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Розглядаючи відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіо-

нального соціуму, відзначимо, що на перший план виходить системотворна 
роль людини, яка являється головною продуктивною силою суспільства, 
творцем матеріальних благ, яка забезпечує розвиток та інтенсифікацію ви-
робництва. Важливим є розуміння того, що людина, як частина соціуму 
розвивається в соціумі, формування якого відбувається на засадах поєднан-
ня місцевих особливостей із загальнодержавними тенденціями. Однак слід 
мати на увазі, що регіональний соціум при багатьох загальних рисах відріз-
няється істотними ознаками національного та соціального складу населен-
ня, якістю й укладом життя, національними традиціями, культурою, побу-
том та ін. Отже, розвиток регіонального соціуму, відбувається за умов пев-
них економічних, соціальних та політичних відносин, національних тради-
цій, соціально-економічних і демографічних особливостей, суспільної 
культури, інформаційного середовища тощо. Регіональний соціум ізоморф-
ний і регіонально специфічно відтворює в собі загальні елементи й струк-
туру соціуму в цілому. 

Розвиток регіонального соціуму, а саме тієї його частини, яка безпосеред-
ньо зайнята у суспільному виробництві і яка є його потенційним резервом, 
виявляється дуже важливим процесом у формуванні людських ресурсів як 
країни, так і кожного окремого регіону. Отже, дослідження процесів відтво-
рення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму, вияв-
лення закономірностей та регіональної специфіки, зумовлює необхідність 
проведення діагностики цього процесу. 

Життя — це чергування
різних комбінацій,

їх потрібно вивчати,
стежити за ними,

щоб усюди залишатися
у вигідному становищі

О. Бальзак
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У сучасній науці існує потужний інструментарій методів дослідження, 
який використовується для розв’язання різних за своїм характером наукових 
завдань, у тому числі це стосується методичного забезпечення досліджень 
відтворення продуктивних сил. Але існуючий інструментарій не дозволяє в 
повній мірі забезпечити потреби суспільства в можливості відстежити тенде-
нції протікання процесів та явищ, що відбуваються у відтворенні продуктив-
них сил у контексті розвитку регіонального соціумі, а також надати їм відпо-
відну оцінку. Існування окремо здійснених досліджень не зможе сформувати 
обґрунтованих моделей означених процесів. Тому вирішення цих проблем 
зумовлює необхідність проведення діагностики цього процесу та отримання 
обґрунтованого висновку на засадах сукупності методів, засобів та принци-
пів, які забезпечують виявлення наявних тенденцій. 

Отже у сучасній науці виникає потреба щодо створення відповідного ме-
ханізму діагностики, метою якого є виявлення тенденцій розвитку соціаль-
но-економічних явищ і процесів, необхідних для ідентифікації проблемних 
ситуацій, знання які дозволяють або переломити негативний тренд, або за-
кріпити і підсилити позитивні процеси, що мають місце у всіх сферах життє-
діяльності населення регіону. 

Монографія складається з 5 розділів, кожний з яких представляє собою 
закінчене дослідження з основних напрямів теоретико-методологічних засад 
та емпіричної перевірки відтворення продуктивних сил в контексті розвитку 
регіонального соціуму. 

У першому розділі надається теоретичне узагальнення сутності поняття 
регіонального соціуму на засадах уточнення таких категорій: «народ», «насе-
лення», «народонаселення» та «соціум». Встановлено, що регіональний соці-
ум як економічна категорія відображає територіально стійку соціальну спіль-
ність, що забезпечує соціально-економічний розвиток відповідної території, 
яку поєднують умови життєдіяльності в єдиному природно-кліматичному, 
політичному, правовому, економічному та соціальному просторі та яка має 
особисті розбіжності у межах національних, політичних та соціальних груп. 
Уточнення цього поняття дозволило запропонувати єдиний підхід до встанов-
лення сутності регіонального соціуму, а саме, природно-географічних, еко-
логічних та інституціональних. У монографії доведено, що від напряму та 
сили дії кожного з факторів, сукупного ефекту їх взаємодії, залежить стан 
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регіонального соціуму, його кількісний та якісний склад, а також перспекти-
ви розвитку. Важливим напрямом дослідження є визначення форм розвитку 
регіонального соціуму. У роботі доведено, що кожна виділена форма підпо-
рядкована, взаємопов’язана та взаємодіє з іншими, трансформація яких від-
бувається не тільки під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а також в 
разі взаємодії між собою. Встановлено, що відтворення продуктивних сил в 
контексті розвитку регіонального соціуму полягає у відновленні робочої си-
ли, її кількісних та якісних характеристик як головного ресурсу економіки та 
яка є основним елементом виробництва. 

Друга глава монографії присвячена визначенню сутності діагностики ре-
гіонального соціуму. Дослідження генезису поняття «діагностика», дозволи-
ло зробити обґрунтовані висновки щодо сутності поняття «діагностика», що 
визначається: 
• по-перше, як складова управлінської діяльності, що призначена викону-

вати контролюючу функцію; 
• по-друге, як здатність розпізнавати стан об’єкта, тобто формування об-

ґрунтованого висновку за рахунок аналізу виявлених тенденцій, проблем 
і причин, які викликають негативний тренд його розвитку; 

• по-третє, умовою проведення діагностики є наявність науково-методич-
ного забезпечення, використання якого дозволяє виявити, описати й 
ототожнити проблеми, що розпізнаються у процесах аналізу, синтезу та 
оцінки. 
Визначені та обґрунтовані концептуальні принципи й підходи до діагнос-

тики регіонального соціуму. У роботі доведено, що діагностика складається 
з таких послідовних та взаємопов’язаних етапів як аналіз, синтез, оцінка, а 
встановлення діагнозу відбувається за допомогою відповідних показників та 
методів дослідження, що дозволяє описати та охарактеризувати стан об’єкта 
дослідження як унікальне поєднання ознак. 

Для розуміння характеру й закономірностей відтворення продуктивних 
сил в контексті розвитку регіонального соціуму (3 глава) проведено аналіз 
умов відтворення продуктивних сил України та Донецької області, визначенно 
імперативи відтворення основних складових соціального життя регіонального 
соціуму, що дозволяє виявити і обґрунтувати негативні тенденції їх розвитку. 
Досліджені демографічні процеси, які впливають на чисельність населення в 
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області. Особливу увагу приділено аналізу стану суспільного здоров’я насе-
лення, що дозволило виявити негативні тенденції в його відтворенні і визна-
чити дефіцит очікуваної тривалості життя населення регіону. Крім того, роз-
глянуті питання діагностики відтворення освітнього рівня, основу якої склали 
дослідження структури й динаміки розвитку загальної й професійної освіти 
населення Донецької області. 

Четверта глава монографії присвячена вибору методів діагностики від-
творення продуктивних сил, визначенню форм взаємодії методів та основ-
них елементів механізму діагностики. Розроблений механізм діагностики 
відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму 
дозволяє виявити, описати й ототожнити проблеми, які розпізнаються на за-
садах аналізу, синтезу та оцінки. 

Заключна глава монографії присвячена визначенню перспектив розвитку 
регіонально соціуму Донецької області, на засадах отриманих прогнозних 
параметрів, моделювання яких дозволило визначити найпріоритетніші на-
прями розвитку регіонального соціуму. Розроблена в монографії Програма 
моніторингу регіонального соціуму, дозволяє визначити ризики відтворення 
продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму. 

Автор висловлює щиру вдячність рецензентам: доктору економічних на-
ук, професору Дубницькому В. І., доктору економічних наук, професору 
Карловій О. А. та доктору економічних наук, професору Солохі Д. В. за цінні 
зауваження та конструктивні пропозиції, висловлені на етапі рецензування 
рукопису монографії. Величезну подяку за конструктивні пропозиції автор 
висловлює доктору економічних наук, професору Василенку Валерію Мико-
лайовичу. 



Розділ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 9

Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  

РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО  

СОЦІУМУ 
 

 

1.1. Сутність регіонального соціуму 

Для розкриття сутності регіонального соціуму виникає необхідність уто-
чнення таких категорій, як «народ», «населення», «народонаселення» та «со-
ціум». Існування значної кількості синонімів цих понять, які взагалі визнача-
ють розуміння одне через одного, недостатність їх наукового опрацювання 
не дозволяють чітко визначити ці категорії. Так синонімами до слова 
«народ» є «нація», «етнос», «популяція», «електорат», в тому числі і слово 
«населення» [1]. Отже, визначення поняття «народ» через «населення» мало 
сприяє проясненню сутності цих категорій. 

Етимологічно слово «народ» походить від грецького ἔθνος (етнос). Сема-
нтика слова доводить, що воно походить від народъ, під яким слід розуміти: 
по-перше, групу осіб, об’єднаних спільними інтересами, політичними і релі-
гійними поглядами (XIII–XIV ст.); по-друге, рід, плем’я, нащадків (XV ст.); 
по-третє, людей, які належать до однієї етнічної спільності (XVII ст.). У 
В. Даля народ — люд, народ у відомому просторі; люди взагалі; плем’я; жи-
телі країни, які говорять однією мовою; обивателі держави, країни, що зна-
ходиться під одним управлінням; чернь, простолюдини, нижчі за станом; 
безліч людей [1]. 

У Великій радянській енциклопедії під поняттям «народ» розуміється все 
населення певної країни. Доведено, що правильне розуміння змісту поняття 
«народ» дозволяє пояснити закономірності людської діяльності в окремих 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 10

суспільно-економічних формаціях, а також на різних щаблях їх зрілості, роз-
крити специфіку народних рухів у цих формаціях на різних етапах і в різних 
країнах. Також цей термін вживається для позначення різних форм етнічних 
спільнот (плем’я, народність, нація) [2]. 

У демографічному енциклопедичному словнику під народом розуміється 
велика група людей, пов’язаних, насамперед, місцем свого походження або 
проживання; все населення певної країни. У наукових дослідженнях вжива-
ється, по-перше, у соціально-політичному значенні — шари і класи суспільс-
тва, які беруть участь у прогресивному історичному розвитку; по-друге, в ет-
нічному — позначення всіх видів етнічних спільнот [3, с. 267]. 

Семантика поняття населення виходить із давньоруської епохи. За той 
період відзначають лише одне його значення — заселення (XI ст.), що мані-
фестує відносну обжитість якоїсь території поза зв’язком із гомогенністю 
спільності, яка її населяє, за родовими (етнічними), культурними, мовними 
та іншими ознаками. Із початку XIX ст. визначають як заселення якоїсь тери-
торії жителями, народом [4]. Та ж сама семантика слова «населення» відзна-
чається в радянському періоді історії України: населення — 1) жителі, люди, 
що проживають в якому-небудь місці; 2) сукупність людей, які живуть на пе-
вній території; народонаселення [5]. 

У сучасних дослідженнях під населенням розуміють сукупність людей, 
що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (район, міс-
то, область, частина країни, країна, континент чи вся Земна куля тощо). 

Із погляду правового устрою держави під населенням розуміється вся су-
купність індивідів, які проживають в даній державі або місцевості. Включає 
як громадян, так і іноземців, що постійно проживають, та осіб без громадян-
ства [6]. 

Розмежування понять «народ» і «населення» існує і в інших європейсь-
ких мовах: в англійській «народ» — це people, а населення — population. У 
німецький — das Volk та die Bevolkerung; у французькій — personnes і 
population відповідно). 

Демографічний енциклопедичний словник та Велика радянська енцикло-
педія стверджують, що поняття «населення» є тим самим, що і «народонасе-
лення». Отже, виникає необхідність більш точного визначення поняття «на-
родонаселення». 
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Практично у всіх сучасних словниках та енциклопедіях при найбільш за-
гальному визначенні під поняттям «народонаселення» розуміється сукуп-
ність людей, що живуть на певній території. На кожному етапі розвитку 
людського суспільства народонаселення виступає як конкретна історична су-
купність людей, що визначає його соціально-часову і просторово-територіа-
льну характеристику. Люди, будучи пов’язані між собою певною єдністю 
(державно-політичною, економічною, соціальною, етнічною, релігійною та 
ін.), здійснюють свою життєдіяльність у межах територіального простору, 
утворюючи відносно стійкі сукупності [3, с. 268]. 

Тому, поняття «народонаселення» за формою співпадає з поняттями «на-
род» та «населення», але за суттю це різні категорії. Взагалі, під поняттям 
«народ» слід розуміти всіх людей певної країни, що беруть участь в прогре-
сивному історичному розвитку та яких об’єднують національність, спільна 
історія, мова, матеріальна, духовна культура та ін. Сутність поняття «насе-
лення» полягає у визначенні його як категорії, що надає можливість охарак-
теризувати певний народ, враховуючи процеси його життєдіяльності, що від-
буваються. Населення — це термін, який скоріше належить до статистики та 
поєднаної з нею демографії. При цьому важливою ознакою поняття «народо-
населення», яке складається з об’єднання попередніх двох категорій, є по-
стійне поновлення шляхом безперервної зміни поколінь людей, що народжу-
ються та розвиваються, тобто відбувається процес відтворення. Ці процеси 
характеризуються безперервними кількісними та якісними змінами в струк-
турі населення відповідної території. 

За сучасних умов розвитку України відбувається переосмислення поняття 
«соціум». Етимологія самого слова пов’язана з лат. «socium», що означає 
спільне, загальне, об’єднання всієї сукупності історично усталених форм спі-
льної життєдіяльності людей. Дослідження наукових праць як сучасних, так 
і історичних дозволяють стверджувати, що у переважній більшості тлума-
чення понять «соціум» і «суспільство» є тотожними та рівноцінними. Так 
словник синонімів дає поняття «соціум» як тотожне значенням «суспіль-
ність» та «спільність» [7]. 

Поняття «суспільство» походить від латинського «socialites», що означає 
спільність, союз, співпраця. Суспільство як багатогранне поняття передбачає 
об’єднання форм спільної діяльності людей, які історично склалися на певній 
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території. Також це система, яка охоплює всю сукупність умов соціальної жит-
тєдіяльності людей та їхні відносини між собою і з природою [8, c. 369]. 

Сучасний демограф А. Г. Вишневський розглядає суспільство як велику 
систему, у рамках якої протікає все надзвичайно різноманітне соціальне 
життя людей. Усередині цієї системи він виділяє безліч підсистем, що відпо-
відають різним сферам функціонування суспільства як цілого [9, с. 7]. 

У соціальній філософії суспільство, у широкому значенні, розглядають 
як виділення з природи системного утворення, що становить історично 
змінну форму життєдіяльності людей, яка проявляється у функціонуванні 
та розвитку соціальних інститутів, організацій, спільнот і груп, окремих ін-
дивідів. У вузькому розумінні під суспільством нерідко мають на увазі 
історично конкретний тип соціальної системи (наприклад, індустріальне 
суспільство) [10, с. 709]. 

Різноманітні уявлення про соціум як систему суспільного співжиття лю-
дей формувалися з найдавніших часів розвитку світової культури. Одним із 
перших, хто спробував пояснити події, явища, зміни, що відбувалися в житті 
людини, був китайський філософ Конфуцій (551–479 рр. до н. е.). Так, з од-
ного боку, він та його учні розглядали проблеми розбудови та існування дер-
жави й соціуму через витлумачення Волі Неба, але надзвичайно важливими 
для них поставали проблеми адекватного управління. У цьому ракурсі роз-
гляд питання про буття держави і соціуму висвітлюється зовсім інакше. 
«Конфуцій, — зазначали В. Г. Буров і М. Л. Титаренко, — ставив перед со-
бою подвійну мету: 
1) упорядкувати родинні стосунки між самою родовою знаттю, впорядкува-

ти її взаємні відносини, об’єднати родову рабовласницьку аристократію 
перед обличчям загрози втрати влади, що над нею нависла, та захоплення 
її (тобто влади) «нижчими» людьми — новими землевласниками, крама-
рями та селянами; 

2) обґрунтувати ідеологічно привілейоване становище родової знаті, показа-
ти її «право» на знатність і панування, згладити невдоволення низів пану-
ванням родової аристократії» [11, с. 35]. 
Конфуцій обґрунтував складний і суперечливий поділ людей на соціальні 

спільності, суспільне значення морального виховання індивідів, сутність 
державної влади як механізму управління суспільством на базі високої на-
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родної довіри, чіткого поділу громадянських обов’язків і особистого прикла-
ду моральності керівних верств населення [12, с. 35]. 

Аналогами поняття «суспільство» в епоху античності та середньовіччя 
виступають «держава» й «община» [13]. Соціум у теоретико-філософському 
уявленні античних мислителів Платона та Аристотеля, у буквальному розу-
мінні цього слова, ототожнювався з державою. Соціально-філософська кон-
цепція Платона (428–347 рр. до н. е.) починається з пошуку оптимально при-
йнятої форми державного співжиття людей, ідеальної держави, де повніше 
реалізується принцип справедливості. Саме поділ праці є головним у розпо-
ділі людей у суспільстві на соціальні верстви [12, с. 40]. Платон розглядає 
державу в її відносинах з індивідом і як обов’язкову умову цілісного розгор-
тання природних сил індивіда, і як найважливішу мету будь-якого колективно-
го існування людей. Разом із тим у цій дилемі держави та індивіда він віддає 
перевагу першій. Тільки в рамках держави може самореалізуватися індивід і 
тільки під її контролем [14]. Платон обґрунтував справедливість як умову 
нормального співжиття людей (тобто життєустрою). 

Взявши за основу піфагорійське вчення про симетрію, мислитель намага-
вся зобразити ідеальну державу за допомогою антиподних порівнянь [15, с. 189]. 
Виходячи із власних міркувань про те, що граничні прояви багатства та бід-
ності негативно впливають на товаровиробників, Платон у процесі розробки 
концепції побудови ідеальної держави основну увагу концентрує на предста-
вниках середнього класу, які не піддаються руйнівному впливу як багатства, 
так і бідності. Обґрунтовуючи власне бачення цієї проблеми, філософ вказу-
вав, що багатство призводить до розкоші та лінощів, а бідність — до низь-
кості та лиходійства [16, с. 191]. Тому, на думку мислителя, наявність се-
реднього класу відіграє роль суспільно-консолідуючого фактора у державі 
[17, с. 31]. 

Ціннісні світоглядні орієнтації Аристотеля (384–322 рр. до н. е.), у тому 
числі стосовно соціальної сфери, формувалися на основі критичного аналізу 
платонівських ідей. Особливостями розглядання Аристотелем державного 
феномена є те, що він починає дослідження з аналізу його елементарних час-
тин. Метою цього є отримання на завершальному етапі повної та цілісної 
картини сутнісних характеристик державного організму [18, с. 56]. Усе су-
спільне життя людей, на думку Аристотеля, відбувається у межах держави, 
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що створює умови різних видів спілкування, по-перше, у межах сім’ї; по-
друге, у веденні громадських справ, по-третє, з обміну господарськими бла-
гами [12, с. 42]. Держава існує «не просто заради існування, але скоріше за-
ради благого життя». За Аристотелем, держава виникає лише тоді, коли 
утворюється спілкування заради благого життя між сімействами і родами, 
заради досконалого та достатнього для самого себе життя. Природа держави, 
вважає він, стоїть попереду сім’ї та індивіда: необхідно, щоб ціле передувало 
своїй частині [19, с. 296–298]. Отже, життєустрій людини, сім’ї, роду, за 
Аристотелем, є складовою життєустрою полісу. 

Аристотель проголошував сім’ю первинною консолідуючою ланкою су-
спільства, а відтак найпростішим структурним елементом держави. У сім’ї 
особи об’єднувалися не за професійними, політичними чи іншими ознаками, 
а за кровною спорідненістю, тобто сімейними узами. Саме ця суспільна «мо-
лекула» здатна до відтворення собі подібних, пов’язана не тільки спільністю 
інтересів, взаємною відповідальністю, але й консолідована на генно-родово-
му, сакральному рівні. Фактично сім’ю філософ проголошує державою в 
мініатюрі, та саме від неї розпочинає аналіз процесу формування соціуму 
[18, с. 56]. 

