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КОМПЛЕКСНИЙ НАПРЯМОК У ВИЗНАЧЕННІ 
ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  

 В статті праведено дослідження з визначення депресивних регіонів на основі  комплексного  
напряму за двома підходами. Перший підхід –  за повним переліком показників, який характеризує різні 
аспекти соціально-економічного розвитку регіону. Другий підхід – після обраних етапів агрегування 
показників, аналогічне дослідження проводиться за генералізованою системою показників. Проведено 
відповідні групування регіонів за інтегральним показником, порівняння даних  групувань з критеріальним 
напрямом. Показано доцільність використання малої кількості показників у дослыдженнях. 
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РЕГИОНОВ УКРАИНЫ В статье проведено исследование по оределению депрессивных регионов за 
комплексным подходом. Данный подход имеет два направления. Первое направление – за полным перечнем 
показателей, который характеризирует различные аспекты социально-экономического развития региона.  
Второе направление – после соответствующих этапов  сокращения системы показателей, идентичное 
исследование проводится за генерализированной системой показателей. Проведена группировка регионов за 
интегральным показателем, сравнение результатов за критериальным подходом. Показано 
результативность использования небольшого количества показателей в исследованиях.  
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Two directions have this approach. First direction - after the complete list of indexes, which kharakteriziruet the 
different aspects of socio-economic development of region.  Second direction - after the proper stages  of reduction 
of the system of indexes, identical research is conducted after the generalizirovannoy system of indexes. The 
groupment of regions is conducted after an integral index, comparison of results after criterion approach. 
Effectiveness of the use of two-bit of indexes is rotined in researches.  
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Постановка проблеми.  Огляд наукової літератури з питання депресивних 

територій показав, що категорія «депресивність» – складне та багатовекторне поняття, яке 

можна аналізувати за різними напрямками (економічним, соціальним, демографічним, 

екологічним). Критичні зауваження багатьох науковців, щодо показника визначення 

депресивних регіонів, тобто ВРП на 1 особу [1], який характеризує лише економічний бік 

розвитку регіону спонукає учених до  дослідження регіональної депресивності на основі 

комплексу різнопланових показників. Поряд з цим методологічний різнобій, який і досить 

панує як  в області формування показників депресивності, так і їх кількості, методах 

агрегування призводить, іноді до несподіваних або протилежних результатів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Автор виділяє 2 позиції науковців, 

щодо кількості показників при визначенні депресивних регіонів: перша – дослідження 

депресивних регіонів за широкою системою показників з метою врахування максимальної  

кількості різноаспектних ознак депресивності, такий підхід окреслено в роботах М. 

Барановського [2], А.  Новикової [6], Л. Шаульської [9], Я. Шевчука [10]. Друга позиція – 

аналіз регіонів за мінімальною кількістю показників тобто за головними показниками. Це 

праці  В. Лексина, А. Швецова [5], В. Коломийчука [4], Ф. Заставного [3], науковців 

Інституту географії НАН [8]. 



Метою статті є дослідження регіонів, за двома підходами: на основі  максимально 

широкої системи показників та генералізованої системи показників. Встановлення 

відповідних закономірностей та висновків.  

Виклад основного матеріалу.  В загальному авторському дослідженні 

дана праця визначена як комплексний напрямок у визначенні  депресивних регіонів.  

Опираючись на нормативно-правову базу (Закон України), огляд наукових джерел, 

існуючі статистичні можливості формуємо максимально широку систему показників. 

Автором виділено такі складові дослідження: суспільно-географічний, економічний, 

демографічний, соціальний, інфраструктурний, інвестиційно-інноваційний, екологічний  з 

загальною кількістю показників  – 50.  

Огляд системи показників показав їх значну подібність, тому на основі змістовного 

групування, де перевага надається  поширеним у наукових працях, статистиці показникам, 

виключено змістовно подібні  показники,  показники-дублі та сформовано широку 

систему показників. 

Таблиця 1. 

Система показників за змістовним групуванням 

№п/п Показники 

Суспільно-географічний блок 
1 Транспортно-географічний потенціал (бали) 
2 Щільність населення (чол.. на км. кв.) 
3 Сумарний потенціал ресурсів 1 (територіальна різноманітність природно-

ресурсного потенціалу) (бали) 
Економічний блок 

4 ВРП у розрахунку на 1 особу (грн..) 
5 Основні засоби за регіонами (.млн.грн.) 
6 Продукція с/г за регіонами (млн. грн.) 
7 Кількість діючих с/г підприємств (усього) 
8 Кількість малих підприємств за регіонами (тис.) 

