

Київської області було зроблено спробу застосування програмно-цільового 

підходу для опису пріоритетних напрямів і стратегічних цілей зростання 

трудового потенціалу на найближчу перспективу (даний підхід базувався на 

центр-периферійній моделі розвитку трудового потенціалу районів Київської 
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області). Найбільшої уваги з боку управлінців потребують напівпериферійні і 

периферійні райони та деякі лакунарні райони. 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [17, 18, 

117, 118, 120]. 
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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 
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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. 

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 



198 

 

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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Додаток А 

Таблиця А.1. Результати нормування показників та розрахунку блочних індексів за адміністративними районами  

Київської області 

2010 рік 

  

райони 
Екологічна складова Культурна складова 

І1 І2 Х1 Y1 Х2 Y2 Х3 Y3 Х4 Y4 Х5 Y5 

Баришівський  32 1,000 30598,5 0,967 90,3 0,004 19 0,441 725 0,253 0,6568 0,3473 

Білоцерківський 187 0,998 2574,9 0,997 20674 1,000 29 0,735 1219 0,581 0,9984 0,6583 

Богуславський  1890 0,977 4661,2 0,995 4188,7 0,202 25 0,618 985 0,426 0,7249 0,5218 

Бориспільський 82 0,999 643,2 0,999 1031,7 0,049 13 0,265 479 0,090 0,6827 0,1775 

Бородянський 263 0,997 8244,5 0,991 1224,3 0,059 9 0,147 565 0,147 0,6823 0,1472 

Броварський 226 0,997 917537,8 0,000 14130,2 0,683 14 0,294 584 0,160 0,5603 0,2270 

Васильківський 195 0,998 8558,9 0,991 5457,7 0,264 20 0,471 724 0,253 0,7507 0,3617 

Вишгородський 997 0,988 240987,4 0,737 14616,1 0,707 8 0,118 698 0,236 0,8108 0,1766 

Володарський 251 0,997 99,8 1,000 509,2 0,024 34 0,882 1850 1,000 0,6738 0,9412 

Згурівський 63 0,999 138422,4 0,849 244,1 0,011 28 0,706 1539 0,794 0,6200 0,7498 

Іванківський 32 1,000 1971,8 0,998 14041,2 0,679 28 0,706 964 0,412 0,8923 0,5590 

Кагарлицький 171 0,998 136483,3 0,851 784,7 0,038 28 0,706 990 0,429 0,6290 0,5676 

К.-Святошинський  5550 0,933 4991,1 0,995 1673,5 0,081 4 0,000 343 0,000 0,6695 0,0000 

Макарівський  122 0,999 100080,6 0,891 126,6 0,006 21 0,500 1057 0,474 0,6318 0,4869 

Миронівський  121 0,999 80012,1 0,913 1531,3 0,074 20 0,471 841 0,330 0,6617 0,4005 

Обухівський 82889 0,000 616195,0 0,328 12093,6 0,585 13 0,265 684 0,226 0,3044 0,2455 

П.-Хмельницький 17 1,000 798,4 0,999 548,8 0,026 38 1,000 777 0,288 0,6751 0,6440 

Рокитнянський  385 0,996 377275,3 0,589 9,1 0,000 20 0,471 889 0,362 0,5281 0,4164 

Сквирський  393 0,995 3910,7 0,996 918,8 0,044 27 0,676 797 0,301 0,6784 0,4889 

Ставищенський 32 1,000 43440,5 0,953 36,3 0,001 30 0,765 1038 0,461 0,6513 0,6129 

Таращанський  13 1,000 93,1 1,000 172,8 0,008 25 0,618 791 0,297 0,6693 0,4575 

Тетіївський 154 0,998 2372,0 0,998 169,1 0,008 25 0,618 1290 0,628 0,6679 0,6230 

Фастівський 32 1,000 3122,5 0,997 82,5 0,004 23 0,559 1574 0,817 0,6667 0,6878 

Яготинський  8762 0,894 51198,7 0,944 2394,1 0,115 17 0,382 627 0,188 0,6514 0,2854 
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Продовження додатку А 

2010 рік 

 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс..  

райони 
Демографічна складова Економічна складова 

І3 І4 Х6 Y6 Х7 Y7 Х8 Y8 Х9 Y9 Х10 Y10 Х11 Y11 Х12 Y12 Х13 Y13 

Баришівський  37,1 0,140 719,09 0,679 -8,4 0,516 22,02 0,688 1607 0,046 1850 0,154 10,9 0,830 16 0,885 0,5055 0,4789 

Білоцерківський 49,7 0,231 892,17 0,087 -13 0,230 47,49 0,813 1918 0,058 1494 0,009 11,0 0,828 14 0,899 0,3402 0,4486 

Богуславський  36,4 0,135 793,78 0,423 -9,2 0,466 21,09 0,683 415 0,001 1745 0,111 15,1 0,743 13 0,906 0,4268 0,4404 

Бориспільський 52,4 0,251 692,20 0,771 -8,7 0,497 85,66 1,000 26656 1,000 3923 1,000 5,1 0,951 2 0,986 0,6296 0,9842 

Бородянський 57 0,284 674,23 0,832 -5,8 0,677 68,4 0,915 1608 0,046 1738 0,109 6,0 0,932 9 0,935 0,6772 0,5056 

Броварський 68,6 0,369 731,02 0,638 -7,4 0,578 46,47 0,808 11330 0,417 2591 0,457 4,9 0,956 5 0,964 0,5980 0,6983 

Васильківський 58,1 0,292 807,84 0,375 -8,9 0,484 -4,8 0,557 5820 0,207 1814 0,140 9,2 0,866 6 0,957 0,4272 0,5424 

Вишгородський 71,6 0,391 641,48 0,944 -3,9 0,795 25,25 0,704 10191 0,373 2356 0,361 3,4 0,988 2 0,986 0,7084 0,6768 

Володарський 18,6 0,005 867,80 0,170 -11,1 0,348 -38,48 0,392 3102 0,103 1657 0,075 50,6 0,000 36 0,741 0,2286 0,2300 

Згурівський 17,9 0,000 857,11 0,207 -14,7 0,124 -100,16 0,089 5950 0,212 1712 0,098 31,5 0,400 18 0,871 0,1050 0,3950 

Іванківський 31,2 0,097 794,16 0,422 -12,5 0,261 27,71 0,716 1211 0,031 2663 0,486 10,6 0,835 9 0,935 0,3739 0,5720 

Кагарлицький 34,5 0,121 830,29 0,298 -9,7 0,435 49,67 0,824 1506 0,043 1587 0,047 8,6 0,878 17 0,878 0,4194 0,4614 

К.-Святошинський  155,4 1,000 625,14 1,000 -1,6 0,938 85,55 0,999 16469 0,612 2234 0,311 2,8 1,000 0 1,000 0,9843 0,7308 

Макарівський  38,8 0,152 820,98 0,330 -11,3 0,335 -35,29 0,407 4954 0,174 2760 0,525 7,6 0,899 6 0,957 0,3062 0,6389 

Миронівський  35,5 0,128 832,28 0,292 -9,6 0,441 13,48 0,646 2600 0,084 2047 0,235 13,0 0,786 12 0,914 0,3767 0,5046 

Обухівський 35,5 0,128 841,77 0,259 -0,6 1,000 21,88 0,687 7915 0,287 2629 0,472 7,5 0,902 4 0,971 0,5186 0,6579 

П.-Хмельницький 30,1 0,089 850,70 0,229 -16,7 0,000 -4,94 0,556 2404 0,077 1834 0,148 20,4 0,630 15 0,892 0,2183 0,4367 

Рокитнянський  28,8 0,079 917,54 0,000 -10,4 0,391 -73,36 0,221 2405 0,077 1709 0,097 16,8 0,706 8 0,942 0,1728 0,4554 

Сквирський  39,2 0,155 840,91 0,262 -11,3 0,335 50,81 0,829 3209 0,107 1722 0,102 9,1 0,868 7 0,950 0,3954 0,5067 

Ставищенський 23,8 0,043 874,43 0,147 -8,1 0,534 -118,35 0,000 576 0,007 1629 0,064 28,6 0,461 27 0,806 0,1811 0,3344 

Таращанський  30,3 0,090 862,90 0,187 -11,2 0,342 -57,28 0,299 388 0,000 1472 0,000 22,6 0,584 139 0,000 0,2295 0,1460 

Тетіївський 32,6 0,107 814,83 0,351 -6,8 0,615 -29,64 0,435 977 0,022 1561 0,036 33,5 0,358 42 0,698 0,3770 0,2787 

Фастівський 31,8 0,101 864,32 0,182 -13,7 0,186 10,64 0,632 1063 0,026 1852 0,155 6,4 0,923 4 0,971 0,2754 0,5188 

Яготинський  34,5 0,121 831,18 0,295 -9,3 0,460 13,57 0,647 1460 0,041 2067 0,243 21,0 0,618 18 0,871 0,3806 0,4430 
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Продовження додатку А 

2011 рік 

 

 

  

райони 
Екологічна складова Культурна складова 

І1 І2 Х1 Y1 Х2 Y2 Х3 Y3 Х4 Y4 Х5 Y5 

Баришівський  41 0,99962 29402,3 0,99322 1166,3 0,0446 19 0,4412 720 0,2671 0,6791 0,3541 

Білоцерківський 413 0,99556 15228,3 0,99649 385,9 0,0145 29 0,7353 1214 0,5944 0,6689 0,6649 

Богуславський  1866 0,97973 4752,8 0,99891 3782,7 0,1455 25 0,6176 990 0,4460 0,7080 0,5318 

Бориспільський 74 0,99926 2686,3 0,99938 2322 0,0892 13 0,2647 467 0,0994 0,6959 0,1821 

Бородянський 265 0,99718 8604,1 0,99802 3343,9 0,1285 9 0,1471 545 0,1511 0,7079 0,1491 

Броварський 296 0,99684 4334990,3 0,00000 13393,3 0,5159 14 0,2941 581 0,1750 0,5042 0,2345 

Васильківський 494 0,99468 8323,0 0,99808 5873,4 0,2260 20 0,4706 691 0,2478 0,7396 0,3592 

Вишгородський 982 0,98936 257878,1 0,94051 18645,3 0,7183 8 0,1176 663 0,2293 0,8827 0,1735 

Володарський 264 0,99719 94,3 0,99998 9 0,0000 35 0,9118 1826 1,0000 0,6657 0,9559 

Згурівський 69 0,99931 143322,6 0,96694 170,3 0,0062 28 0,7059 1540 0,8105 0,6575 0,7582 

Іванківський 6 1,00000 7474,2 0,99828 11144,3 0,4292 28 0,7059 944 0,4155 0,8092 0,5607 

Кагарлицький 220 0,99767 149162,8 0,96559 1525 0,0584 28 0,7059 975 0,4361 0,6739 0,5710 

К.-Святошинський  11215 0,87784 8394,8 0,99807 3746,9 0,1441 4 0,0000 317 0,0000 0,6733 0,0000 

Макарівський  105 0,99892 189,9 0,99996 1588,3 0,0609 20 0,4706 1050 0,4858 0,6866 0,4782 

Миронівський  99 0,99899 79121,8 0,98175 46,9 0,0015 20 0,4706 834 0,3426 0,6607 0,4066 

Обухівський 91762 0,00000 653802,6 0,84918 25952,6 1,0000 23 0,5588 1302 0,6528 0,6164 0,6058 

П.-Хмельницький 17 0,99988 2131,9 0,99951 259,5 0,0097 38 1,0000 1487 0,7753 0,6697 0,8877 

Рокитнянський  392 0,99579 344087,0 0,92063 1007,3 0,0385 20 0,4706 862 0,3612 0,6516 0,4159 

Сквирський  447 0,99519 18944,3 0,99563 1040,9 0,0398 28 0,7059 782 0,3082 0,6769 0,5070 

Ставищенський 17 0,99988 6,8 1,00000 105,9 0,0037 30 0,7647 1028 0,4712 0,6679 0,6179 

Таращанський  12 0,99993 71,6 0,99999 728,4 0,0277 26 0,6471 743 0,2823 0,6759 0,4647 

Тетіївський 164 0,99828 3129,7 0,99928 174,5 0,0064 25 0,6176 1292 0,6461 0,6680 0,6319 

Фастівський 31 0,99973 580,9 0,99987 317,2 0,0119 23 0,5588 1546 0,8144 0,6705 0,6866 

Яготинський  220 0,99767 642,2 0,99985 2965,2 0,1139 17 0,3824 599 0,1869 0,7038 0,2846 
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Продовження додатку А 

2011 рік 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс.  

райони 
Демографічна складова Економічна складова 

І3 І4 Х6 Y6 Х7 Y7 Х8 Y8 Х9 Y9 Х10 Y10 Х11 Y11 Х12 Y12 Х13 Y13 

Баришівський  36,9 0,1377 464,89 0,61354 -9,5 0,40994 38,36 0,5626 2609 0,0430 1997 0,1307 6,6 0,90784 5 0,92157 0,4310 0,5008 

Білоцерківський 
49,2 0,2260 583,13 0,00000 

-

11,9 
0,26087 24,26 0,4743 2507 0,0408 1895 0,0969 9,2 0,85808 10 0,82353 0,2403 0,4548 

Богуславський  36,1 0,1320 509,78 0,38063 -9,7 0,39752 10,49 0,3881 659 0,0011 2032 0,1423 18,1 0,68454 44 0,15686 0,3246 0,2462 

Бориспільський 52,6 0,2504 440,40 0,74062 -5,5 0,65839 85,15 0,8556 47122 1,0000 4617 1,0000 3,6 0,96639 1 1,00000 0,6262 0,9916 

Бородянський 57,2 0,2834 433,21 0,77788 -4,8 0,70186 78,24 0,8123 1730 0,0241 2057 0,1506 3,9 0,96032 3 0,96078 0,6439 0,5240 

Броварський 68,6 0,3651 462,08 0,62812 -5,5 0,65839 60,52 0,7014 9999 0,2019 3102 0,4973 4,5 0,94881 4 0,94118 0,5883 0,6473 

Васильківський 58 0,2891 510,70 0,37585 -8,5 0,47205 71,7 0,7714 5449 0,1041 2009 0,1347 9,8 0,84603 8 0,86275 0,4771 0,4869 

Вишгородський 72 0,3895 417,76 0,85808 -3 0,81366 85,88 0,8602 10222 0,2067 3094 0,4947 4,7 0,94617 5 0,92157 0,7304 0,6423 

Володарський 
18,3 0,0043 557,34 0,13386 

-

11,4 
0,29193 -24,4 0,1696 2383 0,0382 1845 0,0803 53,3 0,00000 52 0,00000 0,1499 0,0296 

Згурівський 
17,7 0,0000 575,47 0,03977 

-

12,6 
0,21739 -23,58 0,1748 7059 0,1387 2163 0,1858 35,0 0,35492 16 0,70588 0,1080 0,3463 

Іванківський 
31 0,0954 522,02 0,31710 

-

12,2 
0,24224 34,08 0,5358 678 0,0015 3157 0,5156 9,7 0,84710 12 0,78431 0,2976 0,5371 

Кагарлицький 34,4 0,1198 536,53 0,24182 -9 0,44099 56,83 0,6783 2175 0,0337 1818 0,0713 8,5 0,87101 11 0,80392 0,3702 0,4450 