Слід звернути увагу на те, що Платон основою розвитку та процвітання 
держави вважав монолітно сформований соціум, у якому зводилися нанівець 
індивідуальні особливості людини. Аристотель, натомість, вважав погляди 
свого учителя не тільки помилковими, але й шкідливими для держави, адже 
вказані обставини могли призвести до її цілковитої загибелі. Він наголошу-
вав на індивідуальних особливостях людини-носія громадянського статусу 
як елементарної частини соціальної структури сім’ї, яка, у свою чергу, є, за 
уявленнями філософа, первинною консолідуючою ланкою суспільства, а від-
так найпростішою структурною ланкою держави як цілісного соціального 
утворення [18]. Найважливішими для осмислення у вченнях Аристотеля є 
ідеї про управління як засіб удосконалення суспільства («загальний закон 
природи») та роль середнього класу («середнього елемента») як фактора по-
долання протиріччя між багатими і бідними. 

Різницю між соціумом і державою зауважили, але приховали в релігійних 
містифікаціях мислителі середньовіччя. У цей період переважала ідея, згідно 
з якою суспільство виникло в результаті домовленості людини з Богом. Цих 
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поглядів дотримувався А. Блаженний і Ф. Аквінський. І тільки Н. Макіавеллі 
наважився на підхід, де держава постає у вигляді однієї зі складових соціуму 
як більш широкого і фундаментального утворення [20, c. 94; 21, с. 24]. 

Учення А. Блаженного (354–430 рр.) подає життя суспільства як боротьбу 
двох міст, одне з яких є «земним містом», бо люди в ньому живуть заради 
плоті, друге — «божественним містом», в якому люди живуть за духом [22, 
с. 63]. Аналізуючи устрій суспільного життя, побудований за нормами кано-
нічного вчення церкви, А. А. Ткаченко зазначає: «Розділивши людей за кла-
сами і визначивши для кожного з них свої обов’язки, Бог обумовив і при-
стойний кожному із цих класів спосіб життя, що вимагає певного рівня ба-
гатства. Праця і належний класу спосіб життя становлять вихідні пункти 
економічного вчення середньовіччя» [23, с. 50–51]. 

Ф. Аквінський (1225–1274 рр.), який, у цілому приймаючи доктрину Арі-
стотеля про людину як «політичну істоту», видозмінив її відповідно до хрис-
тиянської доктрини. Крім того, відстоюючи тезу про неможливість відокрем-
леного існування індивіда, приписував йому постійний потяг до об’єднання з 
іншими індивідами в спільноти за аналогією із процесом утворення світу. Із 
цієї природної причини виникають спільності (держави). «Опираючись на 
теорію Арістотеля, Святий Фома стверджував, що природним є не тільки пер-
вісне людське суспільство, а й суспільство організоване або громадянське», — 
підкреслював Ф. Коплстон [24, с. 137]. Мету державності він убачав у збере-
женні суспільної злагоди і громадського миру, які досягаються шляхом на-
дання кожній людині прийнятних умов для існування, засобів для морально-
го і розумового розвитку, що в свою чергу має допомагати державі в духовно-
му вихованні справжнього християнина [25]. Суспільство, за Ф. Аквінським, 
чітко містить в себі домашнє господарство з його приватною сферою. Проте 
держава є первинною стосовно домівки і приватності. Істотним є також роз-
межування, яке окреслює Святий Фома щодо влади: найвищою за значенням 
досконалості є влада політична, бо цей стан притаманний лише вільним лю-
дям. Далі існує економічна влада, яка належить до домашнього рівня стосун-
ків і є владою над усіма, хто проживає в домівці. Нарешті, господарська вла-
да простягається лише над рабами [26, с. 99]. Закони держави повинні бути 
частковим вираженням закону універсальності створення світу, а всі владні 
структури, що забезпечують виконання цих законів, мають владу, яка, 
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врешті-решт, походить від Бога [26, с. 18]. Таким чином ядром «природно-
го» об’єднання людей є поняття громадянина як складового елемента держа-
вної єдності чи соціальної інтеграції [27, с. 219]. 

Певною тенденцією для світосприйняття епохи Відродження став гума-
нізм із загостреною увагою до людини, людської особистості, що прагне ро-
зірвати кайдани станового і корпоративного устрою суспільства. Новий по-
гляд на людину зумовив пошуки обґрунтування сутності суспільства і дер-
жав, служіння державі, зміцнення її позицій — цілей і сутності буття люди-
ни [12, с. 15]. У вченні про державу Н. Макіавеллі (1469–1527 рр.), спираю-
чись на ідеї Аристотеля, аналізує різні види суспільного устрою. Він наважи-
вся на підхід, де держава постає у вигляді однієї зі складових соціуму як 
більш широкого і фундаментального утворення [20, c. 94]. Для нього кра-
щим є устрій, у якому держава завдяки мудрим правителям існує найдовше, 
а зразком правителя є Лікург, який «своїми законами заснував у Спарті поря-
док, у якому і Цар, і Аристократи, і Народ одержали кожний свою частину, 
так що держава його проіснувала понад вісімсот років, в повному спокої, 
прославивши його.» [28]. На думку Н. Макіавеллі, максимально життєздат-
ними державами в історії цивілізованого світу були ті, громадяни яких воло-
діли найбільшим ступенем свободи, самостійно визначаючи свою подальшу 
долю. Він уважав незалежність, міць і велич держави тим ідеалом, до якого 
можна йти будь-якими шляхами, не замислюючись про моральне підґрунтя 
діяльності та про громадянські права. Правитель своєю метою ставить успіх 
і процвітання держави, а мораль і добро при цьому відходять на другий 
план. 

Тому, мислителі античності, Середньовіччя та Відродження як би визна-
чили в складному переплетенні економічних, політичних, соціальних і духо-
вних відносин суспільства наявність соціуму. Вони робили не завжди усвідо-
млені, але достатньо успішні спроби «розвести» державу і суспільство, пока-
зали сучасникам, що, крім держави, є щось самостійне, яке живе за своїми 
законами і не в усьому підвладне державі, тобто соціум [27, с. 219]. 

У розвитку теоретичних уявлень про соціум XVI ст. стає переломним. 
Уже Н. Макіавеллі, Т. Мор, М. Лютер, Т. Мюнцер, Т. Кампанелла, а потім 
Ж. Боден, Г. Гроцій, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Ж.–Ж. Руссо, Г. Гегель почали 
розглядати соціум як природне суспільне явище, виводили його природні 
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закони як творіння розуму та досвіду, а не з теології. Перехід до громадянсь-
кого стану пов’язується з ідеєю природних прав суспільного договору XVII–
XVIII ст., який дозволяє між народом і владою створювати взаємовідносини, 
в яких стабільність і добробут суспільства пов’язуються з добробутом особи-
стості, захищеної відповідними законами. 

Англійський мислитель Т. Мор (1478–1535 рр.) вважав, що основною 
причиною всіх пороків та лиха суспільства є приватна власність й обумовле-
ні нею суперечності інтересів особи та суспільства, багатих та бідних, висна-
жлива праця, розкіш та злидні. Приватна власність та гроші породжують 
злочини, що піддаються щоденному покаранню, але не припиненню [12, с. 66]. 
Т. Мор змоделював ідеальний суспільний лад, який засновано на ідеях соціа-
льної справедливості. На його думку, благополуччя в суспільстві можливе 
«тільки з повним знищенням приватної власності» [29; 30]. 

Ідеї виробництва і розподілу на основі суспільної власності породжува-
лися прагненням досягти соціальної рівності та свободи людей, їх матеріаль-
ної забезпеченості. Але за умов низького рівня виробництва рівність ставала 
«зрівнялівкою», яка обмежує потреби членів суспільства. Необхідність дер-
жавного або суспільного керівництва економікою, що не знає товарно-гро-
шових відносин, породжувала думку про деталізацію законодавчої регламен-
тації відносин виробництва та потреб, побуту й освіти [12, с. 68]. 

Дефініція поняття «держава» у Ж. Бодена (1529–1596 рр.) звучить так: 
«… держава є здійсненням суверенною владою справедливого управління 
багатьма сім’ями і тим, що перебуває в їх спільному володінні» [31, с. 167]. 
Отже, держава постає автономною сферою людської життєдіяльності, де су-
веренітет виражає ідею свободи та справедливості. Суверенітет як єдиний 
принцип, який поєднує суспільство в концентровану цілісність, повинен 
мати механізми свого впливу на суспільні процеси. Ж. Боден виділяє п’ять 
таких механізмів реалізації суверенітету: 
1)  право верховної влади видавати адресовані всім без винятку підданим й 

установам закони та скасовувати їх; 
2)  вирішення питання оголошення війни та укладання миру; 
3)  призначення посадових осіб у державний апарат; 
4)  призначення мирових суддів та найвищого судді (суду останньої інстан-

ції, який має право на помилування будь-кого); 
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5)  право на чеканку монет, на встановлення мір та ваги, на стягування пода-
тків і роздавання милості [32, с. 79]. 
Найголовнішою забороною щодо владної дії суверена Ж. Боден уважав 

недоторканність приватної власності та заборонення конфіскації індивідуа-
льного майна. На думку мислителя, «… власність, котрою ніхто ні з ким не 
бажає ділитися, для кожного є тим, що він любить більше, ніж хоче, і більш 
самого себе; власність є справді всім. Усуньте слова «моє» та «річ», і ви 
зруйнуєте підґрунтя будь-якої держави назавжди» [33, с. 189]. 

Г. Гроцій (1583–1645 рр.) визначає державу як «досконалий союз вільних 
людей, укладений заради отримання права і спільної користі», у той самий 
час допускаючи можливість існування рабства та безумовного підкорення 
народу верховному володарю [34, с. 74]. 

Ідеї Арістотеля про суспільство ввійшли в соціальну концепцію Т. Гоббса 
(1588–1679 рр.), який вважав, що держава виникає як результат суспільного 
договору. Метою було добровільне об’єднання свободи громадян, права 
яких передавалися главі держави або державним органам, на яких було по-
кладено функцію захисту миру і забезпечення добробуту громадян. Т. Гоббс 
зауважує, що з метою якнайкращого виконання державою своєї мети — забез-
печення благоденства — вона поглинає політичні права підданих, поєднує у 
собі суспільство, владу, право і мораль, дотримується незмінних раціональ-
них засад, для чого влада має бути абсолютною і незмінною, що сприятиме 
могутності держави та її здатності дати щастя індивідам [36]. Ідея суспільно-
го договору в концепції Б. Спінози (1632–1677 рр.) являє собою відносини, 
постійно існуючі між підданими і верховною владою, важливою умовою 
котрого є рівновага сил, порушувати яку небезпечно. 

Ж.–Ж. Руссо (1712–1778 рр.) вважав, що основою всякої законної влади в 
людському суспільстві можуть бути лише угоди, які укладаються рівноправ-
ними учасниками. Згода людей оформлена у суспільний договір, який скла-
дається з двох стадій: перша — об’єднання індивідів та утворення ними сус-
пільства, друга — підкорення людей владі [36]. Важливою умовою функціо-
нування суспільного договору, за Ж. — Ж. Руссо, є високий рівень грома-
дянської зрілості населення [36, с. 21–22]. Із погляду філософа, суспільний 
договір покликаний забезпечити таку форму асоціації, яка захищає й обері-
гає усією загальною силою особистість і майно кожного з членів асоціації й 
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завдяки якій кожен, з’єднуючись зі всіма, підкоряється, проте лише самому 
собі і залишається вільним, як і раніше [35]. 

У філософії Ґ. Геґеля (1770–1831 рр.) соціум постає вже як цілісна систе-
ма, що розвивається, відносно незалежна від кожного окремого індивіда, у 
тому числі й від видатних мислителів, героїв, полководців, політиків і вож-
дів. Хоча без їх діяльності ця система не може ні існувати, ні функціонувати, 
разом із тим вона має власні закони розвитку. Закони, які діють в соціумі, не 
зводяться і не виводяться з природи людини, оскільки вона сама — продукт 
історії, а точніше — розвивається в ході історії [37, с. 10]. На думку Г. Гегеля, 
до соціуму входять приватновласницькі відносини, ринкова економіка, соці-
альні групи, інститути, що забезпечують життєздатність суспільства і реалі-
зацію громадянських прав. Найважливішими принципами, на базі яких функ-
ціонує соціум, Г. Гегель вважав власність, особисту свободу, загальну 
обізнаність, поінформованість, вільно сформовану громадську думку, спра-
ведливість і суворе дотримання законів [27, с. 221–222]. 

Значну увагу вивченню соціуму приділяли класики німецької класичної 
філософії. Суть їх досліджень полягала в тому, щоб розглянути суспільство 
як деяку надіндивідуальну систему, що володіє своїми власними особливос-
тями і законами, яка не зводиться до природи індивіда. 

Е. Кант (1724–1804 рр.) створював концепції формування суспільних від-
носин, забезпечення миру, формування стабільної держави та її безпеки. 
Вчений підтримував ідею формування держави на основі суспільного догово-
ру. Він вважав, що мета міцної і стабільної держави — забезпечення рівності, 
безпеки та справедливості для громадян, оскільки лише за таких умов люди, 
аналізуючи досвід, зможуть пізнати самих себе. Свобода слова, усвідомлен-
ня прав особистості, безпека повною мірою реалізовані лише в «загальному 
правовому громадянському суспільстві», де кожна особа — абсолютна цін-
ність. Також усі громадяни мають дотримуватися «категоричного морально-
го імперативу», тобто поводиться так, щоб максима суспільної поведінки 
була апріорі принципом узагальненого законодавства [38, с. 88–91]. 

Осмислення соціуму не лише в контексті історії, а й у межах діяльності 
та спілкування зробив К. Маркс (1818–1883 рр.). Він започаткував аналіз су-
спільства як природно-історичного процесу, матеріально-духовного форму-
вання, що має специфіку, структуру, закономірності розвитку тощо. К. Марксу 
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належить також історично перша спроба глобального філософського моде-
лювання соціуму. Він вважав, що в суспільстві діють «свої особливі закони, 
які не мають ніякого стосунку до осіб, які складають суспільство», а сам ін-
дивід «включається у «зовнішнє» спілкування «тільки як природний член 
будь-якого людського колективу» [39, с. 208]. 

Німецький соціолог М. Вебер (1864–1920 рр.) вважав, що будь-яке соціа-
льне утворення треба розглядати «як продукт і спосіб організації, зв’язку 
специфічних дій окремих людей, оскільки тільки люди можуть бути носіями 
орієнтованої дії, яка має сенс». Таким поняттям як «суспільство», на його ду-
мку, позначаються «певні види людської спільної дії, а її завдання полягає в 
тому, щоб звести їх до усвідомлених дій окремих індивідів, які в них беруть 
участь» [40, с. 28; 41]. 

Пояснення природи соціуму через особистість найбільш чітко відобрази-
лося в теоріях О. Конта та Г. Спенсера, хоча зіставлення соціуму з людським 
організмом проводилося і до них. Але саме ці мислителі роблять спробу по-
яснити статику і динаміку соціуму, виходячи з аналогії з біологічним органі-
змом і еволюційними законами [42, с. 47–48]. Держава, за О. Контом (1798–
1857 рр.), — це охоронець суспільного порядку, виразник «суспільного ду-
ху», що стоїть на варті соціальної солідарності і бореться проти тенденцій 
докорінної розбіжності ідей, почуттів та інтересів у суспільстві. Без цього 
неможливий суспільний прогрес. Тому дотримання суспільного порядку, 
підпорядкування державі та її настановам, вважає О. Конт, — це священний 
обов’язок будь-якого члена суспільства [43]. На основі розподілу праці фор-
мується й постійно ускладнюється структура соціальних груп і спільнот, 
створюється зв’язок між окремими індивідами, сім’ями, соціальними група-
ми та спільнотами. Але самі по собі економічні зв’язки, зауважує О. Конт, 
ще не забезпечують сталої рівноваги й стабільності суспільства. Тому ці 
зв’язки мають доповнюватися політичним примусом [44]. 

В основі поглядів Г. Спенсера (1820–1903 pp.) на суспільство лежить ро-
зуміння його як соціального організму подібного до біологічного й організ-
му, який підкоряється законам організації, функціонування й розвитку. Він 
наголошує, що взаємини між суспільними структурами подібні до взаємодії 
органів живого організму. За Г. Спенсером, роль судинної системи в суспільс-
тві виконує транспорт, кровообігу — торгівля, харчування — промисловість і 
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землеробство, шкірного покриву — армія і т. п. Разом із тим він бачить і від-
мінність суспільства (яке іменує «надорганізмом») насамперед у тому, що в 
ньому індивід менше залежить від соціального цілого і що суспільство як ці-
ле, що складається з окремих індивідів, служить на благо своїх членів [43]. 

Особливе значення для розуміння сутності соціуму як самостійної стосо-
вно індивідів реальності мали погляди Е. Дюркгейма і його школи. 
Е. Дюркгейм (1858–1917 рр.) одним із перших приходить до розуміння сус-
пільства як сукупності всіх індивідів і груп, пов’язаних багатьма різними со-
ціальними, економічними, культурними зв’язками, спільними традиціями, 
цілями і цінностями. Люди об’єднані в суспільства внаслідок глибокої і взає-
мної потреби один в одному. Суспільний стан характеризується, з погляду 
Е. Дюркгейма, солідарністю, певним ступенем згоди, зв’язками, втрата яких 
веде до розпаду й загибелі суспільства [45, с. 91]. Е. Дюркгейм наполегливо 
підкреслював, що людина є продуктом соціуму [42, с. 48]. 

До кола авторів, які досліджували сутність соціуму, слід зарахувати і 
П. Сорокіна (1889–1968 рр.), який дає таке визначення суспільства: «Суспільст-
во означає не тільки сукупність декількох одиниць (осіб, індивідів тощо), але 
припускає, що ці одиниці не ізольовані одна від одної, а знаходяться між со-
бою у процесі взаємодії, тобто впливають одна на одну, тим чи іншим чином 
стикаються одна з одною і мають між собою той чи інший зв’язок» [46, с. 28]. 

Термін «соціум» широко обговорюється і сучасними науковцями. Так за-
гальні питання стосовно соціуму досліджують: Андрущенко В. П., Вла-
сюк О. С., Горлач М.І., Крисаченко В. С., Мусакулова А. Б., Петрович З. З., 
Примуш М. В., Степико М. Т. та ін. [8; 21; 41; 42; 43]. Такий інтерес науки 
до соціуму однозначно свідчить про наукову перспективність і практичну 
значущість проблеми [21, с. 23]. 

У філософському словнику соціальних термінів під соціумом розуміється 
система спільного співжиття людей, особливий спосіб життя живих організ-
мів, головними ознаками яких є свідомість, цілеспрямована діяльність, спіл-
кування, генетичний і функціональний зв’язок, що зумовлює створення від-
мінного від природи предметно-духовного світу культури; предметне буття 
людини, її предметне існування в середовищі культури. Соціум — це діяльне 
спілкування людей, їхня творчість в усіх галузях суспільного життя: ство-
рення матеріальних і духовних цінностей, перетворення природи, формування 
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певних людських якостей. Вища форма соціуму — суспільство як цілісна си-
стема. Інші різновиди соціуму — родові та сімейно-споріднені, соціально-
класові, національно-етнічні, територіально-поселенські спільності. Будь-
який соціум є певною цілісністю, що здатна самовідтворюватися, а також 
відносно автономним утворенням, що взаємодіє з іншими соціальними спі-
льнотами. Для кожного соціуму характерна властива йому система регулю-
вання діяльності соціальних спільностей, груп та індивідів, які охоплені саме 
соціумом. Це соціальні норми, закріплені в традиціях. Це певна система пра-
вових нормативів та прописної моралі. Поняття «соціум» використовується 
соціальною теорією для характеристики соціально-культурної цілісності, 
взаємин індивідів, що утворюють соціум як певну окрему соціальну спіль-
ність, у межах якої відбувається соціалізація індивідів, здійснюється їх жит-
тєдіяльність [47, c. 556–557]. 

А. М. Пилипенко розглядає соціум як сукупність усіх форм і способів 
взаємодії й об’єднань людей. У такому широкому розумінні суспільство 
включає все, що відрізняє цю систему від природно-космічних явищ, дозво-
ляє розглянути створену людиною реальність як особливу форму руху мате-
рії. Суспільство як система взаємодії людей визначається певними внутрі-
шніми суперечностями — між природою й суспільством, різними соціальни-
ми спільнотами, суспільством і особистістю. Ці зв’язки стали основою для 
розроблення різноманітних соціологічних концепцій суспільства [48, c. 1]. 