Демографічний блок 
9 Загальний коефіцієнт природного приросту (на тис. нас.) 
10 Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року (на 1 тис. народжених) 
11 Міждержавна міграція населення за регіонами 
12 Міжрегіональна міграція населення за регіонами 

Соціальний блок 
13 Безробіття населення за регіонами (тис.) 
14 Витрати населення за регіонами (тис.грн.) 
15 Введення в експлуатацію житла за регіонами (тис.м.кв.) 
16 Кількість лікарів за регіонами (на 10 тис. нас.) 
17 Середньомісячна номінальна зар.плата (грн...) 
18 Забезпеченість населення приватними легковими автомобілями (на тис. 

нас.) 
19 Зайнятість населення за регіонами (тис.) 



Інфраструктурний блок 
20 Вантажообіг автомобільного транспорту за регіонами (грн...тис.км.) 
21 Обсяги експорту товарів за регіонами (млн..грн.) 
22 Обсяги послуг наданих населенню за регіонами (млн..грн.) 
23 Обсяг реалізованої продукції підприємств (млн..грн.) 
24 Діяльність підприємств сфери послуг (млн..грн.) 
25 Оптовий товарообіг за регіонами (млн..грн.) 

Інноваційно-інвестиційний блок 
26 Інвестиції в основний капітал на 1 особу (грн...) 
27 Прямі іноземні інвестиції в регіони (дол.США) 
28 Вищі навч. заклади 3-4 рівнів акркдетації 

Екологічний блок 
29 Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря (тис.т.) 
30 Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря у розрахунку на км.кв. (т.) 
 

Таким чином, в результаті змістовного групування показників суспільно-

географічний блок містить 3 показники замість 9. Економічний, демографічний, 

інноваційно-інвестиційний блоки мають по 5, 4,  та 3  показники до попередніх 5, 4, 8,   

соціальний 7 показників, інфраструктурний – 6 показників та екологічний 2 показника до 

попередніх 12, 8 та 3 показників. 

• Наступним методом відбору більш інформаційних показників є кореляційний 

аналіз. Подальше агрегування системи показників здійснюється методом порівняння 

значення кожного показника з душовим ВРП. Для цього методом кореляційного аналізу 

оцінюємо статистичний зв'язок  між регіональним розподілом даного показника і 

душового ВРП. До наступної системи показників ввійшли ті, в яких кореляційний зв'язок 

(коефіцієнт кореляції) 0,7 і більше.   

• Варіаційний аналіз представляє собою порівняння результатів обчислення 

відносного розмаху варіації (РВ), який визначається за формулою: РВ= xmax/ xmin, де 

xmax і xmin - відповідно найбільше і найменше значення показника в регіонах.  Чим 

більший відносний розмах варіації, тим більш значущим є обраний показник.  

 Після проведених етапів групувань Генералізована система показників має 

наступний вигляд (табл. 2) 

Таблиця 2 

Генералізована система показників 

№п/п Показники 

Суспільно-географічний блок 
1 Щільність населення (чол.. на км.кв.) 

Економічний блок 
2 ВРП у розрахунку на 1 особу (грн..) 
3 Основні засоби за регіонами (млн..грн.) 



Демографічний блок 
4 Міждержавна міграція населення за регіонами 

Соціальний блок 
5 Витрати населення за регіонами (тис.грн.) 
6 Зайнятість населення за регіонами (тис.) 

Інфраструктурний блок 
7 Обсяги експорту товарів за регіонами (млн..грн.) 
8 Оптовий товарообіг за регіонами (млн. грн.) 

Інноваційно-інвестиційний блок 
9 Інвестиції в основний капітал на 1 особу (грн.) 

Екологічний блок 
10 Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря (тис.т.) 
 