К.-Святошинський  157,1 1,0000 390,41 1,00000 0 1,00000 108,21 1,0000 17197 0,3566 2775 0,3889 1,9 1,00000 2 0,98039 1,0000 0,6815 

Макарівський  38,5 0,1492 543,02 0,20813 -9,3 0,42236 6,98 0,3661 10042 0,2028 4432 0,9386 6,4 0,91310 10 0,82353 0,2865 0,7195 

Миронівський  35,2 0,1255 528,31 0,28447 -8,5 0,47205 18,39 0,4376 1573 0,0207 2280 0,2246 19,2 0,66270 12 0,78431 0,3299 0,4231 

Обухівський 35,6 0,1284 555,36 0,14412 -6,3 0,60870 86,26 0,8626 11314 0,2302 2908 0,4330 5,9 0,92199 4 0,94118 0,4359 0,6316 

П.-Хмельницький 
29,7 0,0861 553,69 0,15276 

-

16,1 
0,00000 41,48 0,5822 3273 0,0573 2128 0,1742 22,1 0,60613 22 0,58824 0,2052 0,3565 

Рокитнянський  28,6 0,0782 577,49 0,02927 -5,2 0,67702 -12,55 0,2438 3034 0,0522 2288 0,2273 13,7 0,76952 11 0,80392 0,2571 0,4632 

Сквирський  
38,7 0,1506 542,43 0,21120 

-

10,3 
0,36025 -35,92 0,0975 2411 0,0388 2025 0,1400 10,4 0,83362 1 1,00000 0,2049 0,5031 

Ставищенський 23,6 0,0423 570,96 0,06318 -7,4 0,54037 -51,49 0,0000 608 0,0000 1854 0,0833 30,4 0,44545 30 0,43137 0,1615 0,2400 

Таращанський  30,1 0,0890 552,39 0,15952 -8,8 0,45342 21,53 0,4572 694 0,0018 1721 0,0392 21,4 0,62045 34 0,35294 0,2898 0,2536 

Тетіївський 32,5 0,1062 526,84 0,29209 -5,8 0,63975 44,25 0,5995 5385 0,1027 1603 0,0000 32,3 0,40836 49 0,05882 0,4094 0,1425 

Фастівський 
31,5 0,0990 563,00 0,10448 

-

11,1 
0,31056 21,2 0,4552 1954 0,0289 2102 0,1656 6,4 0,91218 4 0,94118 0,2423 0,5120 

Яготинський  34,3 0,1191 513,99 0,35876 -9,2 0,42857 35,16 0,5426 2891 0,0491 2417 0,2701 17,7 0,69270 9 0,84314 0,3622 0,4637 
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Продовження додатку А 

2012 рік 

 

  

райони 
Екологічна складова Культурна складова 

І1 І2 Х1 Y1 Х2 Y2 Х3 Y3 Х4 Y4 Х5 Y5 

Баришівський  53 0,99962 45698,2 0,94747 2076,5 0,0956 19 0,4286 720 0,2811 0,68091 0,35486 

Білоцерківський 1313 0,98809 39617,1 0,95453 928,2 0,0428 30 0,7429 1231 0,6216 0,66179 0,68222 

Богуславський  1117 0,98988 6508,0 0,99298 4554,8 0,2098 25 0,6000 1010 0,4744 0,73089 0,53718 

Бориспільський 53 0,99962 31329,5 0,96416 3530,4 0,1626 12 0,2286 469 0,1139 0,70880 0,17125 

Бородянський 300 0,99736 5248,8 0,99444 2718,8 0,1252 9 0,1429 529 0,1539 0,70568 0,14838 

Броварський 343 0,99697 861649,2 0,00000 12285,1 0,5659 14 0,2857 573 0,1832 0,52095 0,23446 

Васильківський 453 0,99596 139178,0 0,83892 6128,6 0,2823 20 0,4571 677 0,2525 0,70573 0,35482 

Вишгородський 1218 0,98896 247554,6 0,71308 21506,8 0,9906 8 0,1143 636 0,2252 0,89756 0,16973 

Володарський 250 0,99782 676,6 0,99975 0 0,0000 37 0,9429 1799 1,0000 0,66586 0,97143 

Згурівський 342 0,99698 112175,1 0,87028 208,3 0,0096 29 0,7143 1524 0,8168 0,62562 0,76554 

Іванківський 23 0,99990 7289,8 0,99207 21710 1,0000 24 0,5714 933 0,4231 0,99732 0,49724 

Кагарлицький 237 0,99794 129289,8 0,85041 1888,9 0,0870 28 0,6857 973 0,4497 0,64512 0,56771 

К.-Святошинський  4125 0,96235 39854,0 0,95426 11447 0,5273 4 0,0000 298 0,0000 0,81462 0,00000 

Макарівський  96 0,99923 6864,7 0,99257 766,8 0,0353 20 0,4571 1048 0,4997 0,67571 0,47840 

Миронівський  174 0,99852 72977,2 0,91580 3742,2 0,1724 20 0,4571 841 0,3618 0,69556 0,40945 

Обухівський 109243 0,00000 813007,3 0,05648 11894,9 0,5479 23 0,5429 657 0,2392 0,20146 0,39102 

П.-Хмельницький 140 0,99883 3138,8 0,99689 1045,6 0,0482 39 1,0000 1486 0,7915 0,68129 0,89574 

Рокитнянський  402 0,99643 70152,0 0,91908 1650,5 0,0760 20 0,4571 858 0,3731 0,66384 0,41511 

Сквирський  408 0,99637 18362,4 0,97921 210,3 0,0097 28 0,6857 777 0,3191 0,66176 0,50242 

Ставищенський 93 0,99926 29118,4 0,96672 1323,2 0,0609 31 0,7714 1044 0,4970 0,67564 0,63422 

Таращанський  12 1,00000 629,0 0,99981 953,3 0,0439 26 0,6286 728 0,2865 0,68124 0,45752 

Тетіївський 126 0,99896 2966,9 0,99709 682,4 0,0314 25 0,6000 1297 0,6656 0,67583 0,63278 

Фастівський 22 0,99991 462,1 1,00000 348,3 0,0160 23 0,5429 1547 0,8321 0,67198 0,68748 

Яготинський  4647 0,95757 2026,7 0,99818 3988,2 0,1837 17 0,3714 595 0,1979 0,71315 0,28465 
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Продовження додатку А 

2012 рік 

 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс.  

райони 
Демографічна складова Економічна складова 

І3 І4 Х6 Y6 Х7 Y7 Х8 Y8 Х9 Y9 Х10 Y10 Х11 Y11 Х12 Y12 Х13 Y13 

Баришівський  36,7 0,1359 460,38 0,66501 -8,2 0,43750 17,11 0,4162 3802,3 0,0322 2353 0,1052 4,6 0,96064 9 0,98635 0,41366 0,52110 

Білоцерківський 49,1 0,2236 574,86 0,03306 -11,1 0,25625 76,31 0,8106 4349,1 0,0387 2284 0,0851 10,2 0,85718 10 0,98441 0,33088 0,49133 

Богуславський  35,7 0,1288 503,91 0,42469 -10 0,32500 5,85 0,3412 1771,2 0,0082 2568 0,1678 16,8 0,73415 36 0,93372 0,30493 0,46097 

Бориспільський 52,7 0,2491 442,68 0,76277 -6 0,57500 84,93 0,8680 17098,3 0,1893 5425 1,0000 3,9 0,97341 2 1,00000 0,61372 0,79067 

Бородянський 57,4 0,2824 435,58 0,80196 -4,1 0,69375 67,71 0,7533 1474,7 0,0047 2369 0,1098 4,1 0,96830 13 0,97856 0,63284 0,51535 

Броварський 68,5 0,3609 467,02 0,62838 -5,4 0,61250 45,51 0,6054 11611 0,1245 3538 0,4503 5,3 0,94709 4 0,99610 0,55181 0,62950 

Васильківський 57,9 0,2859 512,68 0,37629 -7,3 0,49375 57,65 0,6863 8735,3 0,0905 2333 0,0993 9,4 0,87094 7 0,99025 0,46056 0,51276 

Вишгородський 72,5 0,3892 423,77 0,86716 -2,8 0,77500 90,9 0,9077 40315,1 0,4635 3528 0,4474 4,9 0,95473 4 0,99610 0,73479 0,71544 

Володарський 18,1 0,0042 555,70 0,13881 -9,8 0,33750 5,48 0,3388 3886 0,0332 2142 0,0437 56,6 0,00000 515 0,00000 0,20483 0,01923 

Згурівський 17,5 0,0000 561,92 0,10449 -12,3 0,18125 -10,25 0,2340 4439,6 0,0398 2463 0,1372 24,3 0,59567 144 0,72320 0,12994 0,37396 

Іванківський 30,7 0,0934 512,73 0,37600 -10,3 0,30625 7,47 0,3520 1655 0,0069 3648 0,4824 9,1 0,87746 8 0,98830 0,28192 0,58875 

Кагарлицький 34,2 0,1182 530,35 0,27875 -8,3 0,43125 25,63 0,4730 2162,9 0,0129 2201 0,0609 10,1 0,85907 32 0,94152 0,32529 0,46859 

К.-Святошинський  158,8 1,0000 399,70 1,00000 0,8 1,00000 100,58 0,9722 18307,8 0,2036 3187 0,3481 2,4 1,00000 7 0,99025 0,99306 0,63548 

Макарівський  38 0,1451 535,90 0,24814 -9,9 0,33125 -30,09 0,1018 5924,4 0,0573 3821 0,5328 6,6 0,92246 11 0,98246 0,20658 0,62375 

Миронівський  35 0,1238 526,76 0,29855 -8 0,45000 19,93 0,4350 85738,1 1,0000 2591 0,1745 16,3 0,74417 48 0,91033 0,32686 0,70725 

Обухівський 35,8 0,1295 546,35 0,19044 -6,3 0,55625 104,75 1,0000 10350,4 0,1096 3588 0,4649 6,4 0,92665 2 1,00000 0,46905 0,62528 

П.-Хмельницький 29,3 0,0835 540,17 0,22453 -15,2 0,00000 13,22 0,3903 8154,6 0,0836 2522 0,1544 21,3 0,65063 15 0,97466 0,17459 0,46583 

Рокитнянський  28,3 0,0764 580,84 0,00000 -6,9 0,51875 -45,38 0,0000 8009 0,0819 2495 0,1465 15,2 0,76393 19 0,96686 0,14880 0,48981 

Сквирський  38,4 0,1479 541,69 0,21615 -9 0,38750 3,89 0,3282 1741,9 0,0079 2655 0,1931 12,0 0,82331 26 0,95322 0,26994 0,49439 

Ставищенський 23,3 0,0410 561,55 0,10654 -9,3 0,36875 6,4 0,3449 1977 0,0107 2195 0,0591 26,2 0,56132 22 0,96101 0,21531 0,39804 

Таращанський  29,7 0,0863 548,04 0,18111 -11,1 0,25625 -29,12 0,1083 1073,2 0,0000 2115 0,0358 21,0 0,65707 39 0,92788 0,15800 0,40519 

Тетіївський 32,4 0,1054 520,79 0,33151 -3,4 0,73750 1,53 0,3125 2386,3 0,0155 1992 0,0000 27,4 0,53860 61 0,88499 0,37173 0,35977 

Фастівський 31,3 0,0977 553,51 0,15091 -10,3 0,30625 61,77 0,7137 1540,4 0,0055 2280 0,0839 6,2 0,93090 3 0,99805 0,31713 0,50459 

Яготинський  34,1 0,1175 516,44 0,35557 -9,1 0,38125 14,92 0,4017 5433,9 0,0515 2945 0,2776 16,6 0,73760 14 0,97661 0,31399 0,51083 
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Продовження додатку А 

2012 рік 

 

  

райони 
Екологічна складова Культурна складова 

І1 І2 Х1 Y1 Х2 Y2 Х3 Y3 Х4 Y4 Х5 Y5 

Баришівський  94 0,99905 2915,4 0,99606 2028,6 0,0664 20 0,4444 720 0,2890 0,6872 0,3667 

Білоцерківський 1572 0,98295 28888,9 0,95738 485,5 0,0145 29 0,6944 1235 0,6265 0,6516 0,6605 

Богуславський  1271 0,98623 7484,3 0,98926 2527,6 0,0831 25 0,5833 1021 0,4862 0,6862 0,5348 

Бориспільський 38 0,99966 27108,3 0,96003 4682,6 0,1556 12 0,2222 465 0,1219 0,7051 0,1721 

Бородянський 126 0,99870 9295,1 0,98656 6248,2 0,2083 9 0,1389 519 0,1573 0,7312 0,1481 

Броварський 321 0,99658 668184,3 0,00532 9392,3 0,3140 14 0,2778 571 0,1913 0,4386 0,2346 

Васильківський 340 0,99637 110553,9 0,83576 5985,2 0,1994 20 0,4444 665 0,2529 0,6772 0,3487 

Вишгородський 2134 0,97683 238340,4 0,64546 29789,6 1,0000 8 0,1111 665 0,2529 0,8741 0,1820 

Володарський 269 0,99715 758,5 0,99928 55,2 0,0000 38 0,9444 1805 1,0000 0,6655 0,9722 

Згурівський 177 0,99815 540,6 0,99960 268,9 0,0072 29 0,6944 1519 0,8126 0,6683 0,7535 

Іванківський 29 0,99976 5730,5 0,99187 25971 0,8716 24 0,5556 931 0,4273 0,9544 0,4914 

Кагарлицький 38 0,99966 2525,4 0,99664 1959,4 0,0640 28 0,6667 978 0,4581 0,6868 0,5624 

К.-Святошинський  3678 0,96001 81177,8 0,87951 8210,3 0,2743 4 0,0000 279 0,0000 0,7046 0,0000 

Макарівський  406 0,99565 7539,0 0,98918 151,7 0,0032 21 0,4722 1057 0,5098 0,6627 0,4910 

Миронівський  160 0,99833 69173,8 0,89739 3777,8 0,1252 20 0,4444 848 0,3729 0,6736 0,4087 

Обухівський 91806 0,00000 671753,5 0,00000 7195,9 0,2401 22 0,5000 1150 0,5708 0,0800 0,5354 

П.-Хмельницький 185 0,99806 5770,6 0,99181 754,5 0,0235 40 1,0000 1204 0,6062 0,6711 0,8031 

Рокитнянський  211 0,99778 3876,7 0,99463 1282,3 0,0413 21 0,4722 857 0,3788 0,6779 0,4255 

Сквирський  426 0,99544 12898,6 0,98120 602,8 0,0184 28 0,6667 775 0,3250 0,6650 0,4958 

Ставищенський 77 0,99924 38978,5 0,94236 1196,6 0,0384 31 0,7500 1044 0,5013 0,6600 0,6257 

Таращанський  7 1,00000 683,7 0,99939 932,1 0,0295 26 0,6111 722 0,2903 0,6763 0,4507 

Тетіївський 33 0,99972 272,0 1,00000 1312,5 0,0423 25 0,5833 1289 0,6619 0,6807 0,6226 

Фастівський 32 0,99973 342,2 0,99990 454,7 0,0134 24 0,5556 1520 0,8132 0,6710 0,6844 

Яготинський  3958 0,95696 1456,4 0,99824 3859,5 0,1279 17 0,3611 597 0,2084 0,6944 0,2847 
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Продовження додатку А 

2013 рік 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс.  