На думку Г. Т. Тавадова, соціум — це велика стійка соціальна спільність, 
що характеризується єдністю умов життєдіяльності людей в якихось істот-
них відносинах і внаслідок цього — загальної культури [49, с. 479]. 

В. П. Андрущенко та М.І. Горлач дають наступне визначення цього по-
няття: «Соціум — діяльне спілкування людей, їх творчість в усіх галузях 
суспільного життя…, певна цілісність, що здатна самовідтворюватися…, 
який взаємодіє з іншими соціальними спільностями… Для кожного соціу-
му характерна власна система регулювання діяльності соціальних спільно-
стей» [50, с. 336]. 

В. Г. Скотний вважає, що соціуму притаманне предметне життя. Людина 
діє в цьому випадку свідомо, передбачаючи наслідки своїх дій, виробляючи 
мету та способи реалізації своєї діяльності. Очевидно, що особливу роль у 
становленні людини в соціумі виконує її постійне спілкування з іншими, що 
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за цих умов набуває вигляду соціальних відносин. Люди постійно обміню-
ються інформацією, фіксують набутий у процесі діяльності досвід, переда-
ють його з покоління в покоління [51, c. 246]. 

Досліджуючи поняття соціуму у сучасній довідковій літературі, можна 
зазначити, що у толкових словниках Т. Ф. Єфремової та Л. П. Крисіна соці-
ум визначається як колектив людей, що характеризується спільністю соціа-
льного, економічного і культурного життя [52; 53]. 

С. І. Ожегов та Н. Ю. Шведова вважають, що зміст поняття «соціум» 
тотожний поняттю «суспільство», під яким вони розуміють сукупність лю-
дей, об’єднаних історично обумовленими соціальними формами спільного 
життя і діяльності [54, с. 440, с. 752]. 

У Сучасному великому тлумачному словнику російської мови дається 
визначення, яке характеризує соціум як, по-перше, людську спільноту що є 
результатом історично сформованих форм діяльності людей, та, по-друге, як 
групу людей, об’єднаних за якими-небудь (професійними, культурними та 
ін.) ознаками [55]. 

У словнику іноземних слів М. Г. Комлєва соціум розглядається як 
суспільство, соціальне середовище людини, сукупність історично сформо-
ваних форм діяльності людей [56]. 

Для визначення сутності поняття «регіональний соціум» виникає необ-
хідність пояснення, що є сам регіон. Сучасний період розвитку характеризу-
ється посиленням ролі регіону на національному рівні та регіональних утво-
рень на наднаціональному рівні. При цьому регіоналізацію, під якою слід ро-
зуміти появу і розвиток нових інституційних форм, що відповідають новій 
ролі регіонів у процесі прийняття рішень на національному та наднаціональ-
ному рівнях [57], можна розглядати як похідну від глобалізації, спрямовану 
на знаходження ідентичності соціуму, який проживає на певній території 
[58, с. 11]. 

Регіон являє собою частину території країни «із специфічними природно-
кліматичними та економічними умовами і характерною спрямованістю роз-
витку продуктивних сил з урахуванням демографічних, історичних, соціаль-
них особливостей, розвиток яких відбувається на основі законів національ-
ної та регіональної економіки, у результаті чого формуються регіональні 
економічні відносини» [59, с. 164]. 
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Сучасні наукові дослідження, присвячені регіональній економіці, розгляда-
ють регіон як багатофункціональну та багатоаспектну систему. Найбільшого 
поширення набули такі його парадигми: 
1)  регіон як квазідержава; 
2)  регіон як квазікорпорації; 
3)  регіон як ринок (ринковий ареал); 
4)  регіон як соціум [60]; 
5)  регіон як одиниця адміністративно-територіального облаштування; 
6)  регіон як територія; 
7)  регіон як простір; 
8)  регіон як система [58, с. 11]. 

Д. В. Василенко зазначає, що у парадигмі «регіон як квазідержава» регі-
он розглядається з позиції «наявності ознак державності, а саме органів 
законодавчої влади, атрибутів державності, що за зовнішніми ознаками 
відповідає окремій державі» [58, с. 12]. Дана парадигма з’явилася в резуль-
таті впливу процесів федералізації державного облаштування та акумуляції 
великої кількості функцій управління на територіальному рівні (проміжно-
му між державою та громадою). Це обумовило появу нових форм міжрегіо-
нальних економічних відносин, де як основні суб’єкти стали виступати 
регіони [61, с. 25]. На думку О. Г. Гранберга, парадигма «регіон як квазіде-
ржава» представляє собою відносно відособлену підсистему держави і на-
ціональної економіки, де однією з головних функцій регіональної влади є 
регулювання економіки регіону. Взаємодія загальнодержавних і регіональ-
них влад, а також різні форми міжрегіональних економічних відносин за-
безпечують функціонування регіональних економік у системі національної 
економіки [60]. 

Парадигма «регіон як квазікорпорація» розглядає регіон як потужній 
суб’єкт власності та економічної діяльності, взаємодіючий з національними 
та транснаціональними корпораціями, що володіє значним ресурсним потен-
ціалом для саморозвитку. Згідно з цією парадигмою, регіони стають учасни-
ками конкурентної боротьби на ринках товарів, послуг, капіталу. Регіон як 
економічний суб’єкт взаємодіє із національними та транснаціональними кор-
пораціями, діяльність яких здійснює потужний вплив на економічний стан 
регіону [62, с. 171; 60]. 
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Парадигма «регіон як ринок» акцентує увагу на загальних умовах еконо-
мічної діяльності (підприємницький клімат) й особливостях регіональних 
ринків різних товарів і послуг, праці, кредитно-фінансових ресурсів, цінних 
паперів, інформації, знань тощо. Оскільки регіон як ринок розглядається, з 
одного боку, за видовими розбіжностями (ринки праці, нерухомості, інвести-
цій тощо), з іншого, за характерними ознаками (конкуренція, попит і пропо-
зиція, вільне ціноутворення тощо), то можна стверджувати, що тут акценту-
ється увага на загальних умовах економічної діяльності в певних територіа-
льних межах [58, с. 14; 60]. 

Парадигма «регіон як соціум» висуває на перший план відтворення 
соціального життя (населення та трудових ресурсів, освіти, охорони 
здоров’я, культури, навколишнього середовища тощо) і розвиток систе-
ми розселення. Даний підхід є ширшим за економічний. Він включає 
культурні, освітні, медичні, соціально-психологічні, політичні та інші 
аспекти життя регіонального соціуму [60]. Виділення такої парадигми 
охоплює всі умови відтворення соціального життя населення, визначає 
її як один із найважливіших підходів при встановленні сутності поняття 
«регіон». 

Парадигма «регіон як одиниця адміністративно-територіального облаш-
тування» розглядається як найбільша одиниця адміністративного поділу 
країн, яка має виборну владу, юридичну незалежність та власний бюджет. 
Головними атрибутами регіону тут є органи публічної влади та місцевого 
самоврядування, фінансові ресурси, за допомогою чого забезпечуються ко-
ординація й управління відповідними суспільними процесами на даній тери-
торії [58, с. 15]. 

У парадигмі «регіон як територія» остання виступає своєрідною 
ареною, на якій забезпечується і здійснюється з’єднання матеріальних і не-
матеріальних факторів (умов) суспільного виробництва. Дана парадигма 
поєднує отримані наукові погляди про можливі методи дослідження про-
блем, що стримують поступальний розвиток будь-якої за своїми масштаба-
ми території [63, с. 11–12]. Основними елементами цієї парадигми 
В. М. Василенко вважає: 
• по-перше, розуміння території як цілісності (частини загальної території 

держави); 
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• по-друге, розуміння розвитку території як відтворення її потенціалу, як 
насичення її економічними об’єктами і зв’язками, як освоєння її за допо-
могою залучення в суспільне виробництво; 

• по-третє, розуміння того, що названі характеристики регіону можуть 
бути виміряні за допомогою конкретних статистичних показників [63, 
с. 12]. 
У парадигмі «регіон як економічний простір» в якості структури викори-

стовується уявлення про нього як про зовнішнє середовище, свого роду 
силове поле, в якому існують, функціонують і взаємодіють населення, госпо-
дарюючі суб’єкти, органи управління [64]. Ця парадигма дозволяє розгляда-
ти регіон з боку глобалізаційних процесів [58, с. 18]. 

У сучасній науці немає єдиного підходу до парадигми «регіон як систе-
ма». Враховуючи результати останніх досліджень, можна навести підходи, 
що, на думку дисертанта, найбільш точно розкривають цю парадигму. 

Е. Л. Пашнанов у рамках даної парадигми розглядає регіон як цілісну 
систему зі своїми структурою, функціями, зв’язками із зовнішнім середови-
щем, історією, культурою, умовами життя населення. Її характеризує висока 
розмірність, велика кількість взаємопов’язаних підсистем різних типів із ло-
кальними цілями, багатоконтурне управління, ієрархічність структури, знач-
не запізнювання координуючих впливів при високій динамічності елементів, 
неповна визначеність станів елементів [65, с. 20–21]. 

Російський вчений Д. Ю. Лапигін стверджує, що регіон як складна со-
ціально-економічна система пов’язаний безліччю відносин як із зовнішнім (у 
тому числі з державою як надсистемою), так і внутрішнім середовищем, 
специфіка якого в контексті представлена відносинами регіону з територіа-
льними одиницями і господарюючими суб’єктами [66, с. 40]. 

Д. В. Василенко під регіоном як економічною системою розуміє складну 
господарську цілісну систему взаємопов’язаних елементів зі своїми функція-
ми, зв’язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами життя 
населення [58, с. 144]. 

Отже, в межах тієї чи іншої території зі специфічними природно-кліматич-
ними, економічними та соціальними умовами, на якій забезпечується і здійс-
нюється з’єднання матеріальних і нематеріальних факторів (умов) суспільно-
го виробництва, здійснює свою життєдіяльність співтовариство, яке створює 
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соціально-економічний простір відповідної території, який доцільно розгля-
дати як «середовище проживання», який впливає на індивідів. Цей вплив мо-
же бути, по-перше, «об’єктивним», що обумовлено середовищем проживан-
ня і виробничою діяльністю людства за допомогою природно-певних умов 
життєдіяльності (економіко-географічне положення, природно-кліматичні 
умови, природно-ресурсний потенціал; структура і спеціалізація господарст-
ва; фінансова забезпеченість тощо) і, по-друге, «суб’єктивним (соцієталь-
ним)» — через формування унікальної територіальної громади, що створює 
сприятливі умови для самореалізації на даній території, спонукає індивіда до 
певних дій за допомогою продукування й трансляції регіональних соціокуль-
турних цінностей, норм, традицій, звичаїв та ін. [67, с. 12]. 

Тому, населення регіону, який представляє собою стійку соціальну спіль-
ність і характеризується єдністю умов життєдіяльності, спільністю культури, 
правомірно розглядати в якості соціуму. Слід зазначити, що на сьогодні, при 
досить широкому дослідженні таких понять та явищ як «соціум» та «регіон» 
тлумаченню поняття «регіональний соціум», дослідженню механізмів його 
життєдіяльності у межах відповідної території, за умов ускладнення соціаль-
ного життя населення приділяється значно менше уваги вчених. Це, у свою 
чергу, потребує додаткових наукових досліджень. 

Як вважає М. Ю. Погосян, регіональний соціум становить стійку соціаль-
ну спільність, яка включає діяльність індивідів щодо досягнення поставле-
них цілей. Для мобілізації зусиль, досягнення цих цілей важливі почуття 
прихильності населення до території, розуміння її потреб, тобто почуття 
ідентичності, спільність мети [67, с. 12]. 

О. О. Козуб надає таке визначення: «Регіональний соціум — це стійка 
просторово-територіальна спільнота, що характеризується схожістю умов 
життєдіяльності людей — природно-кліматичних, економічних та соціокуль-
турних. До цього поняття включаються соціальні, економічні, політичні та 
інші взаємозв’язки та відносини, люди, соціальні інститути, соціокультурні 
особливості тощо» [68, с. 10]. 

Однак слід мати на увазі, що територіально стійка соціальна спільність 
при багатьох загальних рисах відрізняється істотними ознаками національного 
та соціального складу населення, якістю й укладом життя, національними 
традиціями, культурою і побутом та ін. Регіональний соціум ізоморфний і 
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регіонально специфічно відтворює в собі загальні елементи і структуру соці-
уму в цілому. 

Н. В. Дергунова та О. В. Волков вважають, що поняття «регіональний 
соціум» може інтерпретуватися як стійка соціально-територіальна спіль-
ність, поєднувана подібністю умов життєдіяльності в єдиному економічно-
му, політичному, правовому, екологічному та етнокультурному просторі 
[69, с. 88–92]. 

Узагальнюючи результати існуючих підходів до визначення регіонально-
го соціуму та враховуючи сучасні політичні, економічні та соціальні проце-
си, що відбуваються у суспільстві, можна надати наступне визначення сут-
ності цього поняття. Під регіональним соціумом як соціально-економічною 
категорією доцільно розуміти сукупність індивідуумів, які об’єднанні у 
територіальну стійку соціальну спільність, що забезпечує соціально-економі-
чний розвиток відповідної території, яку поєднують загальні умови життєді-
яльності в єдиному природно-географічному, політичному, правовому, 
економічному, соціальному, інформаційному, освітньому, культурному, 
релігійному, етнічному та ін. просторах, яка має особисті розбіжності у ме-
жах національних, соціальних і політичних груп. 

Слід зазначити, що за сучасних умов розвитку України, який супрово-
джується складними економічними та соціальними явищами і процесами, 
розвиток регіонального соціуму відбувається під впливом цілого комплек-
су. У цьому випадку особливого значення набуває обґрунтування чинників 
формування регіонального соціуму як передумови відтворення продуктив-
них сил. 

 

1.2. Чинники формування регіонального соціуму  
як передумови відтворення продуктивних сил 

Формування регіонального соціуму відбувається за певних соціальних 
відносин з урахуванням національних традицій, соціально-економічних і де-
мографічних особливостей. У сучасній науці існує безліч підходів до визна-
чення передумов формування та розвитку регіонального соціуму. Так 
О. Л. Закотнюк вважає, що під системою чинників формування регіонального 
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соціуму мається на увазі взаємопов’язана в процесі життєдіяльності інтегра-
ція умов, що виникають при взаємодії економічної, політичної, побутової, 
моральної, релігійної, освітньої сфер життєдіяльності соціуму, які розвива-
ються і функціонують у межах певного природно-географічного середови-
ща. Серед них освітньо-економічний, освітньо-релігійний, релігійно-мораль-
ний, морально-побутовий, економіко-політичний, економіко-екологічний, 
політико-інформаційний, рекреаційний та ін.. чинники. Інтенсивність впливу 
чинників на формування соціуму змінюється в часі. Крім того, цей вплив 
можна розглядати як природно-біологічний соціально обумовлений про-
цес. У цьому випадку йдеться про демографічні фактори формування соці-
уму [70, с. 40]. 

А. В. Степаненко говорить про формування регіонального соціуму й 
виділяє економічні, соціально-демографічні, медичні, природно-геогра-
фічні, екологічні, релігійні, нормативно-правові та інформаційні чинники 
[71, с. 16]. 

На думку Г. В. Камаралі, доцільно виділити такі чинники: матеріально-
економічні, соціально-політичні та духовно-культурні [72]. 

І. М. Буднікевич пропонує враховувати групи чинників: міжнародні, по-
літико-правові, соціально-економічні, демографічні, соціокультурні, науко-
во-технічні, природно-географічні та екологічні [73, с. 20]. 

Серед основних факторів, тобто умов, що є рушійною силою та впливають 
на формування регіонального соціуму, слід відмітити наступні: природно-ге-
ографічні, екологічні та інституціональні. 

Природно-географічне середовище формування регіонального соціуму є 
фундаментом життєдіяльності його суспільного життя. Воно сприяє визна-
ченню видів економічної діяльності, розвиток яких, у свою чергу, забезпечує 
якість і рівень життя населення відповідної території, розміщення і спеціалі-
зацію промислового виробництва, розподіл та спеціалізацію праці. Слід за-
значити, що територія — це специфічний вид ресурсу, невід’ємна складова 
частина сукупного потенціалу розвитку соціуму, оскільки відображає загаль-
ний зв’язок окремих компонентів антропогенного й природного середовища 
в певних просторових поєднаннях та держави, а також виступає необхідним 
елементом її існування як такої [74, с. 144]. Кожна територія залежно від 
природно-кліматичних умов і наявних природних ресурсів у процесі розвитку 
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людської цивілізації освоювалася й використовувалася для задоволення люд-
ських потреб і розвитку певних галузей господарства. 

Природно-географічне середовище визначає не тільки природні кордони 
регіону, його конфігурацію, але і значною мірою основні характеристики 
регіонального соціуму (культура, ментальність, суспільне здоров’я, націона-
льні традиції тощо). Наявність схожих рис у природно-географічних умовах 
життєдіяльності соціуму створює подібні передумови формування соціаль-
них якостей [75]. Г. В. Плеханов писав, що характер навколишнього природ-
ного середовища визначає характер продуктивної діяльності соціуму. Тому 
вплив природного оточення визначає характер соціального середовища 
[76, с. 155]. Слід звернути увагу на те, що вплив природно-географічних 
умов на розвиток соціуму носить історичний характер і змінюється із роз-
витком останнього. Отже, виділення природно-географічного чинника об-
ґрунтовує взаємодію людини з природою, що носить взаємоспрямований 
характер. 

Однією з важливих форм впливу природно-географічного чинника на 
формування регіонального соціуму є розселення людей. Взагалі, залежність 
така: чим більш сприятливі природно-географічні умови, тим швидше зрос-
тають чисельність, фізична та соціальна щільність населення [77]. 

Під поняттям «розселення населення» розуміється: 
• по-перше, процес розподілу та перерозподілу населення територією; 
• по-друге, як його результат — мережа поселень (населених пунктів). 

Складний соціально-економічний процес розселення стосується розмі-
щення на території і в населених пунктах, функціонально-територіальних 
взаємозв’язків поселень (систем розселення), міграцій населення (незворо-
тних, сезонних, маятникових) [3, с. 362]. Головним показником, що харак-
теризує розселення, є щільність населення, яка характеризує освоєність 
території, інтенсивність господарської діяльності людей, територіальну 
структуру господарства. Щільність населення формується у процесі істори-
чного розвитку під впливом економічних законів суспільних формацій, рів-
ня соціально-економічного розвитку суспільства і природно-географічного 
середовища [78]. 

Характер розселення населення, його розподіл на міське і сільське визна-
чають ступінь урбанізації територій та поширення міського способу життя. 
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Оскільки обезлюднення сільських територій є найбільш істотним наслідком 
негативних економічних і соціальних процесів, його стримування пов’язане 
із докорінними змінами підходів до організації життєдіяльності в селі, пере-
ходом до формування та реалізації політики сільського розвитку. У цьому 
випадку першочерговими завданнями є здійснення заходів щодо диверсифі-
кації сільської економіки й на цій основі підвищення рівня зайнятості та 
доходів сільського населення [70]. 

Більша стабільність мережі міського розселення порівняно із сільським є 
прямим наслідком багатолюдності, тобто ефекту концентрації в містах місць 
працевлаштування і, відповідно, населення. Це, у свою чергу, спричиняє 
локалізацію у містах об’єктів соціальної, транспортної та інших видів інфра-
структури, що підтримує інерцію концентрації [80, с. 53]. 

Отже, вплив природно-географічного чинника на формування регіональ-
ного соціуму знаходить прояв, по-перше, у характері розселення людей; по-
друге, у визначенні ритмічності його життєдіяльності (роботи й відпочинку, 
діяльності промислових підприємств, проведення сільськогосподарських ро-
біт, роботи транспорту та ін.); по-третє, у пристосуванні виробничо-госпо-
дарської діяльності відповідної території до природних умов. 

Забруднення навколишнього природного середовища у результаті виробни-
чої діяльності, техногенні аварії, наслідки яких можуть бути катастрофічними, 
негативно впливають на здоров’я людей та у деяких випадках призводять до 
їх загибелі. 