Групування регіонів за комплексом показників. Подальше групування здійснюється 

за двома підходами: за повним переліком показників та генералізованим. Кожний окремий 

показник приводимо до стандартизованого значення за формулами 1,2, так як фактори 

мають різну направленість на розвиток  регіону показники поділяються на стимулятори 

(чим більше значення, тим краще) і дестимулятори (чим більше значення, тим гірше) тому 

стандартизація  для показників стимуляторів проводиться за формулою (1)  

Хі= Х факт. – Х мін. / Х макс. – Х мін.                                                                                        (1)      
для показників-дестимуляторів за формулою (2)  

Хі= Х макс. – Х факт. / Х макс. – Х мін                                                                                        (2), 

де Хі – стандартизоване значення і-того показника, Хфакт. – фактичне значення показника, Хмакс. – 

максимальне значення показника, Хмін – мінімальне значення показника.  
  Середню оцінку (інтегральний показник) для регіону визначаємо за допомогою 

формули 3 – для стандартизованих значень показників знаходимо їх середнє значення.  





n

j
iji X

n
X

1

1
                                                                                                                 (3) 

∑Хіj - сума нормованих значень вихідних показників, n – кількість показників,   i- регіон, 

j- показник, Х – інтегральний показник (середнє значення показників).  

Показники за формулами 1 та 2 були стандартизовані. За формулою 3 знайдено 

інтегральний показник кожного регіону.  

• Групування регіонів за повним переліком показників виступає як  багатомірна 

діагностика соціально-економічного, екологічного, демографічного, інноваційно-

інвестиційного стану регіону. Дане дослідження має на меті  групування обласних 

регіонів та АРК, враховуючи при цьому максимальну кількість показників (без 

агрегування, крім змістовного) за визначеними  напрямами. таблиця 3. 

Таблиця 3 



Групування регіонів за повним переліком показників 

 

      Результат групування регіонів за повним переліком показників, вцілому, співпадає з 

висновками  досліджень інших вітчизняних науковців, порівняно з критеріальним 

підходом, який нами визнано як  еталонний [] спостерігається ідентичність першої 

(Донецька, Дніпропетровська) і останньої  (Тернопільська, Чернівецька) груп, щодо 

позицій інших регіонів, то значна кількість багатоаспектних показників дещо змінила їх 

рейтинг, але логічність результату зберігається.    На основі визначених за інтегральним 

показником груп проводимо картографування рис.1. 

Першу группу регіонів з найвищим рівнем депресивності складають Чернівецька та 

Тернопільська області. Інтегральний показник становить менше 0,2. Для регіонів цієї 

групи характерні найменші значення для показників-стимуляторів та найбільші значення 

для показників-дестимуляторів. Кількісно найбільшою є группа областей з високим 

рівнем депресивності, до складу якої ввійшли Волинська, Херсонська, Сумська, 

Рівненська, Кіровоградська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька, Миколаївська та 

Регiони 
Інтегральний 
показник 

Межі груп за 
інтегральним 
показником 

Регіони 

АРК 0,45 більше 0,65 Донецький 
Вінницький 0,32  Дніпропетровський 
Волинський 0,21 0,60-0,65 Харківський 
Дніпропетровський 0,68 0,5-0,6 Одеський 
Донецький 0,71  Львівський 
Житомирський 0,24  0,4-0,5 Київський 
Закарпатський 0,29  Запорізький 
Запорізький 0,46  АРК 
Івано-Франківський 0,3 0,3-0,4 Луганський 
Київський 0,49  Полтавський 
Кіровоградський 0,22  Вінницький 
Луганський 0,39  Івано-Франківський 
Львівський 0,52  Черкаський 
Миколаївський 0,26 0,2-0,3 Закарпатський 
Одеський 0,58  Миколаївський 
Полтавський 0,37  Хмельницький 
Рівненський 0,22  Житомирський 
Сумський 0,22  Чернігівський 
Тернопільський 0,19  Кіровоградський 
Харківський 0,63  Рівненський 
Херсонський 0,22  Сумський 
Хмельницький 0,25  Херсонський 
Черкаський 0,3  Волинський 
Чернівецький 0,19 Менше 0,2 Тернопільський 
Чернігівський 0,24  Чернівецький 



Закарпатська області.  Інтегральний показник в групі коливається в межах 0,21 

(Волинська область) - 0,29 (Закарпатська область). Дані  групи областей становлять 

практично половину території країни, в основному є переферійними областями та 

утворюють досить великий  ареал на території країни. 