райони 
Демографічна складова Економічна складова 

І3 І4 Х6 Y6 Х7 Y7 Х8 Y8 Х9 Y9 Х10 Y10 Х11 Y11 Х12 Y12 Х13 Y13 

Баришівський  36,4 0,1323 463,55 0,69089 -10,3 0,31902 34,2 0,3108 4816,7 0,0495 2621 0,1510 8,5 0,88955 15 0,84337 0,3633 0,4833 

Білоцерківський 48,8 0,2178 570,88 0,05635 -12,3 0,19632 77,44 0,4839 5158 0,0540 2195 0,0234 10,3 0,85617 9 0,91566 0,2386 0,4623 

Богуславський  35,4 0,1254 507,97 0,42830 -7,1 0,51534 -26,16 0,0691 1810,7 0,0093 2421 0,0911 15,8 0,75789 30 0,66265 0,2846 0,3802 

Бориспільський 53 0,2467 446,76 0,79019 -6 0,58282 113,37 0,6278 13202,7 0,1614 4816 0,8086 7,4 0,90833 3 0,98795 0,5619 0,7166 

Бородянський 57,4 0,2771 442,88 0,81315 -5,8 0,59509 61,34 0,4195 9075,3 0,1063 2517 0,1198 4,3 0,96433 11 0,89157 0,5262 0,5205 

Броварський 68,4 0,3529 475,47 0,62042 -4,6 0,66871 27,75 0,2850 12479,7 0,1517 3906 0,5359 4,3 0,96451 3 0,98795 0,4817 0,6600 

Васильківський 57,8 0,2798 513,59 0,39505 -9,1 0,39264 72,96 0,4660 5901,7 0,0639 2565 0,1342 9,9 0,86434 9 0,91566 0,3834 0,4945 

Вишгородський 72,9 0,3839 431,17 0,88234 -1,7 0,84663 66,18 0,4388 48068,9 0,6267 3542 0,4269 3,7 0,97640 3 0,98795 0,6379 0,7545 

Володарський 17,9 0,0048 561,64 0,11097 -9,3 0,38037 -26,05 0,0696 3341,4 0,0298 2341 0,0671 57,7 0,00000 47 0,45783 0,1414 0,1387 

Згурівський 17,2 0,0000 553,08 0,16160 -13,3 0,13497 -32,36 0,0443 2757,5 0,0220 2811 0,2079 33,9 0,43047 85 0,00000 0,0852 0,1651 

Іванківський 30,4 0,0910 505,84 0,44091 -13,4 0,12883 47,47 0,3639 5023,8 0,0522 4011 0,5674 8,4 0,89158 12 0,87952 0,2562 0,5977 

Кагарлицький 33,9 0,1151 527,17 0,31480 -9 0,39877 5,87 0,1974 2214,2 0,0147 2502 0,1153 7,7 0,90437 6 0,95181 0,2565 0,4966 

К.-Святошинський  162,3 1,0000 411,27 1,00000 0,8 1,00000 206,34 1,0000 21409,7 0,2709 3657 0,4614 2,4 1,00000 5 0,96386 1,0000 0,6740 

Макарівський  37,6 0,1406 533,15 0,27946 -10,6 0,30061 -3,97 0,1580 6318,4 0,0695 5455 1,0000 7,9 0,89981 17 0,81928 0,2197 0,6971 

Миронівський  34,8 0,1213 530,21 0,29681 -8,2 0,44785 19,47 0,2518 76043,4 1,0000 2838 0,2160 11,8 0,82873 19 0,79518 0,2794 0,7100 

Обухівський 35,8 0,1282 550,01 0,17973 -7 0,52147 79,06 0,4904 9186,4 0,1078 3911 0,5374 6,1 0,93223 2 1,00000 0,3300 0,6444 

П.-Хмельницький 28,9 0,0806 528,00 0,30988 -15,5 0,00000 7,22 0,2028 8018,5 0,0922 2809 0,2073 17,4 0,72880 19 0,79518 0,1483 0,4559 

Рокитнянський  28 0,0744 580,41 0,00000 -8,5 0,42945 -1,07 0,1696 8445,5 0,0979 2440 0,0968 15,7 0,75842 18 0,80723 0,1684 0,4401 

Сквирський  38,1 0,1440 539,72 0,24058 -10,9 0,28221 36,62 0,3205 2326,3 0,0162 2687 0,1708 9,5 0,87053 13 0,86747 0,2468 0,4812 

Ставищенський 23 0,0400 558,43 0,12999 -9,4 0,37423 -35,36 0,0323 1458,6 0,0046 2275 0,0473 22,0 0,64564 21 0,77108 0,1441 0,3672 

Таращанський  29,3 0,0834 552,35 0,16592 -8,9 0,40491 -43,43 0,0000 1111,3 0,0000 2117 0,0000 21,0 0,66347 35 0,60241 0,1636 0,3165 

Тетіївський 32,1 0,1027 521,57 0,34787 -7,9 0,46626 -4,34 0,1565 2588,7 0,0197 2277 0,0479 25,3 0,58503 47 0,45783 0,2683 0,2776 

Фастівський 31,1 0,0958 550,23 0,17847 -9,2 0,38650 29,13 0,2905 1523,9 0,0055 2629 0,1534 6,1 0,93337 2 1,00000 0,2378 0,5231 

Яготинський  33,8 0,1144 526,76 0,31720 -8,2 0,44785 -6,49 0,1479 3640,1 0,0337 3101 0,2948 16,4 0,74627 13 0,86747 0,2568 0,4856 
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райони 
Екологічна складова Культурна складова 

І1 І2 Х1 Y1 Х2 Y2 Х3 Y3 Х4 Y4 Х5 Y5 

Баришівський  85 0,99897 51630,2 0,80288 2544,3 0,085 20 0,4444 722 0,2041 0,629033 0,324259 

Білоцерківський 1689 0,97813 17988,8 0,93141 533,6 0,015 29 0,6944 1220 0,4245 0,641527 0,559484 

Богуславський  628 0,99192 6288,7 0,97611 804 0,024 25 0,5833 1011 0,3320 0,664171 0,457669 

Бориспільський 233 0,99705 21894,5 0,91649 4470,5 0,153 12 0,2222 458 0,0872 0,688680 0,154714 

Бородянський 51 0,99942 1824,8 0,99317 5669,9 0,194 9 0,1389 511 0,1107 0,728988 0,124779 

Броварський 321 0,99591 25771,3 0,90168 8702,9 0,300 14 0,2778 522 0,1155 0,732620 0,196658 

Васильківський 323 0,99588 88666,9 0,66137 7761,3 0,267 20 0,4444 655 0,1744 0,641551 0,309429 

Вишгородський 2639 0,96578 186488,4 0,28762 28743,3 1,000 9 0,1389 440 0,0792 0,751135 0,109064 

Володарський 282 0,99641 498,3 0,99824 102,8 0,000 32 0,7778 2520 1,0000 0,664884 0,888889 

Згурівський 164 0,99795 431,0 0,99850 263,3 0,006 29 0,6944 1508 0,5520 0,667349 0,623229 

Іванківський 26 0,99974 37,2 1,00000 22723,7 0,790 25 0,5833 924 0,2935 0,929854 0,438413 

Кагарлицький 32 0,99966 1488,3 0,99446 1863,6 0,061 29 0,6944 964 0,3112 0,685199 0,502822 

К.-Святошинський  3164 0,95896 261768,2 0,00000 10860,8 0,376 4 0,0000 261 0,0000 0,444860 0,000000 

Макарівський  345 0,99559 6965,7 0,97353 2064,5 0,068 21 0,4722 1058 0,3528 0,679206 0,412517 

Миронівський  162 0,99797 70199,7 0,73193 4385,1 0,150 20 0,4444 843 0,2576 0,626474 0,351040 

Обухівський 76954 0,00000 176530,5 0,32567 7936,6 0,274 22 0,5000 1151 0,3940 0,199730 0,446990 

П.-Хмельницький 112 0,99862 1867,3 0,99301 637 0,019 40 1,0000 1167 0,4011 0,670094 0,700531 

Рокитнянський  178 0,99776 44549,9 0,82993 3417,1 0,116 21 0,4722 857 0,2638 0,647805 0,368028 

Сквирський  532 0,99316 7653,0 0,97090 677 0,020 29 0,6944 758 0,2200 0,661372 0,457227 

Ставищенський 73 0,99913 31606,5 0,87938 1300 0,042 32 0,7778 1049 0,3488 0,640104 0,563302 

Таращанський  6 1,00000 1110,2 0,99590 781,8 0,024 27 0,6389 715 0,2010 0,673203 0,419931 

Тетіївський 131 0,99838 4777,3 0,98189 1377,5 0,045 25 0,5833 1277 0,4498 0,674924 0,516545 

Фастівський 18 0,99984 48,8 0,99996 451,8 0,012 24 0,5556 1487 0,5427 0,670662 0,549137 

Яготинський  3610 0,95316 1794,9 0,99328 4395,7 0,150 17 0,3611 597 0,1487 0,698779 0,254925 
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𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс.  

райони 
Демографічна складова Економічна складова 

І3 І4 Х6 Y6 Х7 Y7 Х8 Y8 Х9 Y9 Х10 Y10 Х11 Y11 Х12 Y12 Х13 Y13 

Баришівський  36,2 0,1292 467,47 0,74069 -10 0,36709 34,4 0,3651 1542,8 0,0122 2925 0,2700 9,4 0,88495 17 0,77419 0,400525 0,485332 

Білоцерківський 
48,6 0,2122 571,67 0,08517 

-

12,4 
0,21519 86 0,5224 5561,9 0,0881 2359 0,0768 10,9 0,85340 13 0,83871 0,258735 0,464260 

Богуславський  35,1 0,1218 513,62 0,45034 -9,4 0,40506 17,9 0,3148 895,8 0,0000 2589 0,1553 18,6 0,69023 30 0,56452 0,323018 0,352508 

Бориспільський 53,2 0,2430 455,24 0,81763 -5,2 0,67089 93,4 0,5450 11668,3 0,2035 5064 1,0000 9,9 0,87518 8 0,91935 0,569110 0,749504 

Бородянський 57,5 0,2718 452,52 0,83468 -5,2 0,67089 64,8 0,4578 3294,8 0,0453 2745 0,2085 7,0 0,93649 9 0,90323 0,558778 0,523390 

Броварський 68,2 0,3434 488,70 0,60711 -5,8 0,63291 20,8 0,3237 10741,5 0,1860 3749 0,5512 5,5 0,96774 7 0,93548 0,476769 0,660100 

Васильківський 57,9 0,2744 524,46 0,38219 -7,3 0,53797 88,7 0,5306 5831,2 0,0932 2594 0,1570 12,8 0,81195 11 0,87097 0,431308 0,483285 

Вишгородський 73 0,3755 443,23 0,89318 -3,6 0,77215 54,3 0,4258 36854 0,6792 3565 0,4884 7,4 0,92686 5 0,96774 0,616655 0,765554 

Володарський 
17,7 0,0054 564,04 0,13317 

-

13,2 
0,16456 -16,9 0,2088 3169,7 0,0430 2558 0,1447 51,0 0,00000 34 0,50000 0,127966 0,171915 

Згурівський 
16,9 0,0000 551,48 0,21222 

-

12,2 
0,22785 -12,3 0,2228 3674,5 0,0525 2931 0,2720 34,2 0,35710 24 0,66129 0,165717 0,335722 

Іванківський 
30,2 0,0890 497,67 0,55067 

-

11,8 
0,25316 54,8 0,4273 2260,5 0,0258 3918 0,6089 10,7 0,85672 18 0,75806 0,330042 0,562360 

Кагарлицький 
33,7 0,1124 532,54 0,33133 

-

10,6 
0,32911 21,6 0,3261 2474,3 0,0298 2691 0,1901 9,5 0,88271 13 0,83871 0,274754 0,485334 

К.-Святошинський  166,3 1,0000 426,25 1,00000 0 1,00000 242,7 1,0000 22361,5 0,4055 4015 0,6420 4,0 1,00000 9 0,90323 1,000000 0,737668 

Макарівський  
37,1 0,1352 534,31 0,32018 

-

11,3 
0,28481 -12,1 0,2234 3872,4 0,0562 4669 0,8652 11,0 0,85028 30 0,56452 0,240900 0,584053 

Миронівський  34,6 0,1185 534,17 0,32109 -9,6 0,39241 25,9 0,3392 53836,3 1,0000 2909 0,2645 15,4 0,75793 24 0,66129 0,292799 0,670932 

Обухівський 35,9 0,1272 560,87 0,15315 -6,6 0,58228 93,7 0,5459 6825,2 0,1120 4158 0,6908 9,5 0,88226 3 1,00000 0,352119 0,671262 

П.-Хмельницький 
28,5 0,0776 518,85 0,41745 

-

15,8 
0,00000 35,5 0,3685 9660,4 0,1656 3058 0,3154 20,6 0,64777 23 0,67742 0,215896 0,451526 

Рокитнянський  27,7 0,0723 585,21 0,00000 -9,4 0,40506 -12,2 0,2231 7369,6 0,1223 2674 0,1843 13,9 0,78984 10 0,88710 0,175114 0,495881 

Сквирський  
37,6 0,1386 543,15 0,26457 

-

10,2 
0,35443 -17,4 0,2073 5978,6 0,0960 2494 0,1229 10,3 0,86601 28 0,59677 0,241203 0,420415 

Ставищенський 22,6 0,0382 560,53 0,15529 -9,1 0,42405 -85,4 0,0000 1678,9 0,0148 2304 0,0580 28,2 0,48475 54 0,17742 0,154373 0,183744 

Таращанський  
28,8 0,0797 552,72 0,20441 

-

11,9 
0,24684 -56,2 0,0890 1547,7 0,0123 2134 0,0000 24,4 0,56523 51 0,22581 0,154974 0,200837 

Тетіївський 32 0,1011 525,01 0,37868 -7,2 0,54430 10,3 0,2917 2543,2 0,0311 2483 0,1191 27,7 0,49546 65 0,00000 0,328933 0,161423 

Фастівський 
30,9 0,0937 552,96 0,20290 

-

12,1 
0,23418 50,6 0,4145 2641,1 0,0330 2614 0,1638 9,0 0,89270 7 0,93548 0,236324 0,506244 

Яготинський  33,5 0,1111 536,37 0,30722 -8,4 0,46835 -3,3 0,2502 2528,6 0,0308 3101 0,3300 19,7 0,66646 26 0,62903 0,284228 0,414093 
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райони 
Екологічна складова Культурна складова 

І1 І2 Х1 Y1 Х2 Y2 Х3 Y3 Х4 Y4 Х5 Y5 

Баришівський  193 0,99679 58595,6 0,89243 1007,9 0,0177 20 0,4444 725 0,3131 0,63564 0,37876 

Білоцерківський 1404 0,97498 22826,6 0,95860 646,9 0,0099 29 0,6944 1204 0,6261 0,64784 0,66029 

Богуславський  1162 0,97934 5624,1 0,99043 2702,4 0,0542 26 0,6111 1005 0,4961 0,67464 0,55359 