Стан навколишнього природного середовища є одним із найбільш важли-
вих факторів, які впливають на здоров’я людини. За визначенням Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, основними факторами впливу на стан здо-
ров’я населення є: спосіб життя — 50 %, стан навколишнього середовища — 
20 %, біологічний — 20 % і медичний — 10 % [81, с. 22]. За даними науковців 
ІЕПД НАН України, існує позитивний кореляційний зв’язок між захворюва-
ністю та викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря. Так, у резуль-
таті проведених досліджень доведено, що збільшення захворюваності відбу-
вається із зростанням викидів шкідливих речовин в атмосферу, ґрунт і воду 
[63]. Тому постійний вплив на стан здоров’я регіонального соціуму негатив-
них наслідків функціонування техногенної системи прискорює накопичення па-
тологічних змін в організмі людини, сприяє виникненню і розвитку злоякісних 
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новоутворень, значно підвищує ризики онкологічних захворювань і смертей 
від них. 

Метою охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання природних ресурсів є забезпечення екологічної безпеки життє-
діяльності соціуму як невід’ємної умови сталого економічного та соціально-
го розвитку, Україна здійснює на своїй території екологічну політику. Основні 
її положення спрямовані на збереження безпечного для існування живої і 
неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я насе-
лення від негативного впливу, зумовленого забрудненням природного сере-
довища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, 
раціональне використання і відтворення природних ресурсів [82]. 

Для розв’язання проблем забруднення навколишнього природного сере-
довища світовою спільнотою розроблені та впроваджені міжнародні екологічні 
стандарти. Рішення про розробку цих стандартів (ISO 14000) було результа-
том Уругвайського раунду переговорів зі Всесвітньої торгової угоди та зу-
стрічі на вищому рівні з проблем навколишнього середовища й розвитку в 
Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Ці стандарти визначають методи створення та за-
безпечення функціонування систем екологічного управління на підприємст-
вах, в організаціях, вимоги до таких систем, вимоги до екологічного аудиту 
тощо [83, с. 3]. Функціонування системи екологічного управління спрямовано 
на екологізацію всіх сфер життєдіяльності соціуму, досягнення й підтримку 
необхідного рівня суспільного здоров’я й життя населення, стану навколиш-
нього природного середовища, гармонізацію взаємин суспільства і природи. 
В основі екологічного управління лежать біотичні принципи гармонізації 
життєдіяльності та сталого розвитку суспільства. Постійне вдосконалення 
процесу екологізації є однією з умов міжнародної і європейської систем стан-
дартизації екологічного управління [84]. 

Інституційні чинники (від лат. institutio — настанови, вказівки), пов’я-
зані з управлінням, регулюванням окремих сфер, галузей, економічних і 
суспільних відносин, які впливають на формування регіонального соціуму, 
доцільно розглядати з погляду відтворення соціального життя відповідної 
території: населення і трудових ресурсів, суспільного здоров’я, освітнього 
рівня та умов культурного розвитку населення [85]. Із погляду впливу 
інституційних чинників на відтворення соціального життя регіонального 
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соціуму, до числа цих факторів належать правовий, соціальний, економіч-
ній тощо. 

Дія правового чинника полягає в тому, що держава, втручаюсь у розвиток 
процесів, що відбуваються у соціальному житті населення, створює правову 
систему життєдіяльності регіонального соціуму. Виділяють такі елементи 
цієї системи: 
1)  право як сукупність створюваних й охоронюваних державою норм; 
2)  законодавство як форму вираження цих норм (нормативні акти); 
3)  правові установи, що здійснюють правову політику держави; 
4)  судову й інші юридичні практики; 
5)  механізм правового регулювання; 
6)  правореалізаційний процес; 
7)  права, свободи й обов’язки громадян; 
8)  систему функціонуючих у суспільстві правовідносин; 
9)  правову ідеологію (правосвідомість, юридичні доктрини, теорії, правова 

культура тощо); 
10) систематизуючи зв’язки, що забезпечують єдність, цілісність і стабіль-

ність системи; 
11) інші правові явища (юридична відповідальність, правосуб’єктність, пра-

вовий статус, законні інтереси та ін.) [86]. 
Правова система формування регіонального соціуму, що є правовою під-

ставою всіх взаємовідносин у суспільстві, спирається на конституцію, кодекси, 
закони, постанови, укази, положення, які є переважною формою правового 
регулювання суспільних відносин, прийнятих державою, де регулюються 
найбільш важливі суспільні відносини та регламентуються відповідні гаран-
тії, захист та обов’язки людини. 

Отже, правова система, яка є визначальною основою відтворення соціа-
льного життя регіонального соціуму, в якій держава і громадяни однаково 
відповідальні одне перед одним і перед законом, включає не лише форму-
вання структур влади, які здатні забезпечити дотримання законності та прав 
громадян, але й широкий спектр соціальних груп і прошарків зі своїми спе-
цифічними інтересами, особливою правовою, політичною, соціальною й еко-
номічною поведінкою [87, с. 94]. Слід зазначити, що місцеві органи влади 
кожного окремого регіону, враховуючи територіальні, національні, релігійні, 
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культурні, економічні, соціальні та інші особливості формування регіональ-
ного соціуму, затверджують регіональні положення, постанови, програми 
розвитку, визначальною основою яких є загальнонаціональні нормативно-
правові акти, що повинні стати важливим інструментом, сприяючим соціаль-
но-економічному розвитку відповідної території. 

Державне регулювання процесів формування регіонального соціуму є 
важливою складовою єдиного комплексу централізованих впливів на соціа-
льно-економічні процеси та здійснюється за допомогою використання взає-
мопов’язаних систем законодавчого (нормативно-правового), економічного 
та оперативного (організаційно-господарського) регулювання. 

У ст. 3 Конституції України наголошується, що людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються у нашій державі 
найвищою соціальною цінністю. Отже, права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави [88]. Оскільки людина 
та її права і свободи мають беззаперечний пріоритет над інтересами держав-
ними, обов’язком держави має стати забезпечення належного існування 
людини [89]. 

Необхідність державного регулювання процесів формування регіональ-
ного соціуму зумовлено: 
• по-перше, необхідністю задоволення суспільної потреби у відтворенні 

населення та його розміщенні на території в масштабах і пропорціях, які 
б відповідали перспективам соціально-економічного розвитку території; 

• по-друге, тим, що демографічні процеси та їх об’єктивні суспільно-еко-
номічні детермінанти пов’язані безпосередньо через сферу суспільної та 
індивідуальної свідомості, що виявляється в умовах життєдіяльності і 
впливає на демографічну поведінку людей [90]. 
Нормативно-правові акти державного регулювання відтворення населен-

ня, до яких належать Конституція України, Кодекс законів про працю Украї-
ни, Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та інші, забез-
печують формування відповідної правової основи, яка створює умови для 
демографічного розвитку суспільства. Так сучасне законодавство України 
передбачає захист жінки як суб’єкта, фізіологічно здатного до материнства. 
Відповідно до ст. 24 Конституції України [88] жінкам гарантуються створен-
ня умов, які надають можливість поєднувати працю з материнством, правовий 
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захист, матеріальна і моральна підтримка материнства і дитинства, включно 
з оплачуваною відпусткою та іншими пільгами вагітним жінкам і матерям. 

Кодекс законів про працю України передбачає спеціальні юридичні гара-
нтії здійснення права на працю жінками у зв’язку з материнством, встанов-
ленням для них полегшених умов праці (заборону залучати до роботи в ніч-
ний час, понаднормово, у вихідні дні, посилати у відрядження тощо); надан-
ня пільг у зв’язку із материнством (відпустки, перерва на годування дитини 
тощо); використання праці жінок, які мають дітей, на роботі з неповним 
робочим днем або з неповним робочим тижнем, використання змінного гра-
фіка праці, надомної роботи. Додаткові гарантії встановлено для вагітних 
жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років, одиноких мате-
рів, котрі мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда [91]. 

Правові норми з охорони праці жінок в Україні враховують фізіологічні 
особливості жіночого організму, допомагають створити безпечні умови та 
сприятливий режим праці. Вони передбачають: 
• заборону праці жінок на важких роботах та на роботах, пов’язаних зі шкі-

дливими умовами праці; 
• встановлення гранично допустимих навантажень під час підіймання та 

переміщення вантажів вручну; 
• введення максимально сприятливих режимів праці та відпочинку, режимів 

гнучкого робочого часу. 
Враховуючи особливості жіночого організму, трудове законодавство пе-

редбачає низку пільг для працюючих жінок, підвищену охорону їхньої праці. 
Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [92] передба-

чається державна допомога, яка спрямовується на соціальний захист сімей із 
дітьми. Державою гарантується рівень матеріальної підтримки сімей із дітьми 
через надання державної допомоги з урахуванням складу сім’ї, її прибутків, 
віку, стану здоров’я дітей тощо. Законом передбачено наступні види держав-
ної допомоги: 
• з вагітності й пологів; 
• одноразова допомога з народження дитини; 
• із догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
• допомога матерям, зайнятим доглядом трьох та більше дітей віком до 16 років; 
• із догляду за дитиною-інвалідом; 
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• із тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною 
віком до 14 років; 

• на дітей одиноким матерям; 
• на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням. 

Дія правового чинника, що впливає на відтворення трудових ресурсів, 
полягає в тому, що держава втручається у процеси соціально-трудової 
сфери суспільства, забезпечує наявність соціально-трудових гарантій 
своїм громадянам у галузі зайнятості та працевлаштування шляхом пра-
вового регулювання ринку праці. Правове регулювання процесів відтво-
рення трудових ресурсів здійснюється за допомогою норм національного 
трудового права, які містяться в основних положеннях Конституції Укра-
їни [88]. Так у головному державному документі задекларовано основні 
права і свободи громадян у сфері праці. У ст. 43 гарантується право кож-
ного на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, і 
передбачається низка гарантій її здійснення. Держава створює умови і на-
дає рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалі-
зовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідго-
товки кадрів відповідно до суспільних потреб; належні, безпечні і здорові 
умови праці, заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; своєчас-
не одержання винагороди за працю та захист від незаконного звільнення. 
Слід зазначити, що цією статтею забороняється використання праці 
жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх здоров’я роботах, а також 
примусова праця. 

Окрім Конституції України, важливими нормативно-правовими докумен-
тами, що регулюють відтворення трудових ресурсів, є Кодекс законів про 
працю України [91], Господарський кодекс України [93], Закони України 
«Про оплату праці» [94], «Про зайнятість населення» [95], «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [96], 
«Про освіту» [97], «Про охорону праці» [98], «Про колективні договори і 
угоди» [99], «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлі-
ктів)» [100], «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [101] та 
інші законодавчі акти. Також ці гарантії передбачено в Конвенції МОП № 2 
про безробіття 1919 р. і Конвенції МОП № 122 про політику в галузі зайня-
тості 1964 р. (ратифіковані Україною). Ці документи визначають основну 
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мету активної політики, спрямованої на підтримку повної, продуктивної і 
вільно вибраної зайнятості. 

На вдосконалення механізму регулювання відтворення трудових ресур-
сів, крім законодавчих, спрямовано низку нормативних актів, які конкрети-
зують, регламентують і визначають механізм діяльності державних органів 
із деяких питань ринку праці. Окремим рядком можна зазначити доцільність 
прийняття Конвенцій МОП № 158 (1982 р.) щодо припинення трудових від-
носин; № 140 (1974 р.) про оплачувані навчальні відпустки; № 142 (1975 р.) 
про розвиток людських ресурсів; № 159 про професійну реабілітацію і зайня-
тість інвалідів, № 175 (1994 р.) про неповний робочий день; № 177 (1996 р.) 
про надомну працю та Рекомендацій МОП № 168 (1983 р.), де йдеться про 
те, що національна політика професійної реабілітації і зайнятості інвалідів 
повинна поважати принцип рівноправ’я працюючих інвалідів. 

До об’єктів правового регулювання процесів відтворення трудових ре-
сурсів слід віднести підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
працівників; розподіл та перерозподіл робочої сили; зайнятість (регулюван-
ня пропозиції робочої сили та робочих місць); соціальні відносини між робо-
тодавцями і працівниками; трудові відносини (умови найму, оплата праці, 
охорона праці, звільнення). Регулювання цих процесів здійснюється з метою 
правового забезпечення соціального захисту населення, прийняттям відпо-
відних законодавчих та нормативних актів. Правовому регулюванню підля-
гають також прямі державні витрати з бюджетів різних рівнів на фінансуван-
ня соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичне обслуговування тощо); 
соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій; упрова-
дження ефективної прогресивної системи оподаткування індивідуальних 
грошових доходів населення; прогнозування стану загальнонаціональних і 
регіональних ринків праці; створення мережі центрів служб зайнятості і бірж 
праці; установлення соціальних та екологічних нормативів і стандартів; 
контроль за їх дотриманням; державні програми з розв’язання конкретних 
соціальних проблем (боротьба з бідністю, освітні, медичні, екологічні та ін.); 
обов’язкове соціальне страхування у різних формах; пенсійне забезпечення 
тощо [102]. 

В основу Закону України «Про зайнятість населення» покладено два осно-
вні міжнародні принципи, які відображено в Конституції України. Перший — 
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це виключне право громадян розпоряджатися своїми здібностями до праці; 
неприйнятна примусова праця, крім випадків, визначених законом. Другий 
принцип полягає у відповідальності держави за створення умов для реаліза-
ції права на працю [103]. Відповідно до ст. 26 цього Закону, працівникам, які 
втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, нада-
ється статус безробітного і право на одержання допомоги. У ст. 5 передбача-
ються додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення. Це 
стосується неконкурентоспроможних осіб працездатного віку, для яких на 
підприємствах незалежно від форм власності встановлюється відповідна 
квота для працевлаштування. Із метою створення умов для повного здійс-
нення громадянами права на працю передбачається проведення державою 
заходів інвестиційної та податкової політики, спрямованої на раціональне 
розміщення продуктивних сил, підвищення мобільності трудящих, організа-
цію нових технологій, заохочення підприємництва, створення малих підпри-
ємств і застосування гнучких режимів праці та праці вдома, інші заходи, які 
сприяють збереженню і розвитку робочих місць. При цьому мають бути 
забезпечені права й інтереси працівників на виробництві та вдосконалення 
законодавства про зайнятість населення і працю. 

Для сприяння зайнятості населення в Україні функціонує Державна 
служба зайнятості як централізована державна система. Ця структура при-
значена розв’язувати такі завдання: 
• аналіз ринку праці та інформування про його стан; 
• трудове посередництво і сприяння роботодавцям у забезпеченні підпри-

ємств робочою силою, а громадянам — в одержанні роботи; 
• регулювання ринку праці, яке здійснюється як через трудове посередництво, 

так і через реалізацію програм профорієнтації, а також сприяння зайнятості; 
• допомога безробітним, яка включає як попередні функції, так і матеріаль-

ну підтримку на період безробіття; 
• безпосередня участь у розробці і реалізації державних і територіальних 

програм зайнятості; 
• безпосередня участь у реалізації державної політики зайнятості тощо 

[104; 105]. 
Сучасне національне законодавство у сфері охорони здоров’я, насампе-

ред Конституція України, закріпило в численних статтях права людини у 
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сфері охорони здоров’я, джерела фінансування, компетенцію різних орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування тощо. Так у ст. 49 Кон-
ституції України закріплено право кожного на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується дер-
жавним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-сані-
тарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, 
дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епі-
демічне благополуччя [88]. Ця норма відобразила вимоги всесвітніх і ре-
гіональних міжнародно-правових стандартів у сфері охорони здоров’я 
[106, с. 3]. 

Забезпечення умов збереження суспільного здоров’я регіонального соціу-
му полягає в розробці відповідних заходів, спрямованих на забезпечення 
збереження й розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної 
працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологіч-
но можливій індивідуальній тривалості життя [107]. Створення цих умов 
здійснюється на низці принципів, що одержали закріплення в Законі України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» [108]. До них, зокре-
ма, належать: 
• визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільст-

ва і держави, одним із головних факторів виживання та розвитку народу 
України; 

• дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров’я 
та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; 

• підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств насе-
лення; 

• загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охоро-
ни здоров’я; 

• відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного 
розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і 
фінансова забезпеченість; 

• орієнтація на сучасні стандарти здоров’я і медичну допомогу, поєднання 
вітчизняних традицій та досягнень із світовим досвідом у галузі охорони 
здоров’я; 
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• запобіжно-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологіч-
ний та медичний підхід до охорони здоров’я; 

• багатоукладність економіки охорони здоров’я і багатоканальність її фі-
нансування, поєднання державних гарантій із демонополізацією та заохо-
ченням підприємництва і конкуренції; 

• децентралізація державного управління, розвиток самоуправління і само-
стійності працівників охорони здоров’я на правовій та договірній основах 
[109]. 
У преамбулі цього Закону зазначається, що кожна людина має природне 

невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство й держава 
відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я 
та збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охо-
рони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побу-
ту й відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, удосконалення 
медичної допомоги та запровадження здорового способу життя. Основи за-
конодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організацій-
ні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють су-
спільні відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку 
фізичних і духовних сил, високої працездатності та довголітнього активного 
життя громадян, усунення факторів, які шкідливо впливають на їх здоров’я, 
запобігання й зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліп-
шення спадковості [110]. 

Регулювання суспільних відносин, які виникають у сфері забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благополуччя, встановлення порядку 
організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні визначено в 
Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення» [111]. 

Згідно зі ст. 31 Закону України «Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я», організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, 
вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій зі шкідливи-
ми і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна 
чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення або підви-
щеною небезпекою для оточуючих. Окрім цього, ст. 26 Закону України «Про 
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забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» також 
передбачається, що працівники, професійна чи інша діяльність яких пов’яза-
на з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних 
захворювань, виникнення харчових отруєнь, повинні проходити обов’язкові 
попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди. Обов’язко-
ві медичні огляди проходять також особи віком до 21 року. 

Ефективність заходів щодо збереження суспільного здоров’я регіональ-
ного соціуму значною мірою визначається їх регіональними особливостями. 
Концепція місцевого самоврядування передбачає участь регіонів у розробці 
та виконанні національних, державних і регіональних програм у галузі охо-
рони здоров’я. Зокрема, політика у цій галузі має бути єдиною за своєю 
метою та регіональною за складом засобів її досягнення. 

Таким чином, існуючі нормативно-правові акти, загальнодержавні та ре-
гіональні програми прямо чи опосередковано впливають на стан суспільного 
здоров’я регіонального соціуму та систему його охорони. Регіоналізація 
політики у галузі охорони здоров’я є складовою розв’язання не лише регіо-
нальних, а й загальнонаціональних проблем розвитку. 

Правове регулювання здобуття відповідного освітнього рівня регіональ-
ним соціумом полягає в забезпеченні права на його отримання та створенні 
правових засад функціонування навчальних закладів. Законодавство Украї-
ни про освіту базується на Конституції України, Державній національній 
програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» [112], Національній доктрині 
розвитку освіти [113] та Законах України «Про освіту» [97], «Про вищу 
освіту» [114]. Сюди слід віднести і значну кількість підзаконних норматив-
но-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 
України: Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 
[115]; Наказ МОН «Щодо Положення про організацію наукової, науко-
во-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акре-
дитації» [116], Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій» [117] та інші документи. У сфері освіти 
складається цілий конгломерат суспільних відносин — освітніх, фінансо-
вих, управлінських, організаційних, які регулюються різними галузями за-
конодавства — конституційним, адміністративним, трудовим, цивільним, 
кримінальним тощо [118, с. 452]. 
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Згідно зі ст. 23 Конституції України, кожному громадянину країни нада-
ється право на вільний та всебічний розвиток його особистості. Відповідно 
до задекларованих в основному законі гарантій (ст. 53), держава забезпечує 
право на освіту, при цьому повна загальна середня освіта є обов’язковою; на 
доступність і безоплатність освіти та її розвиток, надання державних стипен-
дій і пільг учням і студентам. 

Виходячи із концептуальних норм Конституції України, метою освіти є 
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення кваліфі-
кованими фахівцями [97]. Серед пріоритетних завдань, розв’язання яких 
повинна забезпечувати система освіти, є охоплення навчанням усіх дітей до-
шкільного та шкільного віку, створення умов для їх особистісного розвитку, 
рівного доступу до якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних га-
рантій професійної самореалізації педагогічних працівників. 