Рис.1. Групування регіонів за рівнем депресивності  

(повний перелік показників) 

До групи з високим рівнем депресивності ввійшли всі області Поліського 

економічного району. По дві області  з Карпатського, Південного та Подільського 

економічних районів. Суська область Східного та Кіровоградська область 

Придніпровського економічних районів. Відносно високий рівень депресивності 

спостерігається в Луганській, Полтавській, Івано-Франківській, Вінницькій та Черкаській 

областях. Середній рівень депресивності з інтегральним показником в межах 0,45-0,49 

спостерігається в АРК, Запорізькій та Київській областях.  У Львівській та Одеській 

області відносно низький рівень депресивності. Інтегральний показник в даній групі 

зростає до 0,58. Низький рівень депресивності в Харківській області (інтегральний 

показник - 0,65), з якою межують Дніпропетровська та Донецька області, які  мають 

найнижчий рівень депресивності і утворюють невеликий ареал на сході країни, 

характеризуються найвищими значеннями інтегрального показника. 

• Групування регіонів за генералізованою системою. В даному підході ми 

відмовляємось від максимального переліку і хочемо виконати групування за кількісно 



значно меншою системою показників, які пройшли відповідний статистичний відбір через 

змістовну і формальну генералізацію, що дасть можливість виявити доцільність 

використання кількісно великої системи показників та можливості аналізу групування 

регіонів за генералізованою системою показників (табл. 4).  

Таблиця 4 

Групування регіонів за генералізованою системою показників 

Регiони 
Інтегральний 
показник 

Межі груп за 
інтегральним 
показником 

Регіони 

АРК 0,34 більше 0,6 Донецький 
Вінницький 0,23  Дніпропетровський 
Волинський 0,17 0,5-0,6 Одеський 
Дніпропетровський 0,71  Харківський 
Донецький 0,86 0,4-0,5 Запорізький 
Житомирський 0,18 0,3-0,4 Львівський 
Закарпатський 0,20  Луганський 
Запорізький 0,41  Київський 
Івано-Франківський 0,23  Полтавський 
Київський 0,37  АРК 
Кіровоградський 0,17 0,2-0,3 Миколаївський 
Луганський 0,38  Черкаський 
Львівський 0,39  Вінницький 

Миколаївський 0,25 
 Івано-

Франківський 
Одеський 0,52  Хмельницький 
Полтавський 0,36 0,1-0,2 Закарпатський 
Рівненський 0,18  Сумський 
Сумський 0,19  Житомирський 
Тернопільський 0,16  Рівненський 
Харківський 0,52  Волинський 
Херсонський 0,17  Кіровоградський 
Хмельницький 0,21  Херсонський 
Черкаський 0,24  Чернігівський 
Чернівецький 0,09  Тернопільський 
Чернігівський 0,16 Менше 0,1 Чернівецький 

 

Аналіз регіонів за генералізованою системою показників дозволив виділити 7 груп 

регіонів. Межі груп, порівняно з результатами комплексного напряму за повною 

системою показників,  дещо змінилися в результаті більшої диференціації значень 

показників, але якісний склад груп та рангове порівння  свідчить про незначну різницю. 

Відносно розподілу груп за критеріальним напрямом, то результати  за генералізованою 

системою показників мають більше наближення порівняно  з попереднім групуванням. 

Виключення становлять  Закарпатська область (підвищення рейтингу на 7 рангів) та 

Полтавська (зниження рейтингу на 6 рангів).  



На основі визначених за інтегральним показником груп, проводимо 

картографування рис.2.  

 

 

Рис. 2.  Групування регіонів за рівнем депресивності 

(генералізована система показників) 

Найвищий рівень депресивності спостерігається в Чернівецькій області. Значення 

інтегрального показника менше 0,1. Високий рівень депресивності в Тернопільській, 

Чернігівській, Херсонській, Кіровоградській, Волинській, Рівненській, Житомирській, 

Сумській, Закарпатській областях. Інтегральний показник коливається в межах 0,16-0,20. 

Відносно високий рівень депресивності в Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, 

Черкаській та Миколаївській областях. Середній рівень депресивності в АРК, 

Полтавській, Київській, Луганській, Львівській областях.  В Запорізькій області 

спостерігається відносно низький рівень депресивності з інтегральним показником – 0,41. 

Одеська та Харківська області мають низький рівень депресивності. До групи з 



найнижчим  рівнем депресивності традиційно входять Донецька та Дніпропетровська 

області.  

Висновки. Таким чином, результати досліджень показали ефективність групування 

регіонів за  двома підходами. Групування за генералізованою системою показників має 

більше наближення до критеріального групування, крім того воно подібне групуванню 

регіонів за широкою системою показників. На нашу думку, кількість показників, як і їх 

іменнованність в першу чергу має відповідати меті дослідження.  
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