Бориспільський 4481 0,91956 22185,4 0,95979 3230,4 0,0655 12 0,2222 423 0,1157 0,64829 0,16895 

Бородянський 386 0,99332 1700,6 0,99768 8559 0,1802 9 0,1389 506 0,1699 0,72373 0,15441 

Броварський 509 0,99110 275742,1 0,49071 7380,2 0,1548 15 0,3056 522 0,1804 0,54555 0,24297 

Васильківський 383 0,99337 7061,4 0,98777 7609,5 0,1598 20 0,4444 629 0,2503 0,71363 0,34739 

Вишгородський 2679 0,95202 114786,1 0,78848 29178,5 0,6239 8 0,1111 598 0,2301 0,78814 0,17059 

Володарський 269 0,99543 521,0 0,99987 185,9 0,0000 39 0,9722 1776 1,0000 0,66510 0,98611 

Згурівський 428 0,99256 449,0 1,00000 715,6 0,0114 30 0,7222 1518 0,8314 0,66799 0,77680 

Іванківський 37 0,99960 2046,4 0,99704 46653,1 1,0000 25 0,5833 906 0,4314 0,99888 0,50735 

Кагарлицький 99 0,99849 996,0 0,99899 2689,8 0,0539 29 0,6944 951 0,4608 0,68379 0,57761 

К.-Святошинський  651 0,98855 33687,4 0,93851 10029,9 0,2118 4 0,0000 246 0,0000 0,71297 0,00000 

Макарівський  272 0,99537 6093,3 0,98956 3897,9 0,0799 21 0,4722 1072 0,5399 0,68827 0,50605 

Миронівський  155 0,99748 63692,2 0,88300 6164,3 0,1287 21 0,4722 850 0,3948 0,66971 0,43350 

Обухівський 55538 0,00000 540988,9 0,00000 25659,6 0,5482 22 0,5000 1151 0,5915 0,18274 0,54575 

П.-Хмельницький 241 0,99593 3330,6 0,99467 1367,6 0,0254 40 1,0000 1435 0,7771 0,67201 0,88856 

Рокитнянський  952 0,98312 1898,6 0,99732 4185,7 0,0861 21 0,4722 832 0,3830 0,68884 0,42761 

Сквирський  965 0,98289 7885,6 0,98624 882,2 0,0150 27 0,6389 744 0,3255 0,66137 0,48219 

Ставищенський 80 0,99883 52372,6 0,90394 1375,4 0,0256 32 0,7778 1049 0,5248 0,64279 0,65131 

Таращанський  15 1,00000 32387,7 0,94091 1082,3 0,0193 27 0,6389 717 0,3078 0,65340 0,47337 

Тетіївський 76 0,99890 8046,4 0,98594 1749,7 0,0337 25 0,5833 1254 0,6588 0,67283 0,62108 

Фастівський 17 0,99996 1241,2 0,99853 466,9 0,0060 24 0,5556 1455 0,7902 0,66818 0,67288 

Яготинський  2069 0,96301 1463,9 0,99812 5077,6 0,1053 17 0,3611 584 0,2209 0,68880 0,29101 
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𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс. 

  

райони 
Демографічна складова Економічна складова І3 І4 

Х6 Y6 Х7 Y7 Х8 Y8 Х9 Y9 Х10 Y10 Х11 Y11 Х12 Y12 Х13 Y13   

Баришівський  36,1 0,1263 474,11 0,78720 -9,8 0,33793 67 0,4446 4184,3 0,0550 3345 0,3059 7,7 0,94812 28 0,75258 0,42400 0,51539 

Білоцерківський 48,9 0,2092 571,63 0,12824 -11,1 0,24828 170,5 0,7083 5056,1 0,0698 2718 0,0988 11,5 0,88030 7 0,96907 0,32350 0,50449 

Богуславський  34,8 0,1179 520,19 0,47583 -8,1 0,45517 -0,6 0,2724 1276,4 0,0054 2963 0,1797 19,7 0,73407 57 0,45361 0,33031 0,34320 

Бориспільський 53,1 0,2364 466,24 0,84036 -6,4 0,57241 42,9 0,3832 24549 0,4020 5237 0,9310 6,9 0,96385 6 0,97938 0,50809 0,81905 

Бородянський 57,4 0,2642 460,74 0,87750 -6,4 0,57241 43,9 0,3857 3987,2 0,0516 3465 0,3456 7,0 0,96205 11 0,92784 0,52497 0,57176 

Броварський 67,9 0,3323 500,22 0,61076 -7,7 0,48276 40,1 0,3761 8116,8 0,1220 5446 1,0000 6,7 0,96777 9 0,94845 0,45046 0,75955 

Васильківський 58 0,2681 533,67 0,38473 -8,4 0,43448 108,7 0,5508 8063 0,1211 2964 0,1800 10,0 0,90829 11 0,92784 0,40954 0,53431 

Вишгородський 73,3 0,3672 457,71 0,89798 -2,2 0,86207 59,1 0,4245 39205,9 0,6518 4330 0,6313 7,6 0,95078 10 0,93814 0,63793 0,79300 

Володарський 17,5 0,0058 570,59 0,13524 -10,4 0,29655 8,5 0,2955 9812,8 0,1509 2881 0,1526 60,6 0,00000 41 0,61856 0,18329 0,23052 

Згурівський 16,6 0,0000 542,28 0,32657 -14,7 0,00000 -24,4 0,2117 3120,3 0,0368 3162 0,2455 40,1 0,36774 57 0,45361 0,13457 0,27591 

Іванківський 30,1 0,0874 492,46 0,66319 -12,1 0,17931 68,4 0,4482 958,5 0,0000 4286 0,6168 13,6 0,84242 41 0,61856 0,34452 0,51944 

Кагарлицький 33,4 0,1088 530,99 0,40285 -11,1 0,24828 34,9 0,3628 3637,7 0,0457 3123 0,2326 8,9 0,92776 7 0,96907 0,28068 0,54377 

К.-

Святошинський  
171 1,0000 442,62 1,00000 -0,2 1,00000 285 1,0000 32571,9 0,5387 4979 0,8457 4,9 1,00000 14 0,89691 1,00000 0,82034 

Макарівський  36,8 0,1308 538,14 0,35455 -11,8 0,20000 25,2 0,3381 4925,5 0,0676 4608 0,7232 10,5 0,89864 36 0,67010 0,25587 0,58988 

Миронівський  34,3 0,1146 535,87 0,36985 -10,5 0,28966 13,9 0,3093 59640,8 1,0000 3517 0,3627 15,9 0,80262 11 0,92784 0,27086 0,77330 

Обухівський 35,9 0,1250 568,54 0,14914 -5,6 0,62759 39,8 0,3753 5059,8 0,0699 4553 0,7050 10,4 0,90050 4 1,00000 0,31925 0,66885 

П.-

Хмельницький 
28,2 0,0751 513,81 0,51895 -14,2 0,03448 31,4 0,3539 16790,9 0,2698 4089 0,5517 18,4 0,75708 22 0,81443 0,24561 0,59825 

Рокитнянський  27,4 0,0699 590,61 0,00000 -9,4 0,36552 -20,7 0,2211 16221,5 0,2601 3062 0,2124 15,2 0,81418 22 0,81443 0,16415 0,52528 

Сквирський  37,3 0,1341 540,74 0,33697 -11,8 0,20000 36,3 0,3664 4780,4 0,0651 2957 0,1777 9,2 0,92203 25 0,78351 0,25935 0,48710 

Ставищенський 
22,2 0,0363 568,84 0,14712 -8,3 0,44138 

-

107,5 
0,0000 4821,9 0,0658 4584 0,7152 30,8 0,53566 28 0,75258 0,15619 0,51732 

Таращанський  28,4 0,0764 550,75 0,26933 -11,3 0,23448 -26,6 0,2061 3102,5 0,0365 2419 0,0000 21,1 0,70907 86 0,15464 0,19659 0,22506 

Тетіївський 31,8 0,0984 525,24 0,44172 -7 0,53103 27,3 0,3434 3317,6 0,0402 2797 0,1249 34,1 0,47567 101 0,00000 0,35366 0,16019 

Фастівський 30,7 0,0913 550,19 0,27308 -12,9 0,12414 66,8 0,4441 2190,8 0,0210 2736 0,1047 9,6 0,91461 9 0,94845 0,23315 0,49720 

Яготинський  33,1 0,1069 541,21 0,33379 -10,8 0,26897 12,6 0,3060 3574,2 0,0446 3694 0,4212 21,7 0,69721 9 0,94845 0,25390 0,52786 
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райони 
Екологічна складова Культурна складова 

І1 І2 Х1 Y1 Х2 Y2 Х3 Y3 Х4 Y4 Х5 Y5 

Баришівський  390 0,995 47368,8 0,922 1067,5 0,011 20 0,432 723 0,347 0,64270 0,38989 

Білоцерківський 838 0,989 24061,0 0,961 764,5 0,007 28 0,649 1177 0,665 0,65237 0,65696 

Богуславський  752 0,990 5406,8 0,992 3534,3 0,046 26 0,595 994 0,537 0,67611 0,56585 

Бориспільський 2451 0,967 43048,3 0,929 3894,2 0,051 12 0,216 425 0,139 0,64910 0,17744 

Бородянський 440 0,994 3106,4 0,996 39564 0,549 9 0,135 495 0,188 0,84663 0,16141 

Броварський 399 0,995 22821,8 0,963 7982,3 0,108 15 0,297 527 0,210 0,68864 0,25369 

Васильківський 992 0,987 89139,9 0,852 14668 0,201 21 0,459 615 0,272 0,67994 0,36558 

Вишгородський 2306 0,969 89773,5 0,850 19355,2 0,267 8 0,108 597 0,259 0,69557 0,18361 

Володарський 291 0,996 915,7 1,000 256,5 0,000 39 0,946 1655 1,000 0,66542 0,97297 

Згурівський 458 0,994 1782,8 0,999 672,9 0,006 31 0,730 1513 0,901 0,66613 0,81514 

Іванківський 98 0,999 2338,7 0,998 71813,1 1,000 25 0,568 901 0,472 0,99881 0,51978 

Кагарлицький 261 0,997 1170,5 1,000 4010,9 0,052 29 0,676 953 0,508 0,68290 0,59204 

К.-Святошинський  775 0,990 47705,4 0,921 14618,5 0,201 4 0,000 227 0,000 0,70392 0,00000 

Макарівський  339 0,996 123819,9 0,793 4091,4 0,054 21 0,459 1086 0,602 0,61414 0,53050 

Миронівський  296 0,996 102648,8 0,829 7317 0,099 20 0,432 843 0,431 0,64123 0,43190 

Обухівський 74789 0,000 595231,8 0,000 27255,5 0,377 22 0,486 1158 0,652 0,12577 0,56922 

П.-Хмельницький 264 0,997 3849,3 0,995 1760,7 0,021 41 1,000 1388 0,813 0,67090 0,90651 

Рокитнянський  224 0,997 4290,5 0,994 2755,3 0,035 21 0,459 800 0,401 0,67546 0,43036 

Сквирський  428 0,994 9231,3 0,986 1080 0,012 28 0,649 729 0,352 0,66398 0,50009 

Ставищенський 79 0,999 101112,9 0,831 1319,4 0,015 32 0,757 1025 0,559 0,61512 0,65779 

Таращанський  11 1,000 4249,7 0,994 1331,9 0,015 28 0,649 715 0,342 0,66981 0,49519 

Тетіївський 47 1,000 10637,7 0,984 2216,1 0,027 25 0,568 1235 0,706 0,67018 0,63672 

Фастівський 14 1,000 1292,1 0,999 565,2 0,004 24 0,541 1395 0,818 0,66788 0,67923 

Яготинський  1895 0,975 1063,0 1,000 5567,3 0,074 18 0,378 547 0,224 0,68293 0,30123 
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Продовження додатку А 

2016 рік 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс. 

  

райони 
Демографічна складова Економічна складова 

І3 І4 Х6 Y6 Х7 Y7 Х8 Y8 Х9 Y9 Х10 Y10 Х11 Y11 Х12 Y12 Х13 Y13 

Баришівський  35,6 0,120 484,18 0,801 -11,1 0,314 -18,4 0,077 5161,3 0,029 3946 0,153 4,7 0,982 6 0,953 0,32775 0,52922 

Білоцерківський 49,9 0,208 569,45 0,201 -11,6 0,281 303,4 0,816 10955,8 0,111 3543 0,070 9,1 0,906 4 0,976 0,37639 0,51616 

Богуславський  34,4 0,112 523,43 0,525 -9,8 0,399 -17 0,080 3151,7 0,000 3612 0,084 12,7 0,845 31 0,659 0,27885 0,39718 

Бориспільський 52,4 0,224 480,84 0,824 -8 0,516 -41,3 0,024 30677,4 0,393 6356 0,651 4,5 0,987 2 1,000 0,39718 0,75768 

Бородянський 57,5 0,255 469,97 0,901 -6,9 0,588 91,9 0,330 3722,3 0,008 4672 0,303 3,7 1,000 2 1,000 0,51865 0,57784 

Броварський 67,4 0,317 518,11 0,562 -7,1 0,575 -9 0,098 21223,7 0,258 6760 0,734 4,2 0,991 8 0,929 0,38807 0,72817 

Васильківський 57,6 0,256 548,14 0,351 -9,2 0,438 11,9 0,146 9153,2 0,086 3704 0,103 7,9 0,927 5 0,965 0,29771 0,52025 

Вишгородський 73,2 0,353 471,64 0,889 -3,5 0,810 32,6 0,194 29176,6 0,372 5607 0,496 5,3 0,973 6 0,953 0,56156 0,69848 

Володарський 17,5 0,007 576,22 0,153 -9,2 0,438 103,4 0,356 11573,8 0,120 3368 0,034 62,2 0,000 30 0,671 0,23866 0,20624 

Згурівський 16,3 0,000 535,33 0,441 -15,8 0,007 -43,1 0,020 9164,1 0,086 3784 0,120 35,4 0,457 24 0,741 0,11682 0,35096 

Іванківський 29,8 0,084 492,12 0,745 -10,6 0,346 22 0,169 3270 0,002 5482 0,470 7,3 0,939 13 0,871 0,33614 0,57033 

Кагарлицький 33,1 0,104 534,39 0,447 -10,4 0,359 8,7 0,139 5116,6 0,028 3814 0,126 6,9 0,945 5 0,965 0,26249 0,51602 

К.-Святошинський  177,6 1,000 455,91 1,000 -0,6 1,000 383,7 1,000 37668,7 0,493 6091 0,596 3,9 0,996 7 0,941 1,00000 0,75666 

Макарівський  36,4 0,125 540,87 0,402 -12,8 0,203 34,2 0,197 7057,4 0,056 8048 1,000 10,4 0,885 35 0,612 0,23162 0,63826 

Миронівський  34,2 0,111 541,57 0,397 -8,8 0,464 62,6 0,263 73146,4 1,000 4351 0,237 11,6 0,865 17 0,824 0,30865 0,73143 

Обухівський 35,5 0,119 573,54 0,172 -8,6 0,477 1,1 0,121 7037,5 0,056 5704 0,516 7,3 0,938 5 0,965 0,22236 0,61866 

П.-Хмельницький 28,1 0,073 509,06 0,626 -15,9 0,000 120,4 0,395 25948,3 0,326 5226 0,418 16,6 0,779 15 0,847 0,27359 0,59232 

Рокитнянський  27 0,066 597,94 0,000 -10,6 0,346 -47,8 0,009 20016,7 0,241 3688 0,100 9,1 0,907 11 0,894 0,10548 0,53554 

Сквирський  37,4 0,131 538,34 0,420 -10,5 0,353 108,7 0,369 7091,5 0,056 3501 0,062 9,2 0,905 38 0,576 0,31799 0,39986 

Ставищенський 22,1 0,036 564,70 0,234 -11,7 0,275 80,3 0,303 7237,2 0,058 5132 0,398 26,0 0,619 34 0,624 0,21196 0,42468 

Таращанський  27,9 0,072 557,74 0,283 -10,1 0,379 -51,8 0,000 5420,8 0,032 3238 0,007 20,4 0,714 36 0,600 0,18352 0,33849 

Тетіївський 31,9 0,097 526,35 0,504 -6,5 0,614 94,2 0,335 6532,6 0,048 3495 0,060 29,3 0,562 87 0,000 0,38759 0,16752 

Фастівський 30,8 0,090 552,77 0,318 -12,9 0,196 144,7 0,451 3368,5 0,003 3203 0,000 7,9 0,927 3 0,988 0,26380 0,47962 

Яготинський  32,7 0,102 547,94 0,352 -13,1 0,183 -13,1 0,089 5677,5 0,036 4606 0,290 18,2 0,752 40 0,553 0,18139 0,40768 
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Додаток Б 

Результати розрахунку блочних індексів, ранжування та інтегрального рангу по районах Київської області 

2010 рік 

 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс, 𝑅1 – ранг екологічного розвитку, 𝑅2 – ранг культурного розвитку, 𝑅3 – ранг 

демографічного розвитку,  𝑅4 – ранг економічного розвитку, 𝐼𝑅 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу.  