Сучасні нормативно-правові акти охоплюють широкий спектр питань у 
сфері освіти, зокрема: 
• структуру освіти; 
• освітні стандарти; 
• правовий статус, процедуру створення та ліквідації навчального закладу; 
• організацію навчально-виховного процесу, права й обов’язки його учас-

ників; 
• фінансово-економічні відносини в системі професійної освіти; 
• міжнародне співробітництво тощо [119, с. 63]. 

Так із метою узгодження обсягів і структури підготовки кадрів із потре-
бами ринку праці в Україні запроваджено конкурсний порядок розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і ро-
бітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Обсяги 
такого замовлення щорічно встановлюються Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, 
надання послуг для державних потреб» [120]. Державне замовлення реалізу-
ється в навчальних закладах, які мають державну акредитацію, незалежно 
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від форми власності. Держава визначає чисельність студентів, навчання яких 
у розрізі спеціальностей вона спроможна профінансувати, та оплатити за 
кожного підготовленого фахівця. При проведенні конкурсу, крім вартості на-
вчання, встановленої навчальними закладами, аналізуються регіональна та 
галузева потреба у фахівцях, науковий, кадровий, ресурсний потенціал 
закладу, його можливість сприяти студентам у працевлаштуванні. 

Розвиток недержавного сегмента системи освіти започатковано прийнят-
тям Законів України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про 
підприємництво» та ін., частина з яких втратила чинність у зв’язку з прийн-
яттям Господарського кодексу України. Закони надали право державним 
установам і приватним особам займатися комерційною діяльністю в системі 
освіти, створили умови для розвитку нових господарських структур із надан-
ням права розпоряджатись отриманим прибутком [119, с. 65]. 

Функціонування сфери культури в Україні здійснюється на основі існую-
чих нормативно-правових актів, які є визначальною правовою основою діяль-
ності у цій сфері. Так у ст. 11 Конституції України зазначено, що держава 
сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, тра-
дицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин держави [88]. 

Важливим документом, що регламентує діяльність у сфері культури, є Закон 
України «Про культуру» [121], де визначено правові, економічні, соціальні, 
організаційні засади розвитку культури в суспільстві та позначено механізм 
регулювання суспільних відносин у сфері створення, поширення, збережен-
ня і використання культурних цінностей. Саме цей Закон визначає правові 
засади діяльності у сфері культури, до яких відносяться: 
• визнання культури як одного із головних чинників самобутності українсь-

кої нації та національних меншин; 
• утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному 

житті, орієнтація як на національні, так і на загальнолюдські цінності; 
• збереження і примноження культурних надбань; 
• гарантування свободи творчої діяльності; 
• доступність культурних цінностей; 
• забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення куль-

турного рівня та естетичного виховання громадян; 
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• заохочення благодійної діяльності у сфері культури; 
• міжнародне культурне співробітництво; визнання пріоритету міжнарод-

ноправових актів у сфері культури; 
• поєднання державних і громадських засад у забезпеченні розвитку куль-

тури та ін. 
Пріоритети у розвитку культури в Україні державою визначені такими 

програмами: 
• розвиток культури української нації та національних меншин; 
• збереження, відтворення та охорона культурно-історичного середовища; 
• естетичне виховання дітей та юнацтва; 
• проведення фундаментальних досліджень у галузі теорії та історії культу-

ри України; 
• розширення культурної інфраструктури села; 
• матеріальне та фінансове забезпечення закладів, підприємств, організацій 

та установ культури. 
Окремо слід відмітити низку законів, що регулюють та сприяють розвит-

ку всіх напрямів у сфері культури. Цей вид економічної діяльності регламен-
тується також іншими нормативно-правовими актами. Так Указ Президента 
України «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і 
духовності українського суспільства» [122], метою якого є сприяння консо-
лідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, утвердження 
поваги в суспільстві до національних традицій і культурної спадщини, під-
вищення ефективності державної політики у цій сфері, визначає одним із 
пріоритетних завдань забезпечення, збагачення та розвиток культури і духо-
вності українського суспільства. 

Дія соціально-економічного чинника проявляється через створення умов, 
необхідних для формування регіонального соціуму, надання відповідних га-
рантій їх забезпечення, а також у діяльності держави з управління й розвитку 
соціальної сфери. Соціальні гарантії є зобов’язанням держави стосовно під-
тримки життєзабезпечення регіонального соціуму на відповідному рівні, не-
обхідному для його виживання. Межа цих гарантій не дозволяє вийти на рі-
вень нормального функціонування та розвитку людини, але дає змогу не 
допустити можливості фізичного її знищення [123, с. 15]. Слід відмітити, що 
під соціальною захищеністю розуміють систему заходів, що забезпечує 
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достатній рівень життя, який виражається у певній кількості та якості спо-
живчих благ і послуг. 

Відповідно до ст. 46 Конституції України, громадянам надається право на 
соціальний захист, що гарантує забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з неза-
лежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбаче-
них законом. Надання цього права гарантується загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 
соціального забезпечення. 

Для здійснення соціальної політики в Україні створено державні структу-
ри, такі як Міністерство соціальної політики, Управління політики зайнятос-
ті та трудової міграції, Пенсійний фонд, Фонд соціального захисту інвалідів, 
Державний комітет у справах національностей та міграції, Фонд соціальної 
адаптації молоді України, Міністерство охорони здоров’я, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю-
вань, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 
Державний комітет з нагляду за охороною праці та ін., а також структурні 
підрозділи зазначених відомств на місцях і відповідні відділи та управління 
обласних (міських) виконкомів. Соціальна політика реалізується через про-
грами, які базуються на законодавчій базі, постановах, положеннях та інших 
урядових рішеннях. Так, відповідно до Закону України «Про державне про-
гнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України» [124], на засаді цілісної системи прогнозних і програмних докуме-
нтів економічного і соціального розвитку встановлюється загальний порядок 
розроблення, затвердження та виконання зазначених прогнозних і програм-
них документів економічного і соціального розвитку. 

Стосовно заходів соціального захисту населення можна виділити такі 
його напрями: 
• макроекономічне регулювання ринку праці (диференціація доходів, осо-

бистого споживання, забезпечення професійної і соціальної мобільності 
населення); 

• офіційна регламентація реального прожиткового мінімуму та регулярна 
його індексація; 
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• організація ефективної системи формування доходів відповідно якості та 
результатів праці людини незалежно від сфери економіки; 

• забезпечення ефективної зайнятості, підготовка та перекваліфікація кад-
рів, які б дозволяли кожній людині знаходити застосування своїх особис-
тих здібностей у відповідній сфері діяльності з урахуванням інтересів 
споживачів; 

• система соціальної підтримки безробітних [125; 126]. 
Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в українському су-

спільстві, обумовлені, перш за все, зміною у процесах формування соціаль-
ного життя населення. Дія цих змін суттєвим чином відзначається на умовах, 
способах та традиціях життєдіяльності. 

При дослідженні процесів формування регіонального соціуму слід мати 
на увазі, що територіально стійка соціальна спільність при багатьох загаль-
них рисах відрізняється істотними ознаками національного та соціального 
складу населення, якістю й укладом життя, національними традиціями, куль-
турою і побутом та ін. Регіональний соціум ізоморфний і регіонально специ-
фічно відтворює в собі загальні елементи і структуру соціуму в цілому. 

Тому, формування регіонального соціуму відбувається на засадах поєд-
нання природно-географічних, екологічних та інституціональних умов, які 
враховують місцеві особливості із загальнодержавними тенденціями. 

Безперечним є той факт, що регіональний соціум є багаторівневою систе-
мою, складовими якої є відносно самостійні форми його розвитку. Отже, з 
метою розкриття теми дослідження доцільно здійснити обґрунтування форм 
розвитку регіонального соціуму. 

 

1.3. Визначення форм розвитку регіонального 
соціуму 

Кожна окремо виділена форма розвитку регіонального соціуму визначаєть-
ся сукупністю стійких відносин і зв’язків усередині самої форми та не менш 
тісних зв’язків з іншими. Виділена форма підпорядкована, взаємопов’язана та 
взаємодіє з іншими, трансформація яких відбувається не тільки під впливом 
зовнішніх і внутрішніх чинників, а також у разі взаємодії всередині себе. 
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Соціально-економічні відносини реалізуються через діяльність людей. 
Поза людською діяльностю не може реалізуватися жоден бік сутності люди-
ни. Під діяльністю розуміють специфічно людську форму активного став-
лення до навколишнього світу, зміст якої складають його доцільна зміна і 
перетворення [127]. Поняттям «діяльність» філософія висловлює спосіб бут-
тя людини і суспільства [12, с. 280]. У ході специфічної, регульованою свідо-
містю діяльності регіонального соціуму відбувається досягнення поставленої 
мети, задоволення різноманітних потреб і освоєння суспільного досвіду 
індивідом. 

Невід’ємною характеристикою діяльності є її усвідомленість. Будь-яка ді-
яльність включає мету, засіб, результат і сам процес. Метою є усвідомлений 
образ того результату, на досягнення якого спрямована дія, тобто те, що по-
винна отримати людина в результаті. До засобів, що використовуються у хо-
ді діяльності, належать прийоми, способи дії, предмети і т. п. Обов’язковою 
умовою досягнення мети є, по-перше, те, що засоби повинні бути співрозмі-
рні меті, і, по-друге, засоби мають бути моральними. Результатом є кінцевий 
підсумок, тобто те, що отримує індивід у результаті діяльності. 

Розвиток регіонального соціуму можливий за умов існування відповід-
ного середовища, як зовнішнього, так і внутрішнього, яке складається із 
багатьох складових. Так зовнішнє середовище формується за наявністю 
природно-географічного, політичного, правового, економічного, соціально-
го, інформаційного, освітнього, культурного, релігійного, етнічного та ін-
шого простору. Складовими внутрішнього середовища доцільно вважати 
стан здоров’я індивіда, рівень і якість його життя, освіти, культури, сімей-
ний стан, вид професійної діяльності тощо. Отже, розвиток регіонального 
соціуму відбувається в процесі його життєдіяльності. 

Низка науковців вважає, що життєдіяльність — це біосоціальна категорія, 
яка, по-перше, відображає сукупність процесів, що протікають у живому орга-
нізмі, слугують підтримці в ньому життя і є проявами життя, та, по-друге, ви-
значає форму соціального життя в духовній і матеріальній сферах суспільства. 

На думку Ю. П. Лисицина, життєдіяльність регіонального соціуму розу-
міється як категорія, яка відображає найбільш загальні та типові способи 
матеріального та духовного життя населення, що об’єднані загальними при-
родними і соціальними умовами [128, с. 179]. 
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В іншому підході життєдіяльність розглядається як інтегральний спосіб 
буття індивіда в зовнішньому і внутрішньому світі, як система взаємин 
людини із самою собою і факторами зовнішнього середовища, де система 
взаємин людини із самою собою є складним комплексом дій; наявністю ко-
рисних звичок, що зміцнюють природний ресурс здоров’я, та відсутністю 
шкідливих, що руйнують його [129, с. 3]. 

Л. В. Кузьменко підтримує ще один підхід до визначення поняття життє-
діяльності, під яким розуміється реальний життєвий процес, що відбувається 
за конкретних історичних умов і характеризується певною системою видів і 
форм діяльності. Називаючи основними видами життєдіяльності соціуму пі-
знання, споживання, спілкування, перетворення, вчений підкреслює, що дій-
сно вільна діяльність є формою вираження самодіяльності і саморозвитку 
людини [130]. 

Враховуючи існуючі підходи до визначення поняття «життєдіяльність», 
під життєдіяльністю регіонального соціуму слід уважати, по-перше, всю су-
купність умов формування способу життя соціуму, що історично склалися 
на певній території; по-друге, ступінь соціалізації, під якою розуміється про-
цес становлення індивіда, поступове засвоєння ним вимог суспільства, на-
буття соціально значущих характеристик свідомості й поведінки, які регулю-
ють його взаємини із суспільством, по-третє, сукупність видів діяльності у 
всіх сферах життя: економічній, соціальній, політичній та духовній. 

У результаті процесів життєдіяльності регіонального соціуму відбулися 
докорінні зміни в економічній, соціальній, політичній та духовній сферах. У 
процесі життєдіяльності люди вступають у певні відносини між собою. Спіл-
кування, органічно вплетене в людську діяльність, відповідає різноманітним 
її видам і стає їхньою передумовою, тому що саме через спілкування встано-
влюються й осмислюються необхідні для діяльності зв’язки, обмін інформа-
цією, закріплення набутого досвіду, передача його від покоління до поколін-
ня [12]. 

Життєдіяльність регіонального соціуму протікає в конкретних історич-
них умовах і визначається системою різноманітних видів діяльності. Процес 
передбачає сукупність видів спільної діяльності людей, які зумовлені праг-
ненням до задоволення матеріальних потреб людини, участі її у суспільно-
політичній та економічній діяльності, пізнавальній, творчій, педагогічній, 
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комунікативній та інших видах діяльності. До основних чинників, що визна-
чають спосіб життєдіяльності регіонального соціуму, слід віднести: 
• рівень загальної культури людини та її освіти; 
• матеріальні умови життя; 
• статеві, вікові і конституціональні особливості; 
• стан здоров’я; 
• характер екологічного середовища існування; 
• особливості трудової діяльності (професії); 
• особливості сімейних стосунків і сімейного виховання; 
• звички; 
• можливості задоволення біологічних і соціальних потреб [129, с. 4]. 

У сучасній науці існує безліч підходів до визначення форм життєдіяльно-
сті регіонального соціуму. Так, Ю. П. Лисицин, спираючись на класифікацію 
способу життя І. В. Бестужева-Лади та інших вчених, виділяє чотири форми: 
економічну — «рівень життя», соціологічну — «якість життя», соціально-
психологічну — «стиль життя» і соціально-економічну — «уклад життя» 
[129]. Слід звернути увагу на те, що і український вчений С. Д. Максименко 
також підтримує цей підхід. 

Т. О. Шкляр зазначає наявність окрім соціальної, духовної, економічної 
та політичної діяльності, правової форми, здійснення якої потребує організо-
ваності, правил і норм, збалансованості різних інтересів, пом’якшення соціа-
льних протиріч. Дане завдання вирішується за допомогою юридичної діяль-
ності [131]. 

На думку В. П Андрющенко та М.І. Горлача, найбільш важливими, з точ-
ки зору життєдіяльності соціуму, є наступні форми: економічна, соціальна, 
політична та духовна. Вони зазначають, що кожна з них має свою специфіку, 
охоплює певні форми і способи життєдіяльності соціуму [12, с. 321]. 

В. П. Антонюк визначає такі форми життєдіяльності: економічну, полі-
тичну, соціальну та духовну [132, с. 6]. О. О. Дунец доповнює цей перелік 
виробничою, психологічною та демографічною сферами [133]. 

Серед чинників впливу на якість трудового життя, що визначає Л. С. Лі-
согор, можна виділити такі форми життєдіяльності регіонального соціуму: 
політичну, організаційну, технологічну, економічну, соціальну, культурно-
духовну, інформаційну та екологічну [134, с. 46]. 
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При визначенні форм життєдіяльності регіонального соціуму треба 
розуміти, що стрімкий науково-технічний прогрес, який відбувся в другій 
половині ХХ ст., суттєво змінив не тільки зміст та характер праці, а та-
кож вплинув на всі складові соціального життя регіонального соціуму. 
Слід мати на увазі той факт, що важливою метою сучасного розвитку 
виробництва, за умов обмежених ресурсів, є задоволення зростаючих по-
треб людства. 

Перш за все, це відбулося в результаті впровадження в усі сфери життя 
нових інформаційно-комунікаційних технологій, створення на їх засадах 
прогресивних засобів виробництва та технологій. Це, у свою чергу, привело 
до інтелектуалізації всіх сфер економічної діяльності соціуму. Сучасні світо-
ві тенденції створення та нагромадження нових знань в усіх сферах науки і 
техніки передбачають не тільки високий освітньо-кваліфікаційний та культу-
рний рівень індивіда, але й докорінно змінюють його становище у суспільно-
му виробництві та соціальному житті [134, с. 43; 135, с. 1]. 

Враховуючи сучасний етап розвитку суспільства та необхідність постій-
ного відтворення складових соціального життя населення, доведено форму-
вання та існування певних форм розвитку регіонального соціуму. До них 
слід віднести територіальну, економічну, соціальну, політичну, культурну та 
інформаційну (рис. 1.1). 

Як вже наголошувалося, існування в сучасній науці парадигми «регіон як 
територія», в рамках якої остання (територія) виступає своєрідною ареною, 
на якій забезпечується і здійснюється з’єднання матеріальних і нематеріаль-
них факторів (умов) відтворення соціального життя регіонального соціуму 
[63, с. 11–12], є підґрунтям визначення такої форми його життєдіяльності як 
територіальна. Основними елементами територіальної форми життєдіяльнос-
ті можна виділити такі: 
• по-перше, розуміння території як цілісності (частини загальної території 

держави), як конгломерації (вміщає в себе механічне з’єднання різнорід-
них об’єктів і предметів) і як потенціалу (можливостей використання на-
явних ресурсів); 

• по-друге, розуміння розвитку території як відтворення її потенціалу, як 
насичення її економічними об’єктами і зв’язками, як освоєння її залучен-
ням в суспільне виробництво. 
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Рис. 1.1. Взаємозв’язок форм розвитку регіонального соціуму 
 
Територіальна форма життєдіяльності регіонального соціуму визначає парамет-

ри географічного простору регіону, який визначає структуру розселення населення 
(територіальну диференціацію), організацію господарства, інфраструктуру тощо. 

Економічна форма Політична форма Культурна та  
  інформаційна форми

Соціальна форма Територіальна форма 
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Отже, розвиток регіонального соціуму відбувається на відповідній території, 
яка обумовлює природно-кліматичне середовище існування її мешканців. У той 
же час під територією розуміється сукупність просторово співпадаючих частин 
соціального, природно-ресурсного та інших потенціалів держави, у відношенні 
до якої (сукупності) можна робити відповідні регулятивні дії як з боку держави, 
так і з боку органів влади або самоврядування цієї території [136, с. 25] 

Територіальна форма розвитку регіонального соціуму зі своїми специфіч-
ними умовами (географічними, природно-кліматичними, історичними, еко-
номічними, соціальними, екологічними, демографічними, культурними, 
освітніми тощо) впливає на побудову господарського комплексу регіону, 
який є поєднанням галузевої, функціональної та територіальної структури. 
Саме специфічні риси господарського комплексу зумовлюють структуру 
соціально-економічних відносин регіонального соціуму. 

Економічна форма розвитку регіонального соціуму виконує функцію 
економічного базису, тобто матеріального фундаменту існування соціуму. 
Соціальна та політична форми розвитку є надбудовою над економічною. А 
соціальна є з’єднуючою ланкою економічної та політичної форм. Фундаме-
нтом останньої є соціально-економічна структура, яка визначає її суб’єкти, 
об’єкти, імпульси, інтереси, характер і спрямованість політичних процесів [12]. 

Отже, політична форма виступає об’єднуючою сферою всіх взаємопов’я-
заних між собою форм розвитку — економічної, соціальної, духовної та ін-
формаційної. Взаємозв’язок політичної форми розвитку з іншими проявля-
ється, з одного боку, у тому, що політика детермінована економічними, ду-
ховними факторами, соціальною структурою суспільства, зокрема, статусни-
ми характеристиками соціальних груп, рівнем соціального розшарування су-
спільства, етнічною і конфесійною структурою. З іншого, сама політика зда-
тна впливати на ці сфери, проникати в них. Отже, політична форма, що 
впливає на соціальну та економічну сфери, формує їх цілі, принципи, вимоги 
до них тощо. Межі впливу політичної форми визначаються історичними ета-
пами розвитку, політичною ситуацією, режимом політичного життя тощо. 
Культурна та інформаційна форми супроводжують практично усі без виня-
тку процеси, які відбуваються при відтворенні регіонального соціуму. Так, 
наприклад, складові культурної форми існують у вигляді економічної, со-
ціальної, політичної і також інформаційної культури. 
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Спосіб існування та вираження змісту розвитку регіонального соціуму 
доцільно розглядати через види діяльності людини (табл. 1.1), які забезпечу-
ють існування та зміни в суспільстві. 

 
Таблиця 1.1. Класифікація основних видів діяльності соціуму 
 

Ознака Вид діяльності 

Залежно від віку індивіда Гра, навчання, праця 

Залежно від об’єктів діяльності Економічна, соціальна, політична, духовна 

Залежно від суб’єктів діяльності Індивідуальна та колективна 

Індивідуальний процес активної 
взаємодії суб’єкта з об’єктом 

Трудова, соціальна, політична, духовна та 
ін. 