райони 

Прядок сусідства 

району відносно 

Києва 

𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑰𝑹 

Баришівський  2 0,6568 0,3473 0,5055 0,4789 16 17 7 13 53 

Білоцерківський 2 0,9984 0,6583 0,3402 0,4486 1 4 16 16 37 

Богуславський  4 0,7249 0,5218 0,4268 0,4404 5 10 9 18 42 

Бориспільський 1 0,6827 0,1775 0,6296 0,9842 6 21 4 1 32 

Бородянський 2 0,6823 0,1472 0,6772 0,5056 7 23 3 11 44 

Броварський 1 0,5603 0,2270 0,5980 0,6983 22 20 5 3 50 

Васильківський 2 0,7507 0,3617 0,4272 0,5424 4 16 8 8 36 

Вишгородський 1 0,8108 0,1766 0,7084 0,6768 3 22 2 4 31 

Володарський 3 0,6738 0,9412 0,2286 0,2300 10 1 20 23 54 

Згурівський 3 0,6200 0,7498 0,1050 0,3950 21 2 24 20 67 

Іванківський 2 0,8923 0,5590 0,3739 0,5720 2 9 15 7 33 

Кагарлицький 2 0,6290 0,5676 0,4194 0,4614 20 8 10 14 52 

К.-Святошинський  1 0,6695 0,0000 0,9843 0,7308 11 24 1 2 38 

Макарівський  2 0,6318 0,4869 0,3062 0,6389 19 12 17 6 54 

Миронівський  3 0,6617 0,4005 0,3767 0,5046 15 15 14 12 56 

Обухівський 1 0,3044 0,2455 0,5186 0,6579 24 19 6 5 54 

П.-Хмельницький 2 0,6751 0,6440 0,2183 0,4367 9 5 21 19 54 

Рокитнянський  3 0,5281 0,4164 0,1728 0,4554 23 14 23 15 75 

Сквирський  3 0,6784 0,4889 0,3954 0,5067 8 11 11 10 40 

Ставищенський 3 0,6513 0,6129 0,1811 0,3344 18 7 22 21 68 

Таращанський  3 0,6693 0,4575 0,2295 0,1460 12 13 19 24 68 

Тетіївський 4 0,6679 0,6230 0,3770 0,2787 13 6 13 22 54 

Фастівський 3 0,6667 0,6878 0,2754 0,5188 14 3 18 9 44 

Яготинський  3 0,6514 0,2854 0,3806 0,4430 17 18 12 17 64 



236 

 

Продовження додатку Б 

2011 рік 

 

 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс, 𝑅1 – ранг екологічного розвитку, 𝑅2 – ранг культурного розвитку, 𝑅3 – ранг 

демографічного розвитку,  𝑅4 – ранг економічного розвитку, 𝐼𝑅 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу. 

  

райони 

Прядок сусідства 

району відносно 

Києва 

𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑰𝑹 

Баришівський  2 0,6791 0,3541 0,4310 0,5008 9 18 8 11 46 

Білоцерківський 2 0,6689 0,6649 0,2403 0,4548 16 5 19 15 55 

Богуславський  4 0,7080 0,5318 0,3246 0,2462 4 11 13 21 49 

Бориспільський 1 0,6959 0,1821 0,6262 0,9916 7 21 4 1 33 

Бородянський 2 0,7079 0,1491 0,6439 0,5240 5 23 3 8 39 

Броварський 1 0,5042 0,2345 0,5883 0,6473 24 20 5 4 53 

Васильківський 2 0,7396 0,3592 0,4771 0,4869 3 17 6 12 38 

Вишгородський 1 0,8827 0,1735 0,7304 0,6423 1 22 2 5 30 

Володарський 3 0,6657 0,9559 0,1499 0,0296 19 1 23 24 67 

Згурівський 3 0,6575 0,7582 0,1080 0,3463 21 3 24 19 67 

Іванківський 2 0,8092 0,5607 0,2976 0,5371 2 10 14 7 33 

Кагарлицький 2 0,6739 0,5710 0,3702 0,4450 12 9 10 16 47 

К.-Святошинський  1 0,6733 0,0000 1,0000 0,6815 13 24 1 3 41 

Макарівський  2 0,6866 0,4782 0,2865 0,7195 8 13 16 2 39 

Миронівський  3 0,6607 0,4066 0,3299 0,4231 20 16 12 17 65 

Обухівський 1 0,6164 0,6058 0,4359 0,6316 23 8 7 6 44 

П.-Хмельницький 2 0,6697 0,8877 0,2052 0,3565 15 2 20 18 55 

Рокитнянський  3 0,6516 0,4159 0,2571 0,4632 22 15 17 14 68 

Сквирський  3 0,6769 0,5070 0,2049 0,5031 10 12 21 10 53 

Ставищенський 3 0,6679 0,6179 0,1615 0,2400 18 7 22 22 69 

Таращанський  3 0,6759 0,4647 0,2898 0,2536 11 14 15 20 60 

Тетіївський 4 0,6680 0,6319 0,4094 0,1425 17 6 9 23 55 

Фастівський 3 0,6705 0,6866 0,2423 0,5120 14 4 18 9 45 

Яготинський  3 0,7038 0,2846 0,3622 0,4637 6 19 11 13 49 



237 

 

Продовження додатку Б 

2012 рік 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс, 𝑅1 – ранг екологічного розвитку, 𝑅2 – ранг культурного розвитку, 𝑅3 – ранг 

демографічного розвитку,  𝑅4 – ранг економічного розвитку, 𝐼𝑅 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу. 

  

райони 

Прядок сусідства 

району відносно 

Києва 

𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑰𝑹 

Баришівський  2 0,68091 0,35486 0,41366 0,52110 12 17 8 9 46 

Білоцерківський 2 0,66179 0,68222 0,33088 0,49133 19 5 10 15 49 

Богуславський  4 0,73089 0,53718 0,30493 0,46097 4 9 15 19 47 

Бориспільський 1 0,70880 0,17125 0,61372 0,79067 6 21 4 1 32 

Бородянський 2 0,70568 0,14838 0,63284 0,51535 8 23 3 10 44 

Броварський 1 0,52095 0,23446 0,55181 0,62950 23 20 5 5 53 

Васильківський 2 0,70573 0,35482 0,46056 0,51276 7 18 7 11 43 

Вишгородський 1 0,89756 0,16973 0,73479 0,71544 2 22 2 2 28 

Володарський 3 0,66586 0,97143 0,20483 0,01923 17 1 20 24 62 

Згурівський 3 0,62562 0,76554 0,12994 0,37396 22 3 24 22 71 

Іванківський 2 0,99732 0,49724 0,28192 0,58875 1 11 16 8 36 

Кагарлицький 2 0,64512 0,56771 0,32529 0,46859 21 8 12 17 58 

К.-Святошинський  1 0,81462 0,00000 0,99306 0,63548 3 24 1 4 32 

Макарівський  2 0,67571 0,47840 0,20658 0,62375 14 12 19 7 52 

Миронівський  3 0,69556 0,40945 0,32686 0,70725 9 15 11 3 38 

Обухівський 1 0,20146 0,39102 0,46905 0,62528 24 16 6 6 52 

П.-Хмельницький 2 0,68129 0,89574 0,17459 0,46583 10 2 21 18 51 

Рокитнянський  3 0,66384 0,41511 0,14880 0,48981 18 14 23 16 71 

Сквирський  3 0,66176 0,50242 0,26994 0,49439 20 10 17 14 61 

Ставищенський 3 0,67564 0,63422 0,21531 0,39804 15 6 18 21 60 

Таращанський  3 0,68124 0,45752 0,15800 0,40519 11 13 22 20 66 

Тетіївський 4 0,67583 0,63278 0,37173 0,35977 13 7 9 23 52 

Фастівський 3 0,67198 0,68748 0,31713 0,50459 16 4 13 13 46 

Яготинський  3 0,71315 0,28465 0,31399 0,51083 5 19 14 12 50 
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Продовження додатку Б 

2013 рік 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс, 𝑅1 – ранг екологічного розвитку, 𝑅2 – ранг культурного розвитку, 𝑅3 – ранг 

демографічного розвитку,  𝑅4 – ранг економічного розвитку, 𝐼𝑅 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу. 

  

райони 

Прядок сусідства 

району відносно 

Києва 

𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑰𝑹 

Баришівський  2 0,6872 0,3667 0,3633 0,4833 7 17 7 14 45 

Білоцерківський 2 0,6516 0,6605 0,2386 0,4623 22 5 16 16 59 

Богуславський  4 0,6862 0,5348 0,2846 0,3802 9 10 9 19 47 

Бориспільський 1 0,7051 0,1721 0,5619 0,7166 4 22 3 2 31 

Бородянський 2 0,7312 0,1481 0,5262 0,5205 3 23 4 10 40 

Броварський 1 0,4386 0,2346 0,4817 0,6600 23 20 5 6 54 

Васильківський 2 0,6772 0,3487 0,3834 0,4945 12 18 6 12 48 

Вишгородський 1 0,8741 0,1820 0,6379 0,7545 2 21 2 1 26 

Володарський 3 0,6655 0,9722 0,1414 0,1387 18 1 23 24 66 

Згурівський 3 0,6683 0,7535 0,0852 0,1651 17 3 24 23 67 

Іванківський 2 0,9544 0,4914 0,2562 0,5977 1 12 14 8 35 

Кагарлицький 2 0,6868 0,5624 0,2565 0,4966 8 8 13 11 40 

К.-Святошинський  1 0,7046 0,0000 1,0000 0,6740 5 24 1 5 35 

Макарівський  2 0,6627 0,4910 0,2197 0,6971 20 13 18 4 55 

Миронівський  3 0,6736 0,4087 0,2794 0,7100 14 16 10 3 43 

Обухівський 1 0,0800 0,5354 0,3300 0,6444 24 9 8 7 48 

П.-Хмельницький 2 0,6711 0,8031 0,1483 0,4559 15 2 21 17 55 

Рокитнянський  3 0,6779 0,4255 0,1684 0,4401 11 15 19 18 63 

Сквирський  3 0,6650 0,4958 0,2468 0,4812 19 11 15 15 60 

Ставищенський 3 0,6600 0,6257 0,1441 0,3672 21 6 22 20 69 

Таращанський  3 0,6763 0,4507 0,1636 0,3165 13 14 20 21 68 

Тетіївський 4 0,6807 0,6226 0,2683 0,2776 10 7 11 22 50 

Фастівський 3 0,6710 0,6844 0,2378 0,5231 16 4 17 9 46 

Яготинський  3 0,6944 0,2847 0,2568 0,4856 6 19 12 13 50 
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Продовження додатку Б 

2014 рік 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс, 𝑅1 – ранг екологічного розвитку, 𝑅2 – ранг культурного розвитку, 𝑅3 – ранг 

демографічного розвитку,  𝑅4 – ранг економічного розвитку, 𝐼𝑅 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу. 

  

райони 

Прядок сусідства 

району відносно 

Києва 

𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑰𝑹 

Баришівський  2 0,629033 0,324259 0,400525 0,485332 21 17 7 13 58 

Білоцерківський 2 0,641527 0,559484 0,258735 0,464260 19 5 15 15 54 

Богуславський  4 0,664171 0,457669 0,323018 0,352508 15 9 11 19 54 

Бориспільський 1 0,688680 0,154714 0,569110 0,749504 6 21 3 2 32 

Бородянський 2 0,728988 0,124779 0,558778 0,523390 4 22 4 9 39 

Броварський 1 0,732620 0,196658 0,476769 0,660100 3 20 5 6 34 

Васильківський 2 0,641551 0,309429 0,431308 0,483285 18 18 6 14 56 

Вишгородський 1 0,751135 0,109064 0,616655 0,765554 2 23 2 1 28 

Володарський 3 0,664884 0,888889 0,127966 0,171915 14 1 24 23 62 

Згурівський 3 0,667349 0,623229 0,165717 0,335722 13 3 21 20 57 

Іванківський 2 0,929854 0,438413 0,330042 0,562360 1 12 9 8 30 

Кагарлицький 2 0,685199 0,502822 0,274754 0,485334 7 8 14 12 41 

К.-Святошинський  1 0,444860 0,000000 1,000000 0,737668 23 24 1 3 51 

Макарівський  2 0,679206 0,412517 0,240900 0,584053 8 14 17 7 46 

Миронівський  3 0,626474 0,351040 0,292799 0,670932 22 16 12 5 55 

Обухівський 1 0,199730 0,446990 0,352119 0,671262 24 11 8 4 47 

П.-Хмельницький 2 0,670094 0,700531 0,215896 0,451526 12 2 19 16 49 

Рокитнянський  3 0,647805 0,368028 0,175114 0,495881 17 15 20 11 63 

Сквирський  3 0,661372 0,457227 0,241203 0,420415 16 10 16 17 59 

Ставищенський 3 0,640104 0,563302 0,154373 0,183744 20 4 23 22 69 

Таращанський  3 0,673203 0,419931 0,154974 0,200837 10 13 22 21 66 

Тетіївський 4 0,674924 0,516545 0,328933 0,161423 9 7 10 24 50 

Фастівський 3 0,670662 0,549137 0,236324 0,506244 11 6 18 10 45 

Яготинський  3 0,698779 0,254925 0,284228 0,414093 5 19 13 18 55 
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Продовження додатку Б 

2015 рік 

 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс, 𝑅1 – ранг екологічного розвитку, 𝑅2 – ранг культурного розвитку, 𝑅3 – ранг 

демографічного розвитку,  𝑅4 – ранг економічного розвитку, 𝐼𝑅 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу. 

  

райони 

Прядок сусідства 

району відносно 

Києва 

𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑰𝑹 

Баришівський  2 0,63564 0,37876 0,42400 0,51539 22 17 6 16 61 

Білоцерківський 2 0,64784 0,66029 0,32350 0,50449 20 5 11 17 53 

Богуславський  4 0,67464 0,55359 0,33031 0,34320 10 9 10 20 49 

Бориспільський 1 0,64829 0,16895 0,50809 0,81905 19 22 4 2 47 

Бородянський 2 0,72373 0,15441 0,52497 0,57176 3 23 3 9 38 

Броварський 1 0,54555 0,24297 0,45046 0,75955 23 20 5 5 53 

Васильківський 2 0,71363 0,34739 0,40954 0,53431 4 18 7 11 40 

Вишгородський 1 0,78814 0,17059 0,63793 0,79300 2 21 2 3 28 

Володарський 3 0,66510 0,98611 0,18329 0,23052 16 1 21 22 60 

Згурівський 3 0,66799 0,77680 0,13457 0,27591 15 3 24 21 63 

Іванківський 2 0,99888 0,50735 0,34452 0,51944 1 11 9 14 35 

Кагарлицький 2 0,68379 0,57761 0,28068 0,54377 9 8 13 10 40 

К.-Святошинський  1 0,71297 0,00000 1,00000 0,82034 5 24 1 1 31 

Макарівський  2 0,68827 0,50605 0,25587 0,58988 8 12 16 8 44 

Миронівський  3 0,66971 0,43350 0,27086 0,77330 13 15 14 4 46 

Обухівський 1 0,18274 0,54575 0,31925 0,66885 24 10 12 6 52 

П.-Хмельницький 2 0,67201 0,88856 0,24561 0,59825 12 2 18 7 39 

Рокитнянський  3 0,68884 0,42761 0,16415 0,52528 6 16 22 13 57 

Сквирський  3 0,66137 0,48219 0,25935 0,48710 17 13 15 19 64 

Ставищенський 3 0,64279 0,65131 0,15619 0,51732 21 6 23 15 65 

Таращанський  3 0,65340 0,47337 0,19659 0,22506 18 14 20 23 75 

Тетіївський 4 0,67283 0,62108 0,35366 0,16019 11 7 8 24 50 

Фастівський 3 0,66818 0,67288 0,23315 0,49720 14 4 19 18 55 

Яготинський  3 0,68880 0,29101 0,25390 0,52786 7 19 17 12 55 
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Продовження додатку Б 

2016 рік 

𝐼1 – екологічний індекс, 𝐼2 – індекс культури,  𝐼3 – демографічний індекс, 𝐼4 – економічний індекс, 𝑅1 – ранг екологічного розвитку, 𝑅2 – ранг культурного розвитку, 𝑅3 – ранг 

демографічного розвитку,  𝑅4 – ранг економічного розвитку, 𝐼𝑅 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу. 

  

райони 

Прядок сусідства 

району відносно 

Києва 

𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑰𝑹 

Баришівський  2 0,64270 0,38989 0,32775 0,52922 20 17 9 12 58 

Білоцерківський 2 0,65237 0,65696 0,37639 0,51616 18 6 7 14 45 

Богуславський  4 0,67611 0,56585 0,27885 0,39718 9 10 13 20 52 

Бориспільський 1 0,64910 0,17744 0,39718 0,75768 19 22 4 1 46 

Бородянський 2 0,84663 0,16141 0,51865 0,57784 2 23 3 9 37 

Броварський 1 0,68864 0,25369 0,38807 0,72817 5 20 5 4 34 

Васильківський 2 0,67994 0,36558 0,29771 0,52025 8 18 12 13 51 

Вишгородський 1 0,69557 0,18361 0,56156 0,69848 4 21 2 5 32 

Володарський 3 0,66542 0,97297 0,23866 0,20624 16 1 17 23 57 

Згурівський 3 0,66613 0,81514 0,11682 0,35096 15 3 23 21 62 

Іванківський 2 0,99881 0,51978 0,33614 0,57033 1 12 8 10 31 

Кагарлицький 2 0,68290 0,59204 0,26249 0,51602 7 8 16 15 46 

К.-Святошинський  1 0,70392 0,00000 1,00000 0,75666 3 24 1 2 30 

Макарівський  2 0,61414 0,53050 0,23162 0,63826 23 11 18 6 58 

Миронівський  3 0,64123 0,43190 0,30865 0,73143 21 15 11 3 50 

Обухівський 1 0,12577 0,56922 0,22236 0,61866 24 9 19 7 59 

П.-Хмельницький 2 0,67090 0,90651 0,27359 0,59232 11 2 14 8 35 

Рокитнянський  3 0,67546 0,43036 0,10548 0,53554 10 16 24 11 61 

Сквирський  3 0,66398 0,50009 0,31799 0,39986 17 13 10 19 59 

Ставищенський 3 0,61512 0,65779 0,21196 0,42468 22 5 20 17 64 

Таращанський  3 0,66981 0,49519 0,18352 0,33849 13 14 21 22 70 

Тетіївський 4 0,67018 0,63672 0,38759 0,16752 12 7 6 24 49 

Фастівський 3 0,66788 0,67923 0,26380 0,47962 14 4 15 16 49 

Яготинський  3 0,68293 0,30123 0,18139 0,40768 6 19 22 18 65 
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Додаток В 

Рис. В.1. Кластеризація районів Київської області за інтегральним рангом розвитку трудового потенціалу у 2010-2016 рр. 

метод Варда 
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Продовження додатку В 

метод К-середнього 

Райони Кластер 

Рокитнянський 1 

Згурівський 1 

Ставищенський 1 

Таращанський 1 

Володарський 1 

П.-Хмельницький 2 

Броварський 2 

Кагарлицький 2 

Миронівський 2 

Тетіївський 2 

Яготинський 2 

Макарівський 2 

Баришівський 2 

Обухівський 2 

Фастівський 2 

Білоцерківський 2 

Богуславський 2 

Васильківський 2 

Сквирський 2 

К.-Святошинський 3 

Бородянський 3 

Іванківський 3 

Вишгородський 3 

Бориспільський 3 
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Додаток Г 

Результати обрахунку базового приросту (скорочення) інтегрального рангу розвитку 

трудового потенціалу у розрізі районів Київської області, 2010–2016 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

райони 𝑰𝑹𝟐𝟎𝟏𝟔 𝑰𝑹𝟐𝟎𝟏𝟎 ∆𝑰𝑹 

Баришівський 58 53 5 

Білоцерківський 45 37 8 

Богуславський 52 42 10 

Бориспільський 46 32 14 

Бородянський 37 44 -7 

Броварський 34 50 -16 

Васильківський 51 36 15 

Вишгородський 32 31 1 

Володарський 57 54 3 

Згурівський 62 67 -5 

Іванківський 31 33 -2 

Кагарлицький 46 52 -6 

К.-Святошинський 30 38 -8 

Макарівський 58 54 4 

Миронівський 50 56 -6 

Обухівський 59 54 5 

П.-Хмельницький 35 54 -19 

Рокитнянський 61 75 -14 

Сквирський 59 40 19 

Ставищенський 64 68 -4 

Таращанський 70 68 2 

Тетіївський 49 54 -5 

Фастівський 49 44 5 

Яготинський 65 64 1 
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Додаток Д 

Динаміка інтегрального рангу трудового потенціалу у розрізі районів Київської області за 2010-2016 рр. та типізація районів 

Київської області за величиною базового приросту IR (інтегрального рангу трудового потенціалу) 

 

  

райони 

Прядок 

сусідства  

району 

відносно 

Києва 

Інтегральний ранг трудового потенціалу за роками 

Кластери  

за рівнем розвитку  

трудового потенціалу 

Базовий приріст 

(скорочення) 

інтегрального 

рангу трудового 

потенціалу, 2016 р. 

відносно 2010 р. 

Тип району за 

величиною базового 

приросту (скороченням) 

інтегрального рангу 

трудового потенціалу 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Баришівський  2 53 46 46 45 58 61 58 Буферний район 5 Регресивний 

Білоцерківський 2 37 55 49 59 54 53 45 Буферний район 8 Регресивний 

Богуславський  4 42 49 47 47 54 49 52 Буферний район 10 Регресивний 

Бориспільський 1 32 33 32 31 32 47 46 Район-лідер 14 Регресивний 

Бородянський 2 44 39 44 40 39 38 37 Район-лідер -7 Прогресивний 

Броварський 1 50 53 53 54 34 53 34 Буферний район -16 Прогресивний 

Васильківський 2 36 38 43 48 56 40 51 Буферний район 15 Регресивний 

Вишгородський 1 31 30 28 26 28 28 32 Район-лідер 1 Стаціонарний 

Володарський 3 54 67 62 66 62 60 57 Район-аутсайдер 3 Регресивний 

Згурівський 3 67 67 71 67 57 63 62 Район-аутсайдер -5 Прогресивний 

Іванківський 2 33 33 36 35 30 35 31 Район-лідер -2 Стаціонарний 

Кагарлицький 2 52 47 58 40 41 40 46 Буферний район -6 Прогресивний 

К.-Святошинський  1 38 41 32 35 51 31 30 Район-лідер -8 Прогресивний 

Макарівський  2 54 39 52 55 46 44 58 Буферний район 4 Регресивний 

Миронівський  3 56 65 38 43 55 46 50 Буферний район -6 Прогресивний 

Обухівський 1 54 44 52 48 47 52 59 Буферний район 5 Регресивний 

П.-Хмельницький 2 54 55 51 55 49 39 35 Буферний район -19 Прогресивний 

Рокитнянський  3 75 68 71 63 63 57 61 Район-аутсайдер -14 Прогресивний 

Сквирський  3 40 53 61 60 59 64 59 Буферний район 19 Регресивний 

Ставищенський 3 68 69 60 69 69 65 64 Район-аутсайдер -4 Прогресивний 

Таращанський  3 68 60 66 68 66 75 70 Район-аутсайдер 2 Стаціонарний 

Тетіївський 4 54 55 52 50 50 50 49 Буферний район -5 Прогресивний 

Фастівський 3 44 45 46 46 45 55 49 Буферний район 5 Регресивний 

Яготинський  3 64 49 50 50 55 55 65 Буферний район 1 Стаціонарний 
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Додаток Е 

Факторні ваги соціально-економічного фактора (F1) і екологічного фактора (F2) 

у розрізі районів Київської області за 2010 рік 

 

 

 

 

  

Район F1 F2 

Баришівський  0,296788 -0,11339 

Білоцерківський -0,45536 2,588514 

Богуславський  -0,19255 0,450177 

Бориспільський 1,838805 0,143586 

Бородянський  1,024626 0,098541 

Броварський 1,073281 -0,83705 

Васильківський 0,286804 0,577044 

Вишгородський 1,432364 1,154746 

Володарський -1,711 0,117246 

Згурівський -1,32832 -0,46954 

Іванківський -0,02389 1,749144 

Кагарлицький -0,28041 -0,27204 

К.-Святошинський  2,30898 0,15997 

Макарівський  -0,01147 -0,35076 

Миронівський  0,012069 -0,13254 

Обухівський 0,701014 -2,87339 

П.-Хмельницький -0,8274 -0,01527 

Рокитнянський  -0,56455 -1,30887 

Сквирський  -0,08609 0,058029 

Ставищенський -1,0629 -0,25539 

Таращанський  -1,08146 -0,18918 

Тетіївський -0,80324 0,007869 

Фастівський -0,62803 -0,00721 

Яготинський  0,081922 -0,28026 
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Продовження додатку Е 

Факторні ваги соціально-економічного фактора (F1) і екологічного фактора (F2) 

у розрізі районів Київської області за 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район F1 F2 

Баришівський  0,219453 -0,13675 

Білоцерківський -0,18481 -0,04722 

Богуславський  -0,54651 0,22227 

Бориспільський 1,320879 -0,37264 

Бородянський  0,990438 1,356631 

Броварський 1,071472 -0,08821 

Васильківський 0,157979 0,093181 

Вишгородський 1,442658 0,208193 

Володарський -1,82296 0,362262 

Згурівський -1,40276 0,015848 

Іванківський -0,08254 2,098522 

Кагарлицький -0,31081 0,040498 

К.-Святошинський  2,751305 0,670625 

Макарівський  0,099754 -0,6391 

Миронівський  0,649134 -0,52093 

Обухівський 0,24441 -3,80438 

П.-Хмельницький -0,61853 -0,21339 

Рокитнянський  -0,27989 -0,18192 

Сквирський  -0,34437 0,192894 

Ставищенський -0,7246 -0,31128 

Таращанський  -0,76139 0,191366 

Тетіївський -1,06576 0,681741 

Фастівський -0,54582 -0,00943 

Яготинський  -0,25671 0,191215 



248 

 

Додаток Ж 

Результати кореляційного аналізу залежності значень факторних ваг соціально-економічного фактора та екологічного 

фактора, блочних індексів розвитку трудового потенціалу та інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу у розрізі 

районів від порядку сусідства районів відносно столиці у 2010 та 2016 рр. 

 

 
Примітка. F1_2010 – факторні ваги соціально-економічного фактору у 2010 р.; F1_2016 – факторні ваги соціально-економічного фактору у 2016 р.; 

F2_2010 – факторні ваги екологічного фактору у 2010 р.; F2_2016 – факторні ваги екологічного фактору у 2016 р.; Index10_1 – екологічний індекс 

у 2010 р.; Index16_1 – екологічний індекс у 2016 р.; Index10_2 – індекс культури у 2010 р.; Index16_2 – індекс культури у 2016 р.; Index10_3 – 

демографічний індекс у 2010 р.; Index16_3 – демографічний індекс у 2016 р.; Index10_4 – економічний індекс у 2010 р.; Index16_4 – економічний 

індекс у 2016 р.; IR2010 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу у 2010 р.; IR2016 – інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу у 

2016 р. 
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Продовження додатку Ж 

Графік кореляції між значенням інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу. (IR2010) та порядком сусідства району 

відносно столиці 

 

2010 р. 
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Продовження додатку Ж 

2011 р. 
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Продовження додатку Ж 

2012 р. 
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Продовження додатку Ж 

2013 р. 
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Продовження додаткуЖ 

2014 р. 
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Продовження додатку Ж 

2015 р. 
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Продовження додатку Ж 

 2016 р.  
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Додаток К 

Динаміка середнього значення інтегрального рангу розвитку трудового 

потенціалу (IR) найближчих та найвіддаленіших районів відносно Києва у 

2010-2016 рр. та обчислення показника розриву між середнім значенням 

інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу (IR) найвіддаленіших та 

найближчих районів відносно Києва у 2010-2016 рр. 
 