Колективній процес активної 
взаємодії суб’єкта з об’єктом 

Фінансово(господарська, політична, 
соціальна та ін. 

Залежно від досягнутої мети Практична та духовна 

Залежно від способу 
перетворення об’єктів природи і 
суспільства 

Матеріально(виробнича (перетворення 
природи), 
соціально(перетворювальна (перетворення 
суспільства) 

Залежно від способу зміни 
свідомості людей 

Пізнавальна, ціннісноорієнтовна, яка 
спрямована на формування системи 
цінностей, світогляду людей; 
прогностична, яка визначає передбачення і 
планування змін дійсності 

Залежно від способу пізнання світу Духовно(теоретична, духовно(практична 

Залежно від існуючої системи 
моральних цінностей 

Законна та незаконна, моральна та 
аморальна. 

Залежно від характеру 
виконуваних людиною функцій 

Інтелектуальна, фізична 

Залежно від способу 
застосування знань 

Практична, теоретична 

Залежно від існуючих тенденцій 
розвитку суспільства 

Прогресивна, консервативна, регресивна, 
революційна, контрреволюційна. 
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Людська діяльність є багатоплановою складною системою, в результаті 
якої створюються матеріальні і духовні умови розвитку соціуму. Діяльність 
людини має усвідомлено доцільний характер, у структурі якої виділяють такі 
основні елементи, як суб’єкт — той, хто здійснює діяльність; об’єкт — те, на 
що спрямована діяльність; мета — очікуваний результат діяльності; засоби 
досягнення мети і сам результат. Отже, усе різноманіття видів діяльності 
людини зумовлює форми розвитку регіонального соціуму. 

Український вчений В.І. Тарасенко вважає економічну форму розвитку 
узагальнюючою категорією, якою позначається вся сукупність економічних 
відносин, діяльності та поведінки людей як членів даного суспільства, що го-
сподарюють у ньому [137]. Економічну форму розвитку регіонального соціу-
му він розглядає через економічну діяльність та економічну поведінку інди-
віда. Близькі підходи до визначення цієї категорії простежуються в пра-
цях Т.І. Заславської та Р. В. Ривкіної [138]. Отже, зміст економічної форми 
розвитку регіонального соціуму слід розглядати, з одного боку, із позиції 
участі індивіда в економічній діяльності, з іншого, з позиції його економіч-
ної поведінки. 

Таким чином, у визначенні сутності економічної форми розвитку регіона-
льного соціуму важлива роль належить, по-перше, розгляданню економічної 
діяльності соціуму як одного з головних факторів суспільного виробництва, 
аналізу розвитку, зміни місця і ролі у суспільному виробництві. По-друге, 
дослідженню економічної поведінки соціуму як економічної активності пра-
цездатної його частини, яка проявляється у прагненні індивідуума до засто-
сування та самореалізації в економічній діяльності здібностей до праці за ви-
нагороду (рівень економічної активності населення, його конкурентоспромо-
жність, трудова мобільність). По-третє, встановленню економічних відносин 
як матеріально-опосередкованих, що складаються у процесі виробництва, 
обміну, розподілу і споживання. 

Економічна форма розвитку регіонального соціуму становить сукупність 
усіх видів економічної діяльності, яку доцільно розглядати як процес безпо-
середнього виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і 
нематеріальних благ та послуг, спонукальним мотивом якої виступають різ-
номанітні потреби суспільства та метою якої є забезпечення матеріальних 
умов і задоволення потреб індивідів. Виробничі відносини, які виникають у 
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суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну, споживання матері-
альних і нематеріальних благ та продуктивні сили, тобто люди, що здатні до 
праці, мають певні навички та знання, і засоби виробництва становлять еко-
номічну сферу життєдіяльності соціуму. 

Економічна форма розвитку регіонального соціуму формується із таких 
складових: 
• об’єкти економічної сфери, до яких належать трудові (людський капітал), 

природні (сировинні, геофізичні), капітальні (фізичний капітал) ресурси, 
оборотні кошти (матеріали), інформаційні та фінансові ресурси; 

• суб’єкти економічної сфери, тобто особи, які здійснюють економічну, го-
сподарську діяльність, будь то людина, сім’я, підприємець, підприємство, 
держава. 
На думку В. Ушакова, соціум у цілому є суб’єктом економічної сфери 

[139]. Вчений вважає, що економіка не розглядається як щось окреме від со-
ціуму, а, значить, під економічними суб’єктами розуміються різні соціальні 
страти з погляду їхньої економічної поведінки. Соціум у цілому є суб’єктом 
власної господарської діяльності; інститутів економічних — права, власнос-
ті, організаційно-управлінських, фінансово-кредитних та інших, як відносно 
стійкі, повсюдно використовувані, формальні і неформальні правила і норми 
(закони, договори, положення, кодекси поведінки, звичаї), що містять умови 
проведення та обмеження економічних дій, відносин, а також фактори при-
мусу. У сукупності вони здійснюють організуючий вплив на економічні про-
цеси та відносини, структурують взаємодію їх учасників, утворюють спону-
кальні мотиви діяльності [85]; економічні зв’язки і відносини між об’єктами, 
суб’єктами та економічними інститутами; матеріальні потреби соціуму. 

Економічна діяльність створює матеріальні умови для відтворення соціа-
льного життя регіонального соціуму та спрямована на задоволення його різ-
номанітних матеріальних потреб. Загальновідомо, що матеріальні потреби 
завжди лежать в основі діяльності та поведінки людей, виступають рушій-
ною силою та джерелом реальних суспільних відносин і головним спону-
кальним мотивом індивіда до практичних дій [140]. Отже, результатами еко-
номічної діяльності є створення не тільки матеріального добробуту, а й умов 
для розвитку інтелектуального потенціалу соціуму, його самореалізації, 
отримання нових знань, професійних навичок, умінь та інших здібностей. 
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Головними мотивами економічної діяльності людей, за А. Смітом, є по-
треби та обмін продуктами для їх задоволення. Саме власний інтерес кожної 
окремої людини, який ґрунтується на розподілі праці, веде до одержання ма-
ксимально можливих благ для всього суспільства в цілому. Передумови для 
цього — конкуренція і вільні ринки. Конкуренція стимулює досягнення 
більш високих результатів праці, а значить, і підвищення життєвого рівня 
для всіх [141]. 

Сукупність матеріальних благ і послуг, їх обсяг і якість вважаються одні-
єю з важливих характеристик рівня життя населення. Доведено, що рівень 
життя населення є однією із найважливіших соціально-економічних катего-
рій, що формується під впливом взаємодії всіх суб’єктів економічних відно-
син та відображає рівень фізичних, духовних і соціальних потреб, ступінь їх 
задоволення й умови для розвитку і задоволення цих потреб [142, с. 470]. 

Поведінка індивіда, який залучається до економічної діяльності, обумов-
люється конкретними соціально-економічними умовами його життєдіяльно-
сті, встановленою системою цінностей, ідеологією, релігією, психологічним 
етносом тощо. З одного боку, умови, які складаються на відповідній терито-
рії, формують певну модель економічної поведінки соціуму. З іншого, вони 
опосередковані суб’єктивним впливом на економіку, оскільки економічні 
процеси є проявом людської поведінки [143, с. 37]. 

На думку вчених Інституту соціології НАН України, під поведінкою слід 
розуміти систему дій працівників, яку можна спостерігати зовні й у якій реа-
лізуються їх внутрішні спонуки до діяльності [144, с. 83]. Під соціально-еко-
номічною поведінкою, як зазначає О. В. Панькова, можна вважати систему 
взаємопов’язаних дій і вчинків, яка віддзеркалює внутрішнє ставлення пра-
цівника до умов, змісту, результатів соціально-економічної діяльності і здій-
снюється соціальними суб’єктами задля задоволення своїх потреб [145]. 

Економічна поведінка у найзагальнішому вигляді, зазначає М. Г. Соколова, 
пов’язана з перебором економічних альтернатив із метою раціонального ви-
бору, тобто вибору, в якому мінімізуються витрати і максимізується чистий 
прибуток. Передумовами виступають економічна свідомість, економічне ми-
слення, економічні інтереси, соціальні стереотипи. При цьому кожний фено-
мен вносить дещо своє, по-своєму формує той чи інший тип економічної по-
ведінки [137]. Треба відмітити, що економічна поведінка соціуму змінюється 
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в кожному історичному періоді розвитку суспільства. Її регулювання здійс-
нюється виникненням тих чи інших потреб як суспільства в цілому, так і ко-
жного окремого індивіда. 

Розглядання індивіда у процесі економічної діяльності у будь-якій формі, 
взаємодія його з іншими індивідами з приводу створення, розподілу або при-
дбання матеріальних благ, залучення або вкладення його фінансових ресур-
сів дають підставу для побудови моделі «економічної людини» [146–149]. 
Ідея цієї моделі існувала в економічній теорії давно, набуваючи все нових 
форм із розвитком цієї науки. Модель «економічної людини» виникла ще в 
класичній економічній теорії і тісно пов’язана з постаттю А. Сміта, який 
проголосив принцип природної поведінки. Остання у ХVІІІ ст. протиставля-
лася поведінці умовній, яка була обмежена різними феодальними регламен-
тами. Однією з передумов природної поведінки є принцип раціональності, 
який передбачав, що індивід ставить перед собою певні цілі та послідовно 
втілює їх у життя. А. Сміт вважав, що визначальними факторами в економіч-
ному житті суспільства виступають егоїзм господарюючих індивідів, причи-
ни та наслідки суспільного поділу праці, схильність до обміну, яку він визна-
чає як свідому та як закономірний наслідок здатності міркувати й присутнос-
ті дару мови [141; 150]. 

Сучасний російський вчений Б. А. Райзберг наголошує, що економічна 
людина є особою, яка обирає найкращий, із позиції особистих цілей, інтере-
сів та переваг, спосіб економічної поведінки. Вона характеризується такими 
ознаками [151, с. 32–33]: 
1)  здійснення вибору форм, способів, видів економічної діяльності й вико-

ристовуваних ресурсів, виходячи з особистих переваг та інтересів, з ура-
хуванням наявних умов і обмежень; 

2)  прагнення обирати найбільш вигідну, раціональну стратегію дій, яка дає 
змогу відповідно до уявлень й очікувань конкретної особи досягнути ба-
жаної мети за умов наявних і передбачуваних ресурсних можливостей з 
урахуванням поточних і майбутніх потреб; 

3)  використання у процесі вибору варіанту дій критеріїв раціональності у 
вигляді максимізації цільової функції при заданому обсязі ресурсних ви-
трат (матеріальних, трудових, грошових, часових) або їх мінімізації при 
заданому рівні досягнення цілей. 
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Життєдіяльність соціуму базується на економічних, соціальних, політич-
них та духовних відносинах, що виникають між людьми. Слід пам’ятати, що 
структуру економічних відносин становлять організаційно-економічні і соці-
ально-економічні (майнові) відносини. Уперше категорію «економічні 
відносини» як ширшу, ніж «виробничі відносини», розглянув Ф. Енгельс. Як 
підкреслював учений, економічні відносини будь-якого суспільства проявля-
ються передусім як соціальні інтереси, які є рушійними силами, що спонука-
ють людей до певного виду діяльності. 

Отже, економічна форма розвитку регіонального соціуму є одним із важ-
ливіших способів та вираженням змісту його існування, якою позначається 
вся сукупність економічних відносин, діяльності та поведінки людей. 

Реформування економіки впливає на всі аспекти соціально-економічного 
життя суспільства, докорінно змінює умови життя і праці регіонального со-
ціуму, що, у свою чергу, обумовлює появу нових типів економічної та соціа-
льної поведінки індивідів — ринкових, орієнтованих на самозабезпечення, 
підвищення трудової активності, усвідомлення своєї ролі в соціально-еконо-
мічному житті країни. Різноманіття діяльності і поведінки суб’єктів господа-
рювання зумовлюється їх соціально-статусними та особистісними характе-
ристиками [152, с. 60]. 

Існування регіонального соціуму відбувається у соціальному середовищі, 
що являє собою сукупність соціальних умов розвитку людини (форми суспіль-
ного життя, соціальні інститути та групи) [153, с. 23; 154, с. 247]. 

Соціальне середовище, на думку українських вчених І. Д. Звєрєвої та 
Г. М. Лактіонової, становить конкретний прояв суспільних відносин, у яких 
розвиваються конкретна особистість, соціальна спільнота, соціальні умови її 
розвитку [155, с. 27]. 

А. В. Штефан та Л. А. Стадник визначають соціальне середовище як 
сукупність суспільних, матеріальних, психологічних та духовних умов, фак-
торів, відносин, в яких існує особистість і які здійснюють вплив на її сві-
домість, поведінку і діяльність, формування та функціонування людини в 
суспільстві. Тобто, це оточення людини, в якому відбувається процес її соці-
алізації [156, с. 1]. 

Разом з тим у філософському словнику під соціальним середовищем розу-
міється сукупність матеріальних та духовних умов, які є основою існування та 
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формуванням діяльності людини і впливають на розвиток особистості. Водно-
час соціальне середовище зазнає змін і перетворень під впливом творчої акти-
вної діяльності людини, у процесі яких змінюється і сам індивід [157, с. 620]. 

Отже, виділення соціальної форми розвитку регіонального соціуму є нау-
ково обґрунтованою категорією. Кожному історично певному способу виро-
бництва відповідають свій специфічний тип соціальної сфери суспільства, 
наявність певних класів і соціальних спільнот. Зміна соціально-економічних 
систем веде до зміни у соціальній сфері [12, с. 284]. 

Сучасні соціальні відносини розглядаються як відносини між окремими 
індивідами, їх групами у процесі спільної життєдіяльності, які займають різ-
не становище в суспільстві та відіграють різну роль в економічному, полі-
тичному й духовному житті, відрізняються способом життя, рівнем і джере-
лами доходів, структурою власного споживання [158]. Вони виступають 
одним із способів вияву, трансформації і реалізації соціальності (спільності, 
близькості, відчуженості, толерантності, конфліктності, партнерства, розпо-
ділу функціональної залежності, обміну діями, діяльністю тощо) у суспільст-
ві [159, с. 502–504]. 

Визначення сутності соціальної сфери як відносно самостійної форми роз-
витку регіонального соціуму полягає, по-перше, у відносинах між соціальними 
спільнотами, всередині їх, між окремими особистостями, які займають різне 
положення у суспільстві та беруть неоднакову участь у соціальному житті [12, 
с. 323]. По-друге, у розгляданні соціальної діяльності, яка розкриває сутність 
соціальної взаємодії. По-третє, у соціальній поведінці індивіда. 

До основних структурних компонентів соціальної форми розвитку регіо-
нального соціуму слід зарахувати такі елементи: об’єкти соціальної сфери, 
до яких відносяться: 
• об’єкти охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціально-культурного 

призначення, соціальної інфраструктури, інженерної інфраструктури, жи-
тлового фонду тощо; 

• суб’єкти соціальної сфери — індивіди, спільності людей, які активно вза-
ємодіють між собою і створюють свої способи сумісної діяльності; 

• соціальні інститути, як організовану систему зв’язків та соціальних норм, 
яка об’єднує важливі суспільні цінності та процедури і допомагає реаліза-
ції важливих соціальних функцій суспільства; 
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• соціальні зв’язки й відносини між об’єктами, суб’єктами та соціальними 
інститутами; соціальні потреби соціуму. 
Необхідно звернути увагу на те, що найважливішим соціальним інститу-

том, в рамках якого здійснюється відтворення соціуму, є сім’я. Усебічна під-
тримка цього соціального інституту повинна стати найголовнішим завдан-
ням соціальних програм на рівні як держави, так і кожного окремого регіону. 

Підтримуючи думку Т. О. Огаренко, можна вважати, що соціальні відно-
сини є атрибутом структурного каркасу суспільства, вони мають формувати-
ся і функціонувати, ґрунтуючись не тільки на інтересі одного соціального 
суб’єкта до іншого, але й на певних цінностях та нормах, які становлять їх 
змістовну сутність [160]. Очікувані правила поведінки індивіда в суспільстві, 
згідно з якими він повинен вести себе так, щоб забезпечити узгодженість 
особистісних поводжень, необхідних для здійснення основних соціальних 
функцій суспільства, формують соціальні норми соціуму. 

Іншою складовою соціальної форми розвитку регіонального соціуму є со-
ціальна діяльність населення. Під соціальною діяльністю регіонального соці-
уму розуміється сукупність соціально значущих дій, здійснюваних окремими 
індивідами, їх групами на різних рівнях соціальної організації суспільства 
для задоволення соціальних потреб, тобто суспільно необхідних життєвих 
потреб та інтересів населення. 

Отже, якщо економічна діяльність регіонального соціуму створює матері-
альні умови для відтворення його соціального життя та направлена на задо-
волення його різноманітних матеріальних потреб, то за допомогою соціальної 
діяльності задовольняються соціальні потреби у соціально-економічній акти-
вності, духовній культурі, тобто у всьому тому, що є продуктом соціального 
життя населення. 

Умови розвитку регіонального соціуму, які обумовлюють певні потреби 
та інтереси, є визначальною основою соціальної діяльності й соціальної по-
ведінки індивіда, яка обумовлює існування моделі «соціальної людини» 
[161], під якою розуміється соціалізована людина, поведінка якої санкціоно-
вана суспільством [162]. 

Із позиції М. Вебера, будь-яка дія людини набуває характеру соціальної, 
коли в ній є суб’єктивна мотивація індивіда, його орієнтація на інших. В якості 
основної характеристики взаємодії людей М. Вебер розглядав раціональність 
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економічного вибору, яка, відповідно, визначається системою цінностей 
[163, с. 37–38; 164, с. 228]. 

П. В. Скотний вважає, що «соціальна людина» є внутрішньоструктурова-
ним суб’єктом, у якого інші мотивації суспільної діяльності, ніж в «еконо-
мічної людини» [147, с. 289–290]. Саме це є органічним поєднанням мате-
ріальних і нематеріальних потреб, інтересів, цілей індивіда, рис працівника і 
власника [165]. 

Соціалізація, тобто процес повної інтеграції індивіда в соціальну спільно-
ту на засадах засвоєння та відтворення людиною культурних цінностей і 
соціальних норм, формування соціальної поведінки, а також саморозвитку і 
самореалізації в тому соціумі, у якому він проживає, обумовлюється тим со-
ціальним середовищем, яке формується і розвивається на певній території 
[166; 167; 168]. 

Варто зазначити, що інтеграція індивіда в соціальну спільноту відбува-
ється, як правило, через окремі структурні об’єднання індивідів — статевові-
кові, національні, конфесійні, професійні, політичні та інші. 

Соціалізація, з одного боку, визначається характером розвитку тієї тери-
торії, де відбувається відтворення соціуму, з іншого, із змінами у самому со-
ціумі трансформуються критерії та норми життєдіяльності людини, а також 
умови її самореалізації [167]. Отже, соціалізація регіонального соціуму є 
специфічною формою набуття нею тих суспільних цінностей, що існують в 
усіх сферах суспільного життя та відбувається під впливом природно-геогра-
фічних, економічних, культурних, етнічних та інших особливостей відповід-
ної території. 

Тому, соціальна форма розвитку регіонального соціуму визначається як 
взаємозв’язок соціальних відносин та соціальної діяльності населення відпо-
відної території та призначена забезпечити умови для відтворення соціаль-
ного життя населення. 

Виділення політичної форми розвитку регіонального соціуму зумовлено 
впливом на всі сфери його життя сучасних політичних реформ, що відбува-
ються у суспільстві, прискоренням процесу політичної соціалізації індивідів, 
зростанням рівня політичної свідомості та культури. Політика присутня у 
всіх сферах суспільного життя соціуму через властиві їй регулюючі функції. 
Індивід включається і реалізується у політичному житті як громадянин, який 
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є носієм політичних прав і обов’язків, політичних уявлень, настанов, орієн-
тирів, мотивів і навичок політичної діяльності. 

Політична форма розвитку регіонального соціуму, яка є результатом по-
ступального розвитку людського суспільства, складається із сукупної діяль-
ності індивідів, соціальних спільностей, груп, класів, політичних партій, під 
впливом якої відбувається формування, функціонування політичної системи 
суспільства з метою організації і використання політичної влади для реаліза-
ції інтересів соціальних спільностей і суспільства загалом [12, с. 339]. 