Роки Середнє значенням 

IR найближчих 

районів (районів-

сусідів 1-го 

порядку) відносно 

Києва 

Середнє значенням 

IR найвіддаленіших 

районів (районів-

сусідів 3+ порядку) 

відносно Києва 

Розрив між середнім 

значенням IR 

найвіддаленіших та 

найближчих районів 

відносно Києва 

2010 41,0 57,5 1,40 

2011 40,2 58,8 1,46 

2012 39,4 56,7 1,44 

2013 38,8 57,2 1,47 

2014 38,4 57,7 1,50 

2015 42,2 58,1 1,38 

2016 40,2 58,0 1,44 
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Додаток Л 

Динаміка показника-стимулятора екологічної складової трудового потенціалу у розрізі районів Київської області  

за 2010–2016 рр. 

  

Мікрорегіон (район) 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Х3 Х3 Х3 Х3 Х3 Х3 Х3 

Баришівський  90,3 1166,3 2076,5 2028,6 2544,3 1007,9 1067,5 

Білоцерківський 20674 385,9 928,2 485,5 533,6 646,9 764,5 

Богуславський  4188,7 3782,7 4554,8 2527,6 804 2702,4 3534,3 

Бориспільський 1031,7 2322 3530,4 4682,6 4470,5 3230,4 3894,2 

Бородянський 1224,3 3343,9 2718,8 6248,2 5669,9 8559 39564 

Броварський 14130,2 13393,3 12285,1 9392,3 8702,9 7380,2 7982,3 

Васильківський 5457,7 5873,4 6128,6 5985,2 7761,3 7609,5 14668 

Вишгородський 14616,1 18645,3 21506,8 29789,6 28743,3 29178,5 19355,2 

Володарський 509,2 9 0 55,2 102,8 185,9 256,5 

Згурівський 244,1 170,3 208,3 268,9 263,3 715,6 672,9 

Іванківський 14041,2 11144,3 21710 25971 22723,7 46653,1 71813,1 

Кагарлицький 784,7 1525 1888,9 1959,4 1863,6 2689,8 4010,9 

К.-Святошинський  1673,5 3746,9 11447 8210,3 10860,8 10029,9 14618,5 

Макарівський  126,6 1588,3 766,8 151,7 2064,5 3897,9 4091,4 

Миронівський  1531,3 46,9 3742,2 3777,8 4385,1 6164,3 7317 

Обухівський 12093,6 25952,6 11894,9 7195,9 7936,6 25659,6 27255,5 

П.-Хмельницький 548,8 259,5 1045,6 754,5 637 1367,6 1760,7 

Рокитнянський  9,1 1007,3 1650,5 1282,3 3417,1 4185,7 2755,3 

Сквирський  918,8 1040,9 210,3 602,8 677 882,2 1080 

Ставищенський 36,3 105,9 1323,2 1196,6 1300 1375,4 1319,4 

Таращанський  172,8 728,4 953,3 932,1 781,8 1082,3 1331,9 

Тетіївський 169,1 174,5 682,4 1312,5 1377,5 1749,7 2216,1 

Фастівський 82,5 317,2 348,3 454,7 451,8 466,9 565,2 

Яготинський  2394,1 2965,2 3988,2 3859,5 4395,7 5077,6 5567,3 

Середнє значення: 

Райони центрального типу 6517,4 7840,5 12182,6 14980,3 14493,6 19530,2 29849,0 

Райони напівпериферійного типу 4847,8 4484,4 3835,3 3013,5 3289,0 5042,5 6128,0 

Райони периферійного типу  194,3 404,2 827,1 747,0 1173,0 1509,0 1267,2 

Лакуна 169,1 174,5 682,4 1312,5 1377,5 1749,7 2216,1 

По районах загалом 4031,2 4154,0 4816,2 4963,5 5102,8 7187,4 9894,2 
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Продовження додатку Л 

Динаміка показників-дестимуляторів екологічної складової трудового потенціалу у розрізі районів Київської області  

за 2010–2016 рр. 

Мікрорегіон (район) 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2 Х1 Х2 

Баришівський  32 30598,5 41 29402,3 53 45698,2 94 2915,4 85 51630,2 193 58595,6 390 47368,8 

Білоцерківський 187 2574,9 413 15228,3 1313 39617,1 1572 28888,9 1689 17988,8 1404 22826,6 838 24061,0 

Богуславський  1890 4661,2 1866 4752,8 1117 6508,0 1271 7484,3 628 6288,7 1162 5624,1 752 5406,8 

Бориспільський 82 643,2 74 2686,3 53 31329,5 38 27108,3 233 21894,5 4481 22185,4 2451 43048,3 

Бородянський 263 8244,5 265 8604,1 300 5248,8 126 9295,1 51 1824,8 386 1700,6 440 3106,4 

Броварський 226 917537,8 296 4334990,3 343 861649,2 321 668184,3 321 25771,3 509 275742,1 399 22821,8 

Васильківський 195 8558,9 494 8323,0 453 139178,0 340 110553,9 323 88666,9 383 7061,4 992 89139,9 

Вишгородський 997 240987,4 982 257878,1 1218 247554,6 2134 238340,4 2639 186488,4 2679 114786,1 2306 89773,5 

Володарський 251 99,8 264 94,3 250 676,6 269 758,5 282 498,3 269 521,0 291 915,7 

Згурівський 63 138422,4 69 143322,6 342 112175,1 177 540,6 164 431,0 428 449,0 458 1782,8 

Іванківський 32 1971,8 6 7474,2 23 7289,8 29 5730,5 26 37,2 37 2046,4 98 2338,7 

Кагарлицький 171 136483,3 220 149162,8 237 129289,8 38 2525,4 32 1488,3 99 996,0 261 1170,5 

К.-Святошинський  5550 4991,1 11215 8394,8 4125 39854,0 3678 81177,8 3164 261768,2 651 33687,4 775 47705,4 

Макарівський  122 100080,6 105 189,9 96 6864,7 406 7539,0 345 6965,7 272 6093,3 339 123819,9 

Миронівський  121 80012,1 99 79121,8 174 72977,2 160 69173,8 162 70199,7 155 63692,2 296 102648,8 

Обухівський 82889 616195,0 91762 653802,6 109243 813007,3 91806 671753,5 76954 176530,5 55538 540988,9 74789 595231,8 

П.-Хмельницький 17 798,4 17 2131,9 140 3138,8 185 5770,6 112 1867,3 241 3330,6 264 3849,3 

Рокитнянський  385 377275,3 392 344087,0 402 70152,0 211 3876,7 178 44549,9 952 1898,6 224 4290,5 

Сквирський  393 3910,7 447 18944,3 408 18362,4 426 12898,6 532 7653,0 965 7885,6 428 9231,3 

Ставищенський 32 43440,5 17 6,8 93 29118,4 77 38978,5 73 31606,5 80 52372,6 79 101112,9 

Таращанський  13 93,1 12 71,6 12 629,0 7 683,7 6 1110,2 15 32387,7 11 4249,7 

Тетіївський 154 2372,0 164 3129,7 126 2966,9 33 272,0 131 4777,3 76 8046,4 47 10637,7 

Фастівський 32 3122,5 31 580,9 22 462,1 32 342,2 18 48,8 17 1241,2 14 1292,1 

Яготинський  8762 51198,7 220 642,2 4647 2026,7 3958 1456,4 3610 1794,9 2069 1463,9 1895 1063,0 

Середнє значення: 

Райони центрального типу 1384,8 51367,6 2508,4 57007,5 1143,8 66255,3 1201,0 72330,4 1222,6 94402,6 1646,8 34881,2 1214,0 37194,5 

Райони напівпериферійного 

типу 
7310,5 150441,0 7385,5 407482,5 9095,8 164521,5 7739,2 122268,2 6523,9 35145,7 4846,7 76580,1 6281,3 79008,1 

Райони периферійного типу  148,8 111866,2 150,8 97516,5 219,8 42550,2 148,2 8967,6 140,6 15639,2 348,8 17525,8 212,6 22470,3 

Лакуна 154,0 2372,0 164,0 3129,7 126,0 2966,9 33,0 272,0 131,0 4777,3 76,0 8046,4 47,0 10637,7 

По районах загалом 4285,8 115594,7 4561,3 253042,6 5216,3 111907,3 4474,5 83177,0 3823,3 42161,7 3044,2 52734,3 3701,5 55669,4 
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Продовження додатку Л 

Динаміка показників-стимуляторів культурної складової трудового потенціалу у розрізі районів Київської області  

за 2010–2016 рр. 

Мікрорегіон (район) 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Х4 Х5 Х4 Х5 Х4 Х5 Х4 Х5 Х4 Х5 Х4 Х5 Х4 Х5 

Баришівський  19 725 19 720 19 720 20 720 20 722 20 725 20 723 

Білоцерківський 29 1219 29 1214 30 1231 29 1235 29 1220 29 1204 28 1177 

Богуславський  25 985 25 990 25 1010 25 1021 25 1011 26 1005 26 994 

Бориспільський 13 479 13 467 12 469 12 465 12 458 12 423 12 425 

Бородянський 9 565 9 545 9 529 9 519 9 511 9 506 9 495 

Броварський 14 584 14 581 14 573 14 571 14 522 15 522 15 527 

Васильківський 20 724 20 691 20 677 20 665 20 655 20 629 21 615 

Вишгородський 8 698 8 663 8 636 8 665 9 440 8 598 8 597 

Володарський 34 1850 35 1826 37 1799 38 1805 32 2520 39 1776 39 1655 

Згурівський 28 1539 28 1540 29 1524 29 1519 29 1508 30 1518 31 1513 

Іванківський 28 964 28 944 24 933 24 931 25 924 25 906 25 901 

Кагарлицький 28 990 28 975 28 973 28 978 29 964 29 951 29 953 

К.-Святошинський  4 343 4 317 4 298 4 279 4 261 4 246 4 227 

Макарівський  21 1057 20 1050 20 1048 21 1057 21 1058 21 1072 21 1086 

Миронівський  20 841 20 834 20 841 20 848 20 843 21 850 20 843 

Обухівський 13 684 23 1302 23 657 22 1150 22 1151 22 1151 22 1158 

П.-Хмельницький 38 777 38 1487 39 1486 40 1204 40 1167 40 1435 41 1388 

Рокитнянський  20 889 20 862 20 858 21 857 21 857 21 832 21 800 

Сквирський  27 797 28 782 28 777 28 775 29 758 27 744 28 729 

Ставищенський 30 1038 30 1028 31 1044 31 1044 32 1049 32 1049 32 1025 

Таращанський  25 791 26 743 26 728 26 722 27 715 27 717 28 715 

Тетіївський 25 1290 25 1292 25 1297 25 1289 25 1277 25 1254 25 1235 

Фастівський 23 1574 23 1546 23 1547 24 1520 24 1487 24 1455 24 1395 

Яготинський  17 627 17 599 17 595 17 597 17 597 17 584 18 547 

Середнє значення: 

Райони центрального типу 12,4 609,8 12,4 587,2 11,4 573,0 11,4 571,8 11,8 518,8 11,6 535,8 11,6 529,0 

Райони напівпериферійного типу 22,6 891,1 23,4 982,4 23,5 933,5 23,7 949,3 23,8 935,0 23,9 948,2 24,1 933,5 

Райони периферійного типу  27,4 1221,4 27,8 1199,8 28,6 1190,6 29,0 1189,4 28,2 1329,8 29,8 1178,4 30,2 1141,6 

Лакуна 25,0 1290,0 25,0 1292,0 25,0 1297,0 25,0 1289,0 25,0 1277,0 25,0 1254,0 25,0 1235,0 

По районах загалом 21,6 917,9 22,1 958,3 22,1 927,1 22,3 934,8 22,3 944,8 22,6 923,0 22,8 905,1 
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Продовження додатку Л 

Динаміка показників-стимуляторів демографічної складової трудового потенціалу у розрізі районів Київської області  

за 2010–2016 рр. 

  

Мікрорегіон (район) 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Х6 Х9 Х6 Х9 Х6 Х9 Х6 Х9 Х6 Х9 Х6 Х9 Х6 Х9 

Баришівський  37,1 22,02 36,9 38,36 36,7 17,11 36,4 34,2 36,2 34,4 36,1 67 35,6 -18,4 

Білоцерківський 49,7 47,49 49,2 24,26 49,1 76,31 48,8 77,44 48,6 86 48,9 170,5 49,9 303,4 

Богуславський  36,4 21,09 36,1 10,49 35,7 5,85 35,4 -26,16 35,1 17,9 34,8 -0,6 34,4 -17 

Бориспільський 52,4 85,66 52,6 85,15 52,7 84,93 53 113,37 53,2 93,4 53,1 42,9 52,4 -41,3 

Бородянський 57 68,4 57,2 78,24 57,4 67,71 57,4 61,34 57,5 64,8 57,4 43,9 57,5 91,9 

Броварський 68,6 46,47 68,6 60,52 68,5 45,51 68,4 27,75 68,2 20,8 67,9 40,1 67,4 -9 

Васильківський 58,1 -4,8 58 71,7 57,9 57,65 57,8 72,96 57,9 88,7 58 108,7 57,6 11,9 

Вишгородський 71,6 25,25 72 85,88 72,5 90,9 72,9 66,18 73 54,3 73,3 59,1 73,2 32,6 

Володарський 18,6 -38,48 18,3 -24,4 18,1 5,48 17,9 -26,05 17,7 -16,9 17,5 8,5 17,5 103,4 

Згурівський 17,9 -100,16 17,7 -23,58 17,5 -10,25 17,2 -32,36 16,9 -12,3 16,6 -24,4 16,3 -43,1 

Іванківський 31,2 27,71 31 34,08 30,7 7,47 30,4 47,47 30,2 54,8 30,1 68,4 29,8 22 

Кагарлицький 34,5 49,67 34,4 56,83 34,2 25,63 33,9 5,87 33,7 21,6 33,4 34,9 33,1 8,7 

К.-Святошинський  155,4 85,55 157,1 108,21 158,8 100,58 162,3 206,34 166,3 242,7 171 285 177,6 383,7 

Макарівський  38,8 -35,29 38,5 6,98 38 -30,09 37,6 -3,97 37,1 -12,1 36,8 25,2 36,4 34,2 

Миронівський  35,5 13,48 35,2 18,39 35 19,93 34,8 19,47 34,6 25,9 34,3 13,9 34,2 62,6 

Обухівський 35,5 21,88 35,6 86,26 35,8 104,75 35,8 79,06 35,9 93,7 35,9 39,8 35,5 1,1 

П.-Хмельницький 30,1 -4,94 29,7 41,48 29,3 13,22 28,9 7,22 28,5 35,5 28,2 31,4 28,1 120,4 

Рокитнянський  28,8 -73,36 28,6 -12,55 28,3 -45,38 28 -1,07 27,7 -12,2 27,4 -20,7 27 -47,8 

Сквирський  39,2 50,81 38,7 -35,92 38,4 3,89 38,1 36,62 37,6 -17,4 37,3 36,3 37,4 108,7 

Ставищенський 23,8 -118,35 23,6 -51,49 23,3 6,4 23 -35,36 22,6 -85,4 22,2 -107,5 22,1 80,3 

Таращанський  30,3 -57,28 30,1 21,53 29,7 -29,12 29,3 -43,43 28,8 -56,2 28,4 -26,6 27,9 -51,8 

Тетіївський 32,6 -29,64 32,5 44,25 32,4 1,53 32,1 -4,34 32 10,3 31,8 27,3 31,9 94,2 

Фастівський 31,8 10,64 31,5 21,2 31,3 61,77 31,1 29,13 30,9 50,6 30,7 66,8 30,8 144,7 

Яготинський  34,5 13,57 34,3 35,16 34,1 14,92 33,8 -6,49 33,5 -3,3 33,1 12,6 32,7 -13,1 

Середнє значення: 

Райони центрального типу 73,5 58,5 74,0 78,3 74,4 70,3 75,2 98,9 76,0 102,0 77,0 99,9 78,1 97,8 

Райони напівпериферійного типу 40,8 19,4 40,5 33,5 40,3 32,0 40,1 27,2 39,8 34,0 39,6 49,7 39,5 56,8 

Райони периферійного типу  23,9 -77,5 23,7 -18,1 23,4 -14,6 23,1 -27,7 22,7 -36,6 22,4 -34,1 22,2 8,2 

Лакуна 32,6 -29,6 32,5 44,3 32,4 1,5 32,1 -4,3 32,0 10,3 31,8 27,3 31,9 94,2 

По районах загалом 43,7 5,3 43,6 32,5 43,6 29,0 43,5 29,4 43,5 32,5 43,5 41,8 43,6 56,8 
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Продовження додатку Л 

Динаміка показників-дестимуляторів демографічної складової трудового потенціалу у розрізі районів Київської області 

за 2010–2016 рр. 