Структура політичної форми життєдіяльності еволюціонує під впливом 
процесів суспільного розвитку, які відбуваються як усередині суспільст-
ва, так і за його межами. Змінюються суб’єкти політичних відносин, їх 
характер, форми політичного устрою і правління, характер ідеологій. Ва-
жливими наслідками змін у політичному розвитку соціуму є той факт, що 
вони роблять істотний вплив на процеси, які відбуваються у таких фор-
мах життєдіяльності, як економічна та соціальна. Політичного характеру 
набувають будь-яке питання, будь-яка суспільна проблема, що стосують-
ся інтересів соціуму і які впливають на стабільність суспільства, інтереси 
держави [12]. 

Сутність політичної форми розвитку регіонального соціуму проявляєть-
ся, по-перше, через політичну діяльність, яку виконують індивід, група, соціум, 
пов’язаною з політичними структурами, політичними відносинами, політич-
ною культурою та свідомістю. По-друге, через політичну поведінку соціуму, 
як ступінь його активності та зацікавленості в політичному середовищі. По-
третє, у політичних відносинах як взаємодії соціальних груп, індивідів, соці-
альних інститутів з приводу устрою й управління суспільством. 

Політична форма розвитку регіонального соціуму складається з таких 
компонентів: 
• об’єктів політичної сфери: політичної діяльності в її різноманітних проявах, 

із характерними для неї суспільними відносинами, політичної системи су-
спільства в цілому та кожного окремого регіону, суперечності політично-
го процесу, сфери політичних інтересів; 

• суб’єктів політичної сфери: соціуму, а також створених ним установ, ор-
ганізацій, діяльність яких спрямована на перетворення тих чи інших 
складових соціального життя населення; 
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• політичних інститутів як зафіксованих і документально закріплених норм 
організації політичного життя та різноманітних організацій, установ, 
служб політики, що функціонують на цій основі, а також стійких тради-
цій, принципів і правил політичної поведінки, які характеризують якість 
політичної системи суспільства і виступають основними регуляторами 
політичної поведінки і діяльності [169]; 

• політичних зв’язків і відносин між об’єктами, суб’єктами та політичними 
інститутами; 

• політичних потреб соціуму. 
Слід акцентувати, що політичні потреби соціуму за своєю суттю відно-

сяться до кола соціальних та проявляються у потребі в політичному впливі 
або в політичній владі, що надає можливість дії на свідомість і поведінку 
людей, функціонування державних органів управління. 

Політичне середовище, у якому відтворюється, існує та розвивається ре-
гіональний соціум, визначає види і форми політичної діяльності і політичних 
відносин, організаційні структури, політичні цінності й політичні та правові 
норми, що лежать в основі політичного функціонування суспільства. 

Політична діяльність спрямована на організацію суспільно-політичного 
життя соціуму. Сутність політичної діяльності виявляється у регулюванні 
політичних відносин у суспільстві, узгодженні суспільних інтересів громадян, 
їхніх спільнот і влади як по вертикалі, так і по горизонталі. Політична діяль-
ність, яка віддзеркалює систему політико-владних відносин у суспільстві, ре-
гулюється правовими (статутними), соціальними та психологічними нормами-
регуляторами суспільного життя. Рушієм політичної діяльності є політична 
свідомість соціуму, яка формується й розвивається під впливом суспільних ін-
ститутів у поєднанні з політико-психологічними чинниками (ментальністю, 
політичною та правовою культурою та ін.) [170, с. 144]. Політична соціалізація 
індивіда відбувається за рахунок засвоєння політичного досвіду, практики 
попередників, саморозвитку та самореалізації. Результатом цього процесу, на 
думку В. Бебика, є вміння людини орієнтуватися в суспільно-політичному 
просторі, брати участь у вирішенні суспільно-політичних та інших проблем, 
пов’язаних з управлінням справами суспільства і держави. 

Кожне суспільство має свої механізми політичної соціалізації, які пов’я-
зані з передачею певних традицій, залученням до домінуючої політичної 
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культури. Функціонують при цьому й універсальні, суспільно значущі інсти-
тути політичної соціалізації, які діють у межах існування соціуму. До них за-
раховують сім’ю, систему освіти, засоби масової інформації, державні, пар-
тійні, громадські організації, окремі політичні події та акції [171]. Значення, 
спрямування та ефективність дій різних інститутів політичної соціалізації 
індивіда сприяють формуванню політичної форми розвитку регіонального 
соціуму. 

Під час політичної соціалізації відбувається взаємодія індивіда з політич-
ним середовищем, унаслідок якої особистість набуває або втрачає певні соці-
альні властивості, які характеризують її як «людину політичну» [172]. У ці-
лому, «політична людина» — поняття політичної антропології, що означає 
домінанту свідомості і поведінку, яка пов’язана з політикою, яка може роз-
в’язати найбільш значні проблеми людського буття. Наслідками політичної 
соціалізації стає формування політичної поведінки соціуму, яка виражається 
у зацікавленості та активності індивіда у політичній діяльності та є формою 
його цілеспрямованих дій у політиці. 

Політичні відносини відіграють у суспільстві настільки ж значну роль, 
що й соціальні та економічні. Політичні відносини, перш за все, це стосунки 
між індивідуумами, соціальними та етнічними спільнотами, націями, держа-
вами, державою і громадянами, громадянами та їх об’єднаннями у ставленні 
до влади, розробці, формуванні політики та її реалізації. Зміст політичних 
відносин визначається взаємодією суб’єктів політики і влади, передачею 
ідей, поглядів, обміном ресурсами (досвідом, інформацією, знаннями, полі-
тичними технологіями). 

Таким чином, виокремлення політичної форми розвитку регіонального 
соціуму обумовлене, по-перше, проникненням політичної сфери, яка акуму-
лює політичну діяльність, поведінку та відносини в усі сфери суспільного 
життя соціуму, та, по-друге, залученням останнього у політичне життя краї-
ни, регіону. 

Важливими умовами розвитку сучасного суспільства є його культурний 
розвиток, який відбувається на двох рівнях — у масштабі країни та на тери-
торії регіону. Це обумовлено тим, що цей розвиток впливає на формування 
моральних, етичних, духовних та інших якостей як соціуму в цілому, так і 
кожного окремого індивіда. Отже, виділення культурної форми розвитку 
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відбувається на засадах розуміння того, що її складові присутні у всіх фор-
мах життєдіяльності соціуму та мають суттєвий вплив на формування якості 
регіонального соціуму. 

Визначення сутності культурної форми розвитку регіонального соціуму 
зумовлює встановлення дефініції такого поняття, як культура. Так В. В. Ко-
валенко визначає, що це сукупність матеріального і духовного надбання пев-
ної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і 
збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до 
покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину та цінності, на-
уку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти [173]. 

Визначення сутності культурної форми розвитку регіонального соціуму 
полягає у тому, що, по-перше, відтворення культурної складової соціального 
життя неможливе без відповідної державної політики, програм та підтримки, 
що сприяють зростанню духовності та зміцненню моральних засад суспільс-
тва, патріотичному вихованню, формуванню здорового способу життя тощо. 
По-друге, саме на регіональному рівні культурні процеси мають особливу 
специфіку, що пов’язано з національними, етнічними та географічними осо-
бливостями території. Формування умов культурного розвитку на регіональ-
ному рівні відбувається на засадах поєднання місцевих особливостей із зага-
льнодержавними тенденціями. 

Культурна форма розвитку регіонального соціуму формується із таких 
складових: об’єктів культурної сфери, до яких відноситься мережа закладів 
культури, яка представляє комплекс підприємств, установ, організацій і за-
кладів культури державної та комунальної форми власності, метою якої є 
створення умов для відтворення культурного розвитку населення. До цих за-
кладів належать: 
• об’єкти охорони здоров’я, культури, освіти, фізкультури і спорту, побуто-

вого обслуговування, культурної спадщини, бази відпочинку, пансіонати; 
• суб’єктів культурної сфери, які представлені фізичними та юридичними 

особами, що провадять культурну діяльність або реалізують владні пов-
новаження у сфері культури; 

• інститутів культурної політики, призваних досліджувати правові, еконо-
мічні та соціальні проблеми культурної сфери, прогнозувати її розвиток, 
здійснювати моделювання культурної політики, розробку рекомендацій 
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для органів влади та органів управління, законодавчі та нормативні роз-
робки для сфери культури; відносин та зв’язків у сфері культури. 
Важливим є те, що в українському соціумі культурна діяльність спрямо-

вана на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, зби-
рання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та 
духовні культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення ціліс-
ності культурного простору України, доступності національного культурно-
го надбання, дотримання прав громадян у сфері культури [174]. Метою цієї 
діяльності є впровадження таких соціокультурних цінностей, як національ-
но-культурне відродження, підвищення освітнього рівня, розширення куль-
турного кругозору та інше, що стає найважливішими складовими у відтво-
ренні регіонального соціуму. 

Формування умов культурного розвитку регіонального соціуму передба-
чає здійснення таких видів діяльності у сфері культури: художньої літерату-
ри, кінематографії, театрального, музичного, хореографічного, декоративно-
ужиткового мистецтва, архітектури, фотомистецтва, дизайну, нематеріальної 
культурної спадщини, охорони національного культурного надбання; музей-
ної справи, колекціонування, архівної та бібліотечної справи, книговидання, 
художньо-естетичної освіти, міжнародних культурних зв’язків та іншої дія-
льності, основною метою якої є створення, збереження, розповсюдження і 
використання культурних цінностей, культурної спадщини та культурних 
благ. 

Культурні потреби, на відміну від економічних, формуються та розвива-
ються в процесі соціалізації особистості. Сучасний етап розвитку регіонально-
го соціуму зумовлений підвищенням ролі культури у всіх сферах суспільного 
життя. Це визначається, перш за все, тим, що саме культура сприяє розвитку 
інтелектуальних та моральних здібностей індивіда, його становленню як осо-
бистості. 

При визначенні впливу культури на розвиток регіонального соціуму важ-
ливим є той факт, що всі складові культурної форми життєдіяльності соціу-
му є невід’ємною частиною, що впливає на формування, існування та розви-
ток інших форм життєдіяльності. На думку українських вчених О. П. Крупсь-
кого та Ю. М. Стасюк, стан економіки відображає той рівень культури, який 
можуть репрезентувати окремий індивід і все суспільство в цілому. Економічна 
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культура, яка є найважливішою складовою загальної культури, відображає 
економічний досвід, накопичений попередніми поколіннями людей, який ви-
користовується в сучасному економічному житті. Економічна культура нако-
пичує норми, правила, образи економічної поведінки, що склалися в минуло-
му, відбирає їх, вилучивши ті, які вже не відповідають новим умовам; пере-
дає, транслює ці «відібрані» правила і зразки від минулих поколінь сучасним 
(через механізми соціалізації); одночасно з’являється багато нових зразків 
економічної культури й економічної поведінки в нових, сучасних умовах (ін-
новаційна функція). У той самий час виникають нові, затребувані сучасними 
умовами, зразки економічної поведінки, основу мотивації яких становлять 
цінності, властиві західній економічній культурі, відбувається їх запозичен-
ня [175, с. 57]. 

Учені наголошують, що феномен економічної культури охоплює різні се-
гменти економічної форми розвитку соціуму [176]. Цей тезис підтверджує 
існування таких різновидів економічної культури: споживання, управління, 
організаційної, корпоративної, професійної, праці та інші. Отже, економічна 
культура як система цінностей, норм, сенсів, пов’язаних із господарською ді-
яльністю, яка формується та розвивається разом із соціумом, з одного боку, є 
важливим чинником оновлення економіки, з іншого, є однією із найважливі-
ших складових способу життя у різноманітних сферах людської життєдіяль-
ності [177]. 

Соціальна культура, в основу якої закладено культуру соціальної взає-
модії, являє собою відносини, які складаються в суспільстві й реалізуються 
через соціальні інститути [178] й визначається цінностями та ідеалами, які 
зумовлюють поведінку людей у суспільстві. О. Костенко стверджує, що со-
ціальна культура індивіда є основою соціального прогресу будь-якого соці-
уму. На його думку, «існує безпосередній закономірний зв’язок між рівнем 
соціальної культури громадян та станом їхнього життя. Отже, життя людей 
можна змінити на краще лише шляхом розвитку їхньої … культури» [179, 
с. 17]. 

Політична культура тлумачиться через систему ідеологічних і соціальних 
цінностей як стан самосвідомості соціуму, набір соціальних норм, елемент 
культури і політики, підсистема культури суспільства тощо. Українські нау-
ковці розглядають політичну культуру як сукупність поглядів, переконань, 
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орієнтацій і зразків поведінки, які визначають ставлення людей до політич-
ної форми розвитку соціуму, рівень і спрямованість їх політичної активності 
[180]. Л. Нагорна вважає [181], що за допомогою політичної культури визна-
чається рівень цивілізованості соціуму, культури політичного мислення й 
політичного спілкування, культури поведінки політиків і населення як 
суб’єктів політичного процесу. Являючи собою єдність соціально-нормати-
вних компонентів свідомості й поведінкових стереотипів, політична куль-
тура надає політичній формі життєдіяльності соціуму цілісності та інтегра-
тивності. 

Інформаційна культура соціуму спирається на залучення найсучасніших 
засобів інформації, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вона ві-
дображає досягнутий рівень організації інформаційних процесів у суспільст-
ві та ступінь ефективності створення, зберігання, опрацювання, подання й 
використання інформації, що забезпечує цілісне бачення світу, його моделю-
вання, передбачення результатів рішень, які приймаються індивідом [182]. 

Сутність інформаційної культури полягає в готовності не тільки викорис-
товувати останні досягнення інформаційної техніки, а й в умінні сприймати 
нову інформацію. Ю. Брановський описує інформаційну культуру як певний 
рівень ефективності створення, збереження, переробки, передачі, збору та 
використання інформації, який забезпечує цілісне бачення світу та передба-
чає наслідки прийняття рішень [183]. 

Особливістю розвитку сучасного соціуму є збільшення ролі інформацій-
ної сфери в його розвитку. Існування інформаційного суспільства нерозрив-
но пов’язане з усвідомленням фундаментальної ролі інформації, наявністю 
таких феноменів, як інформаційні ресурси та технології, інформатизація. 
Інформаційна сфера, рівень розвитку якої визначається кількістю та якістю 
накопиченої інформації, її доступністю, висуває на перший план інформацію 
як одне з головних джерел її розвитку [182]. 

О. В. Олійник, О. В. Соснін та Л.Є. Шиманський інформаційний простір 
визначають як сукупність національних інформаційних ресурсів та інформа-
ційної інфраструктури, які дозволяють на основі єдиних принципів і загаль-
них правил забезпечувати інформаційну взаємодію індивідів, суспільства і 
держави з їх рівним правом доступу до відкритих інформаційних ресурсів та 
максимально повним задоволенням інформаційних потреб [184]. 
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Обґрунтовуючи необхідність визначення інформаційної форми розвитку 
регіонального соціуму, доречно нагадати висловлювання Н. Ротшильда, у 
якому підкреслюються необхідність, важливість та своєчасність володіння 
інформацією. Він стверджував, що той, хто володіє інформацією, той воло-
діє світом. 

Безпосередньо інформаційна форма розвитку розглядається як відносно 
самостійна, але, як і культурна, вона є допоміжною щодо інших форм — 
економічної, політичної, соціальної та культурної. Отже, інформаційна дія-
льність спрямована на забезпечення інформаційним продуктом усіх форм 
життєдіяльності регіонального соціуму. 

Основу інформаційної форми розвитку регіонального соціуму складає 
інформаційна діяльність, під якою, відповідно до Закону України «Про інфо-
рмацію» [185], слід розуміти створення, збирання, одержання, зберігання, 
використання, поширення, охорону та захист інформації, тобто сукупність 
дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб соціуму. 

Складовими інформаційної форми розвитку регіонального соціуму є: 
• об’єкти інформаційної сфери, до яких відносяться інформаційні ресурси, 

які ґрунтуються на ідеях і знаннях, нагромаджених у результаті науково-
технічної діяльності людей і подані у формі, придатній для збирання, реа-
лізації та відтворення; 

• інформаційна інфраструктура, яка представлена організаційною структу-
рою, що забезпечує функціонування і розвиток інформаційної сфери, інфо-
рмаційно-телекомунікаційною структурою, інформаційними, комп’ютер-
ними та телекомунікаційними технологіями, системою засобів масової ін-
формації, які забезпечують організацію взаємодії інформаційних потоків, 
функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформа-
ційного простору регіонального соціуму [185]. 
Суб’єктами є фізичні та юридичні особи; господарські, громадські, полі-

тичні, культурні, соціальні та політичні (державні) спільності. Інформаційні 
відносини як один із видів суспільних відносин виникають у разі цільового 
виробництва, розповсюдження та споживання інформаційних ресурсів об’єк-
тами та суб’єктами інформаційної форми розвитку регіонального соціуму. 

Поведінка регіонального соціуму в інформаційному суспільстві відобра-
жає активність індивіда як суб’єкта, що пізнає, його вміння орієнтуватися в 
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інформаційному просторі. В інформаційній поведінці проявляється ступінь 
доступності та комфортності використання сукупних інформаційних ресур-
сів або, іншими словами, ті можливості, які суспільство надає індивіду, який 
прагне відбутися як професіонал та особистість. Уявляється, що у найближ-
чий час доля кожної конкретної людини буде залежати від того, наскільки 
вона здатна своєчасно знаходити, отримувати, адекватно сприймати і проду-
ктивно використовувати нову інформацію (точніше, нове знання) у своєму 
повсякденному житті [186]. 

Таким чином доведено, що діагностику відтворення продуктивних сил в 
контексті розвитку регіонального соціуму доцільно здійснювати з позиції 
осмислення важливості різноманіття форм його розвитку з урахуванням су-
спільно-історичного процесу, що становить об’єднання діяльності та суспіль-
них відносин, в якому з часом змінюються і природа, і соціальні структури, і 
людина, і суспільні відносини. 

 

1.4. Теоретичні аспекти відтворення продуктивних 
сил у контексті розвитку регіонального соціуму 

У сучасній науці під продуктивними силами розуміється система факто-
рів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно до 
потреб людей, створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання про-
дуктивності суспільної праці [187]. М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пасту-
шенко розглядають продуктивні сили як систему особистих і технічних 
елементів, завдяки яким відбувається обмін між людиною та природою в 
процесі суспільного виробництва [188, с. 8]. 

У економічній теорії головними факторами виробництва визначені такі: 
• земля — природні багатства, дані самою природою, тобто всі природні 

ресурси (землі, ліси, води, родовища); 
• праця — робоча сила, головна особливість якої полягає в тому, що праця 

невіддільна від людини, від його робочої сили і тому має соціальний, еко-
номічний і політичний аспект; 

• капітал — наявні, вироблені засоби виробництва, фінансовий капітал, 
тобто сукупність майна, використаного для отримання прибутку. 
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Взаємозв’язок цих складових обумовлює певний рівень розвитку продук-
тивних сил. 

По-перше, земля як фактор виробництва, даний самою природою, має тро-
яке значення. У широкому змісті вона означає усі використовувані у виробни-
чому процесі природні ресурси, поєднується з працею і капіталом. У взькому 
сенсі в ряді галузей (аграрної, видобувної, рибної) земля є об’єктом господа-
рювання, коли вона одночасно виступає і предметом праці, і засобом праці. У 
межах всієї економіки земля може виступати як об’єкт власності [189]. 

По-друге, праця як фактор виробництва є тою частиною суспільства, яка 
безпосередньо зайнята в процесі виробництва. На відміну від інших факторів 
виробництва, праця має свої особливості. Головна з них полягає в тому, що 
праця є невід’ємною від людини, від її робочої сили і тому має соціальний і 
політичний аспект [190, с. 87]. 

Праця як фактор виробництва є фізичною та інтелектуальною діяльністю 
людини, спрямованою на виробництво економічних благ і надання послуг. У 
сучасній науці протягом останнього часу сформувалася концепція «людсько-
го капіталу», згідно з якою праця освіченого та кваліфікованого працівника 
розглядається як головний фактор економічного і соціального прогресу су-
спільства [190, с. 87]. 