Мікрорегіон (район) 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Х7 Х8 Х7 Х8 Х7 Х8 Х7 Х8 Х7 Х8 Х7 Х8 Х7 Х8 

Баришівський  719,09 -8,4 464,89 -9,5 460,38 -8,2 463,55 -10,3 467,47 -10 474,11 -9,8 484,18 -11,1 

Білоцерківський 892,17 -13 583,13 -11,9 574,86 -11,1 570,88 -12,3 571,67 -12,4 571,63 -11,1 569,45 -11,6 

Богуславський  793,78 -9,2 509,78 -9,7 503,91 -10 507,97 -7,1 513,62 -9,4 520,19 -8,1 523,43 -9,8 

Бориспільський 692,20 -8,7 440,40 -5,5 442,68 -6 446,76 -6 455,24 -5,2 466,24 -6,4 480,84 -8 

Бородянський 674,23 -5,8 433,21 -4,8 435,58 -4,1 442,88 -5,8 452,52 -5,2 460,74 -6,4 469,97 -6,9 

Броварський 731,02 -7,4 462,08 -5,5 467,02 -5,4 475,47 -4,6 488,70 -5,8 500,22 -7,7 518,11 -7,1 

Васильківський 807,84 -8,9 510,70 -8,5 512,68 -7,3 513,59 -9,1 524,46 -7,3 533,67 -8,4 548,14 -9,2 

Вишгородський 641,48 -3,9 417,76 -3 423,77 -2,8 431,17 -1,7 443,23 -3,6 457,71 -2,2 471,64 -3,5 

Володарський 867,80 -11,1 557,34 -11,4 555,70 -9,8 561,64 -9,3 564,04 -13,2 570,59 -10,4 576,22 -9,2 

Згурівський 857,11 -14,7 575,47 -12,6 561,92 -12,3 553,08 -13,3 551,48 -12,2 542,28 -14,7 535,33 -15,8 

Іванківський 794,16 -12,5 522,02 -12,2 512,73 -10,3 505,84 -13,4 497,67 -11,8 492,46 -12,1 492,12 -10,6 

Кагарлицький 830,29 -9,7 536,53 -9 530,35 -8,3 527,17 -9 532,54 -10,6 530,99 -11,1 534,39 -10,4 

К.-Святошинський  625,14 -1,6 390,41 0 399,70 0,8 411,27 0,8 426,25 0 442,62 -0,2 455,91 -0,6 

Макарівський  820,98 -11,3 543,02 -9,3 535,90 -9,9 533,15 -10,6 534,31 -11,3 538,14 -11,8 540,87 -12,8 

Миронівський  832,28 -9,6 528,31 -8,5 526,76 -8 530,21 -8,2 534,17 -9,6 535,87 -10,5 541,57 -8,8 

Обухівський 841,77 -0,6 555,36 -6,3 546,35 -6,3 550,01 -7 560,87 -6,6 568,54 -5,6 573,54 -8,6 

П.-Хмельницький 850,70 -16,7 553,69 -16,1 540,17 -15,2 528,00 -15,5 518,85 -15,8 513,81 -14,2 509,06 -15,9 

Рокитнянський  917,54 -10,4 577,49 -5,2 580,84 -6,9 580,41 -8,5 585,21 -9,4 590,61 -9,4 597,94 -10,6 

Сквирський  840,91 -11,3 542,43 -10,3 541,69 -9 539,72 -10,9 543,15 -10,2 540,74 -11,8 538,34 -10,5 

Ставищенський 874,43 -8,1 570,96 -7,4 561,55 -9,3 558,43 -9,4 560,53 -9,1 568,84 -8,3 564,70 -11,7 

Таращанський  862,90 -11,2 552,39 -8,8 548,04 -11,1 552,35 -8,9 552,72 -11,9 550,75 -11,3 557,74 -10,1 

Тетіївський 814,83 -6,8 526,84 -5,8 520,79 -3,4 521,57 -7,9 525,01 -7,2 525,24 -7 526,35 -6,5 

Фастівський 864,32 -13,7 563,00 -11,1 553,51 -10,3 550,23 -9,2 552,96 -12,1 550,19 -12,9 552,77 -12,9 

Яготинський  831,18 -9,3 513,99 -9,2 516,44 -9,1 526,76 -8,2 536,37 -8,4 541,21 -10,8 547,94 -13,1 

Середнє значення: 

Райони центрального типу 685,4 -6,5 440,8 -5,1 442,9 -4,5 447,6 -5,2 455,0 -5,2 464,0 -5,5 474,1 -5,9 

Райони напівпериферійного типу 819,7 -9,9 528,2 -9,6 523,8 -9,1 524,4 -9,4 529,2 -10,0 532,3 -10,3 537,1 -10,9 

Райони периферійного типу  876,0 -11,1 566,7 -9,1 561,6 -9,9 561,2 -9,9 562,8 -11,2 564,6 -10,8 566,4 -11,5 

Лакуна 814,8 -6,8 526,8 -5,8 520,8 -3,4 521,6 -7,9 525,0 -7,2 525,2 -7,0 526,4 -6,5 

По районах загалом 803,3 -9,3 518,0 -8,4 514,7 -8,1 515,9 -8,6 520,5 -9,1 524,5 -9,3 529,6 -9,8 
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Продовження додатку Л 

Динаміка показників-стимуляторів економічної складової трудового потенціалу у розрізі районів Київської області  

за 2010–2016 рр. 

  

Мікрорегіон (район) 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Х10 Х11 Х10 Х11 Х10 Х11 Х10 Х11 Х10 Х11 Х10 Х11 Х10 Х11 

Баришівський  1607 1850 2609 1997 3802,3 2353 4816,7 2621 1542,8 2925 4184,3 3345 5161,3 3946 

Білоцерківський 1918 1494 2507 1895 4349,1 2284 5158 2195 5561,9 2359 5056,1 2718 10955,8 3543 

Богуславський  415 1745 659 2032 1771,2 2568 1810,7 2421 895,8 2589 1276,4 2963 3151,7 3612 

Бориспільський 26656 3923 47122 4617 17098,3 5425 13202,7 4816 11668,3 5064 24549 5237 30677,4 6356 

Бородянський 1608 1738 1730 2057 1474,7 2369 9075,3 2517 3294,8 2745 3987,2 3465 3722,3 4672 

Броварський 11330 2591 9999 3102 11611 3538 12479,7 3906 10741,5 3749 8116,8 5446 21223,7 6760 

Васильківський 5820 1814 5449 2009 8735,3 2333 5901,7 2565 5831,2 2594 8063 2964 9153,2 3704 

Вишгородський 10191 2356 10222 3094 40315,1 3528 48068,9 3542 36854 3565 39205,9 4330 29176,6 5607 

Володарський 3102 1657 2383 1845 3886 2142 3341,4 2341 3169,7 2558 9812,8 2881 11573,8 3368 

Згурівський 5950 1712 7059 2163 4439,6 2463 2757,5 2811 3674,5 2931 3120,3 3162 9164,1 3784 

Іванківський 1211 2663 678 3157 1655 3648 5023,8 4011 2260,5 3918 958,5 4286 3270 5482 

Кагарлицький 1506 1587 2175 1818 2162,9 2201 2214,2 2502 2474,3 2691 3637,7 3123 5116,6 3814 

К.-Святошинський  16469 2234 17197 2775 18307,8 3187 21409,7 3657 22361,5 4015 32571,9 4979 37668,7 6091 

Макарівський  4954 2760 10042 4432 5924,4 3821 6318,4 5455 3872,4 4669 4925,5 4608 7057,4 8048 

Миронівський  2600 2047 1573 2280 85738,1 2591 76043,4 2838 53836,3 2909 59640,8 3517 73146,4 4351 

Обухівський 7915 2629 11314 2908 10350,4 3588 9186,4 3911 6825,2 4158 5059,8 4553 7037,5 5704 

П.-Хмельницький 2404 1834 3273 2128 8154,6 2522 8018,5 2809 9660,4 3058 16790,9 4089 25948,3 5226 

Рокитнянський  2405 1709 3034 2288 8009 2495 8445,5 2440 7369,6 2674 16221,5 3062 20016,7 3688 

Сквирський  3209 1722 2411 2025 1741,9 2655 2326,3 2687 5978,6 2494 4780,4 2957 7091,5 3501 

Ставищенський 576 1629 608 1854 1977 2195 1458,6 2275 1678,9 2304 4821,9 4584 7237,2 5132 

Таращанський  388 1472 694 1721 1073,2 2115 1111,3 2117 1547,7 2134 3102,5 2419 5420,8 3238 

Тетіївський 977 1561 5385 1603 2386,3 1992 2588,7 2277 2543,2 2483 3317,6 2797 6532,6 3495 

Фастівський 1063 1852 1954 2102 1540,4 2280 1523,9 2629 2641,1 2614 2190,8 2736 3368,5 3203 

Яготинський  1460 2067 2891 2417 5433,9 2945 3640,1 3101 2528,6 3101 3574,2 3694 5677,5 4606 

Середнє значення: 

Райони центрального типу 11227,0 2582,8 15389,8 3140,0 15770,2 3631,4 19356,1 3708,6 15287,8 3861,4 20254,5 4459,4 20903,0 5641,6 

Райони напівпериферійного типу 3553,9 1999,4 4373,5 2395,8 11639,7 2744,5 10726,0 3049,2 8645,4 3070,0 9792,1 3593,3 14160,7 4616,8 

Райони периферійного типу  2484,2 1635,8 2755,6 1974,2 3877,0 2282,0 3422,9 2396,8 3488,1 2520,2 7415,8 3221,6 10682,5 3842,0 

Лакуна 977,0 1561,0 5385,0 1603,0 2386,3 1992,0 2588,7 2277,0 2543,2 2483,0 3317,6 2797,0 6532,6 3495,0 

По районах загалом 4822,3 2026,9 6373,7 2430,0 10497,4 2801,6 10663,4 3018,5 8700,5 3095,9 11206,9 3663,1 14522,9 4622,1 
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Продовження додатку Л 

Динаміка показників-дестимуляторів економічної складової трудового потенціалу у розрізі районів Київської області  

за 2010–2016 рр. 

Мікрорегіон (район) 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Х12 Х13 Х12 Х13 Х12 Х13 Х12 Х13 Х12 Х13 Х12 Х13 Х12 Х13 

Баришівський  10,9 16 6,6 5 4,6 9 8,5 15 9,4 17 7,7 28 4,7 6 

Білоцерківський 11,0 14 9,2 10 10,2 10 10,3 9 10,9 13 11,5 7 9,1 4 

Богуславський  15,1 13 18,1 44 16,8 36 15,8 30 18,6 30 19,7 57 12,7 31 

Бориспільський 5,1 2 3,6 1 3,9 2 7,4 3 9,9 8 6,9 6 4,5 2 

Бородянський 6,0 9 3,9 3 4,1 13 4,3 11 7,0 9 7,0 11 3,7 2 

Броварський 4,9 5 4,5 4 5,3 4 4,3 3 5,5 7 6,7 9 4,2 8 

Васильківський 9,2 6 9,8 8 9,4 7 9,9 9 12,8 11 10,0 11 7,9 5 

Вишгородський 3,4 2 4,7 5 4,9 4 3,7 3 7,4 5 7,6 10 5,3 6 

Володарський 50,6 36 53,3 52 56,6 515 57,7 47 51,0 34 60,6 41 62,2 30 

Згурівський 31,5 18 35,0 16 24,3 144 33,9 85 34,2 24 40,1 57 35,4 24 

Іванківський 10,6 9 9,7 12 9,1 8 8,4 12 10,7 18 13,6 41 7,3 13 

Кагарлицький 8,6 17 8,5 11 10,1 32 7,7 6 9,5 13 8,9 7 6,9 5 

К.-Святошинський  2,8 0 1,9 2 2,4 7 2,4 5 4,0 9 4,9 14 3,9 7 

Макарівський  7,6 6 6,4 10 6,6 11 7,9 17 11,0 30 10,5 36 10,4 35 

Миронівський  13,0 12 19,2 12 16,3 48 11,8 19 15,4 24 15,9 11 11,6 17 

Обухівський 7,5 4 5,9 4 6,4 2 6,1 2 9,5 3 10,4 4 7,3 5 

П.-Хмельницький 20,4 15 22,1 22 21,3 15 17,4 19 20,6 23 18,4 22 16,6 15 

Рокитнянський  16,8 8 13,7 11 15,2 19 15,7 18 13,9 10 15,2 22 9,1 11 

Сквирський  9,1 7 10,4 1 12,0 26 9,5 13 10,3 28 9,2 25 9,2 38 

Ставищенський 28,6 27 30,4 30 26,2 22 22,0 21 28,2 54 30,8 28 26,0 34 

Таращанський  22,6 139 21,4 34 21,0 39 21,0 35 24,4 51 21,1 86 20,4 36 

Тетіївський 33,5 42 32,3 49 27,4 61 25,3 47 27,7 65 34,1 101 29,3 87 

Фастівський 6,4 4 6,4 4 6,2 3 6,1 2 9,0 7 9,6 9 7,9 3 

Яготинський  21,0 18 17,7 9 16,6 14 16,4 13 19,7 26 21,7 9 18,2 40 

Середнє значення: 

Райони центрального типу 5,6 4,4 4,8 4,6 4,9 6,8 5,2 6,8 7,8 9,8 8,0 16,4 4,9 6,0 

Райони напівпериферійного типу 11,1 10,5 11,1 11,1 10,9 16,7 10,1 12,1 12,5 17,8 12,3 18,1 9,7 16,3 

Райони периферійного типу  30,0 45,6 30,8 28,6 28,7 147,8 30,1 41,2 30,3 34,6 33,6 46,8 30,6 27,0 

Лакуна 33,5 42,0 32,3 49,0 27,4 61,0 25,3 47,0 27,7 65,0 34,1 101,0 29,3 87,0 

По районах загалом 14,8 17,9 14,8 15,0 14,0 43,8 13,9 18,5 15,9 21,6 16,8 27,2 13,9 19,3 
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