Сучасні науковці визначають, що головною продуктивною силою суспі-
льного виробництва є людина, її якісні характеристики як працівника суттє-
во впливають на ефективність ринкової економіки, конкурентоздатність 
товарів і послуг, масштаби і темпи науково-технічного й організаційного 
прогресу. З огляду на це розвиненість усіх галузей національної економіки 
кожної країни вирішальною мірою залежить від стану підготовки та викори-
стання освіченої, висококваліфікованої, творчої, активної робочої сили, за-
безпечення її кваліфікаційної й територіальної мобільності. Загальновизна-
ною є така залежність: чим більше розвинена економіка, тим вищі вимоги до 
якісних характеристик робочої сили, і тим більшою стає потреба у високо-
кваліфікованих працівниках [191]. 

По-третє, капітал (від лат. capitalis — головний, головне майно, голо-
вна сума) включає в себе сукупність створеної минулою працею благ, є 
сукупністю майна, активів використовуваних для отримання прибутку. 
Капіталом називають матеріальні та фінансові ресурси в системі факторів 
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виробництва. Розрізняють такі види капіталу як основний (фізичний), 
оборотний та людський. 

З метою вирішення завдань, визначених у роботі, зупинимося на розгля-
ді людського капіталу. Вагомим підґрунтям при визначені сутності поняття 
«людський капітал» є визнання того, що він є однією із найважливіших 
складових продуктивного капіталу, який представлений обсягом знань, 
розвинутими здібностями, фізичним, інтелектуальним та творчим потенці-
алами, що притаманні людині. «Людський капітал — найцінніший ресурс, 
далеко важливіший, ніж природні ресурси чи накопичене багатство… Саме 
людський капітал, а не заводи, обладнання і виробничі запаси є наріжним 
каменем конкурентоспроможності, економічного зростання й ефективнос-
ті» [192, с. 99; 193]. 

Людський капітал характеризується як сукупність сформованих і розви-
нутих внаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і моти-
вацій поведінки індивідів, що перебувають у їхній власності, використову-
ються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і 
впливають завдяки цьому на зростання доходів свого власника і національ-
ного доходу [192, с. 17]. Цінність категорії «людський капітал» пояснюється 
такими причинами: 
• у концепції людського капіталу людина розглядається в єдності економіч-

ного, соціального й індивідуального аспектів; 
• погляд на людське здоров’я, знання та здібності як капітал, що дає прибуток, 

науково обґрунтовує і доводить необхідність та економічну доцільність ін-
вестицій у людину за різними напрямами і на всіх рівнях; 

• поняття «людський капітал» характеризує вільну особистість, яка є рівно-
правним агентом на ринку праці; 

• концепція людського капіталу є економічною основою загально гуманіта-
рної концепції людського розвитку [194, с. 73]. 
З метою визначення теоретичних аспектів відтворення продуктивних сил 

у контексті розвитку регіонального соціуму доцільно зауважити, що сутність 
виробничого процесу полягає у використанні матеріальних та людських 
ресурсів, які, стаючи виробничими факторами, поєднуються у взаємопов’я-
заних процесах праці, результатом яких є створення економічних та соціаль-
них благ, необхідних для життєдіяльності та розвитку соціуму. У виробничому 
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процесі поєднуються всі фактори виробництва, які впливають на його ефек-
тивність та результативність. 

Важливим у визначенні сутності виробничого процесу є постулат того, 
що він має технологічну та трудову складову. Так технологічна складова ви-
робничого процесу пов’язана з перетворенням предметів праці в готову про-
дукцію, яка володіє закладеними технологічними, економічними та соціаль-
ними характеристиками. Технологічна складова виявляється як заздалегідь 
розроблений технологічний процес. Технологічний процес, з точки зору 
економічної теорії, розглядається як сукупність змін предметів праці, що не-
обхідні для виготовлення продукції, які відбуваються за участю або без учас-
ті живої праці. 

Трудова складова виробничого процесу пов’язана з сукупністю дій інди-
віда у виконанні технологічного процесу. Від професійних якостей робітника, 
його знань, навичок, досвіду, професійної культури, стану здоров’я залежить 
виконання професійних обов’язків, продуктивність праці тощо. 

Щодо визначення сутності матеріальних та людських ресурсів стверджу-
ється, що під матеріальними ресурсами розуміються ресурси, які беруть 
участь у процесі господарської діяльності протягом одного виробничого ци-
клу, при цьому повністю змінюють свою форму та переносять вартість на 
витрати підприємства. Наявність матеріальних ресурсів є об’єктивно необ-
хідною умовою функціонування виробництва, від рівня управління якими 
залежить ефективність та результативність фінансово-господарської діяль-
ності підприємства [195]. 

Людські ресурси являють собою сукупність різних якостей людей, що ви-
значають їх працездатність до виробництва матеріальних і духовних благ, і є 
узагальнюючим показником розвитку суспільного виробництва. Важливим є 
той факт, що людські ресурси розрізняють як ресурси країни, регіону, галузі, 
організації, які є визначальним рівнем управління ними [196]. 

Людські ресурси є ключовим ресурсом економіки, від якості й ефектив-
ності використання яких багато в чому залежать результати діяльності і 
конкурентоспроможності регіону. Саме людські ресурси надають руху ма-
теріально-речовим елементам виробництва, створюють продукт, вартість і 
доданий продукт у формі прибутку. У XXI столітті, в умовах «економіки 
знань», людські знання та нематеріальні активи перетворюються на основне 
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джерело конкурентної переваги регіону як на національному так і на світово-
му ринках [197]. Тому, можна стверджувати, що людина, яка є елементом 
регіонального соціуму та формується в умовах відтворення його соціального 
життя, є не тільки найважливішим ресурсом виробничого процесу, а й голо-
вною продуктивною силою суспільства. 

Відтворення є динамічним процесом, визначається як безперервний рух 
соціально-економічних потоків у час. Динаміка відтворення завжди має пе-
вний вектор (спрямованість). Динамічність відтворення дає змогу застосу-
вати до національної економіки такі параметри, як її минуле, сучасне і май-
бутнє, тобто уявити її еволюцію як послідовну і закономірну зміну стану 
економіки [198]. 

У широкому сенсі під відтворенням якого-небудь явища розуміється його 
відновлення в існуючих, менших або розширених обсягах. 

Під відтворенням розуміється процес відновлення використаних чинни-
ків виробництва (природних та людських ресурсів, засобів виробництва) 
шляхом їх подальшого виробництва. Відтворення означає безперервне по-
вторення процесів виробництва, розподілу, обміну і споживання. Суспільс-
тво не зможе існувати й розвиватися, якщо не буде постійно відтворювати 
всі чинники виробництва — сировину, засоби виробництва, робочу силу 
[199, с. 78, 79]. 

Відтворення як економічна категорія означає безперервне відновлення 
виробництва товарів, послуг та духовних благ, на основі чого здійснюється 
відтворення всіх елементів економічної системи — продуктивних сил, техні-
ко-економічних, організаційно-економічних та виробничих відносин (або 
відносин економічної власності), а також господарського механізму. У будь-
якому суспільстві люди повинні постійно задовольняти свої потреби, для 
чого необхідне безперервне відтворення матеріальних благ, а значить, і про-
цесу їх виробництва [59, с. 223]. Процес відтворення охоплює і головні фак-
тори виробництва, а саме землю як природні ресурси, працю як робочу силу 
та усі види капіталу. 

Найбільш поширений підхід до визначення поняття «відтворення при-
родних ресурсів» означає, що це природний (регульований та нерегульова-
ний) штучний процес нарощення запасів природних ресурсів, відновлення 
їх якісних характеристик. Цей процес включає такі види, як рекультивація 
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та меліорація земель, агротехнічні заходи щодо поліпшення ґрунтів, лісів 
відновлювальні роботи, вирощування рибопосадкового матеріалу, біотехніч-
ні заходи щодо збереження та відтворення диких звірів і птахів, охорона вод-
них ресурсів та повітряного басейну [200]. 

Існує інший підхід щодо визначення сутності цього поняття. Так під від-
творенням природних ресурсів розуміється сукупність наукових, організа-
ційних, економічних та технічних заходів, спрямованих на відновлення й 
збільшення природних ресурсів або посилення корисних властивостей при-
родних об’єктів [201]. 

Варто зауважити, що не всі природні ресурси здатні бути відновленими. 
Отже, відтворення, збереження, ефективне та раціональне використання 
природних ресурсів є найважливішим елементом державної політики. 

Відтворення робочої сили розглядається як процес безперервного віднов-
лення і підтримки фізичних сил і здібностей людей до праці. Особливість 
відтворення робочої сили полягає в тому, що людина відтворює себе не тіль-
ки стосовно своїх фізичних й інтелектуальних здібностей, але й як працівник 
певної якості (кваліфікації) або типу (фаху). Економічний розвиток в країні 
визначає потреби відтворення певної кількості робочої сили, рівня її освіти і 
кваліфікації. Таким чином, для відтворення відповідної необхідної робочої 
сили суспільство повинно створювати умови для відшкодування витрат, 
пов’язаних з народженням, фізичним і культурним розвитком людей, їх осві-
тньою і професійною підготовкою [199, с. 80]. 

Як вже наголошувалося, капітал є одним із головних факторів продуктив-
них сил. Види капіталу обґрунтовуються різноманітністю виконуючих ним 
функцій. Отже, відтворення капіталу доцільно розглядати з точки зору зага-
льного визначення цього поняття та для кожного окремого виду. 

Враховуючи завдання, які поставлені у даному дослідженні, доціль-
но встановити сутність поняття «відтворення капіталу» та «відтворення 
людського капіталу». Так під відтворенням капіталу розуміється безпе-
рервне відновлення (обіг) засобів виробництва, що використовуються у 
виробництві товарів, послуг і доставка їх до кінцевого споживача. Воно 
передбачає постійне створення більш якісних і досконалих машин, об-
ладнання, механізмів, інструментів, програмного забезпечення тощо 
[199, с. 80]. 
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Відтворення людського капіталу відбувається у взаємозв’язку та взаємо-
залежності із загальними періодами життєвого циклу покоління, який доці-
льно розглядати з точки зору наступних етапів: 
• природне відтворення населення у певний момент часу, на певній території; 
• накопичення запасу природних здібностей, що включає рівень фізичного 

та душевного здоров’я, інтелекту, культури, моральності, мотивації, тощо; 
• набуття необхідних освітніх, професійно-кваліфікаційних навичок, знань 

та вмінь [202, с. 94–95]. 
Діагностику відтворення продуктивних сил доцільно здійснювати з ура-

хуванням типу їх відтворення. Розрізняють такі типи відтворення: просте, 
розширене та звужене або екстенсивний, інтенсивний та змішаний. Так ви-
значення типу відтворення для економічних процесів повинно відбуватися у 
відповідності з певними критеріями. По-перше, це характер використання 
отриманого доходу, по-друге, якісна характеристика застосування факторів 
виробництва. 

У відповідності по першого критерію розрізняють просте, звужене та роз-
ширене відтворення. Просте відтворення — відтворення за незмінних масш-
табів виробництва, це означає, що суспільство весь знову вироблений 
продукт, в т. ч. і додатковий, витрачає на споживання, а саме виробництво 
поновлюється в тих же обсягах і в тій же кількості. При такому відтворенні 
нагромадження відсутнє, запас капіталу залишається незмінним, економіка 
характеризується сталістю: немає ні зростання, ні спаду (тут обсяг заміщен-
ня капіталу, який вибув, дорівнює чистим інвестиціям) [199, с. 80]. 

Під розширеним відтворенням розуміється відтворення при зростаючих 
масштабах виробництва. Це повторення процесу виробництва в збільшеному 
масштабі, при цьому отриманий дохід йде не тільки в особисте споживання 
товаровиробника, але й на придбання додаткових виробничих ресурсів. Саме 
за рахунок їх використання подальше виробництво поновлюється в збільше-
ному розмірі. Розширене відтворення означає відновлення виробництва в 
кожному новому відтворювальному циклі на більш високому (щодо попере-
днього) рівні, що повинно призводити в підсумку до більш високого ступеня 
споживання людей та зростання добробуту суспільства в цілому [203]. 

Звужене (регресивне) відтворення розглядається як процес відновлен-
ня виробництва в скороченому обсязі через відсутність його доходів або 
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недоцільність розвитку даного виду (індивідуальне виробництво). При зву-
женому відтворенні на споживання йде не лише національний дохід, а й 
частина фонду заміщення, тобто валових заощаджень — за рахунок кош-
тів, що мали б йти на заміщення зношеного капіталу. Таке відтворення ха-
рактерно для країн, що знаходяться в глибокій і тривалій соціально-еконо-
мічній кризі, у випадках раптового і швидкого руйнування єдиного еконо-
мічного простору, коли відтворювальні зв’язки розриваються. Зниження 
ВВП і доходів призводить до економічного спаду, а це небезпечно для май-
бутнього країни [199]. 

Згідно з другим критерієм розрізняють екстенсивне, інтенсивне і змішане 
відтворення [203]. Екстенсивне відтворення визначається як процес розши-
рення масштабів виробництва за рахунок залучення додаткових ресурсів на 
колишній технологічній основі. Виділяють кілька шляхів екстенсифікації: 
зростання чисельності робітників, збільшення робочого дня, зростання обсягу 
інвестицій і капіталовкладень, освоєння нових ділянок землі, зростання видо-
бутку сировини і т. п. Вважається, що чисто екстенсивний тип відтворення не 
має перспективи, тому очевидно, що відтворення зіткнеться з обмеженістю ре-
сурсів. Отже, даний вид розширеного відтворення є своєрідною економічною 
моделлю, і класичного вигляду екстенсивного відтворення не існує. 

Інтенсивний тип відтворення визначається як процес збільшення обсягу 
виробництва за рахунок якісного поліпшення технологій і техніки. Для дано-
го типу відтворення характерні такі шляхи його забезпечення: оновлення 
техніки, більш ефективне використання всіх ресурсів, економія матеріальних 
ресурсів, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, зміцнення трудової ди-
сципліни, а також інтенсифікація управління, розвитку науки, інфраструкту-
ри. У чистому вигляді інтенсивне відтворення, як і екстенсивне, не існують. 
Вони взаємно переплітаються і доповнюють один одного, тим самим утво-
рюючи третій вид відтворення, існуючий в реальному житті, — змішане від-
творення [203]. 

Змішане відтворення представляє собою процес збільшення масштабів 
виробництва за рахунок одночасного підвищення кількості економічних ре-
сурсів і вдосконалення техніки і технології. 

Таким чином, на засадах визначення теоретичних аспектів відтворення 
продуктивних сил можна стверджувати, що цей процес доцільно розглядати 
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як безперервне відновлення всіх факторів виробництва, а саме природних 
ресурсів, робочої сили, засобів виробництва. 

Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального со-
ціуму полягає у відновленні робочої сили, її кількісних та якісних харак-
теристиках як головного ресурсу економіки, та яка є основним елементом 
виробництва. Під робочою силою розуміється здатність людини до праці, 
сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і до-
свіду, а також бажання отримання нових знань, які використовуються в 
процесі виробництва матеріальних благ. Як вже наголошувалося вище, 
робоча сила є невіддільною від індивіда. Робоча сила існує в особі люди-
ни-працівника. Саме людина та її здатність до праці є основним елемен-
том виробництва. 

З метою визначення закономірності відтворення продуктивних сил у кон-
тексті розвитку регіонального соціуму доцільно встановити чинники, що 
впливають цей процес. 

Так у науковій літературі, яка присвячена проблемам відтворення проду-
ктивних сил, визначені різні чинники [204]. 
1)  Природно-географічні, які виступають природним середовищем розвитку 

економіки. Аналіз природно-географічного середовища дозволяє отрима-
ти соціально-економічну оцінку природних ресурсів території. А саме, 
визначити види природних ресурсів; оцінити їх кількісний та якісний 
склад, умови залягання, технологічні можливості видобутку, ефектив-
ність розробки та використання корисних копалин, їх фізико-технологічні 
особливості; оцінити природний потенціал території. Отже, існуючі приро-
дні ресурси, можливість їх видобутку та використання, обумовлюють роз-
міщення продуктивних сил, пріоритетні види економічної діяльності 
регіону, зумовлюють особливості територіальних виробничо-господарсь-
ких комплексів, кількість, види та обсяг підприємств, розвиток міжгалу-
зевих зв’язків, формування виробничої, транспортної, соціальної інфра-
структури регіону. Вважається, що вплив природно-географічних чинни-
ків на розміщення продуктивних сил тим сильніше, чим нижче рівень їх 
розвитку; 

2) Вплив геополітичних чинників полягає у створенні своєрідного навколи-
шнього середовища для даної території. Геополітичні чинники охоплюють 
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географічне положення території; конкурентні переваги вітчизняних 
товаровиробників у системі світового господарства; модель інтеграції в 
світовий економічний простір [204, с. 25]. 

 Дія геополітичних чинників на відтворення продуктивних сил полягає в 
інтеграції продуктивних сил території в структуру світового економіч-
ного простору і міжнародного поділу праці на основі розвитку різних 
форм зовнішньоекономічних зв’язків. При цьому визначальну роль віді-
грають певні конкурентні переваги держави у світогосподарській сфері, 
які залежать від рівня ефективності використання природноресурсного 
потенціалу, структури економіки, курсу зовнішньоекономічної політики 
[204, с. 25]; 

3)  Вплив демографічних чинників на відтворення продуктивних сил є 
одними з найвагоміших факторів впливу, від яких залежить чисель-
ність населення, характер відтворення, його статевовікова та націо-
нальна структура, розміщення населення, фізична та соціальна щіль-
ність, чисельність та склад трудових ресурсів, навантаження на праце-
здатне населення за рахунок осіб молодших та старших працездатного 
віку, їх якісні характеристики, міграційний рух населення. Тому, де-
мографічні чинники надають вагомий вплив на забезпеченість терито-
рії людськими ресурсами, підприємств робочою силою, формування, 
розподіл, перерозподіл, нагромадження та збереження людського ка-
піталу тощо; 

4)  Економічні чинники, які впливають на відтворення продуктивних сил в 
контексті розвитку регіонального соціуму, виявляються в структурі еко-
номічно-активного населення, територіально-галузевому розподілі зайня-
тих, рівня зайнятості та зареєстрованого безробіття, форми та умови 
зайнятості і безробіття, умови праці, трудової мобільності, продуктивнос-
ті праці тощо. Розвиток промислового комплексу території сприяє зайня-
тості населення, розвитку сфери послуг та торгівлі, соціальної інфрастру-
ктури, що сприяє подоланню бідності, соціальної інтеграції та розвитку 
регіонального соціуму; 

5)  Соціальні чинники впливу на відтворення продуктивних сил поля-
гають у створенні соціальної інфраструктури та рівні її якості. Ме-
тою розвитку соціальної інфраструктури є задоволення населення в 
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соціальних потребах, а саме, в отриманні освітніх та культурних по-
слуг, відповідної якості медичного обслуговування, розвитку та якості 
сфери послуг та житлово-комунального господарства, стан та охорона 
навколишнього середовища, забезпечення відповідних санітарно-гігіє-
нічних умов існування тощо. Формування соціальної інфраструктури є 
необхідною складової, в умовах якої відбувається розвиток регіональ-
ного соціуму, наслідками якого є формування відповідних якостей ро-
бочої сили; 

6)  Інноваційні чинники, суть яких полягає у впровадженні сучасних досягнень 
науки та техніки в господарський комплекс регіону, фінансово-господар-
ську діяльність підприємств, економічну та соціальну інфраструктуру 
тощо, полягає у створені умов для підвищення ефективності та результа-
тивності виробничої діяльності, зниженні матеріаломісткості, собівартос-
ті продукції, ефективності та раціональності використання усіх видів ре-
сурсів підприємства, продуктивності праці тощо. 
У сучасному суспільстві відбувається прискорення темпів техніко-техно-

логічного оновлення виробництва, яке потребує відповідного рівня освіти, 
володіння технікою та обізнаності з новими технологіями. Отже, виникає по-
треба до зміни якісних характеристик робочої сили. А саме, необхідною, 
перш за все, стає процедура оновлення професійних знань, які мають бути 
фундаментальними, легко трансформованими та модельованими. Важливи-
ми стають питання збереження та відновлення здоров’я, культурного розвит-
ку робочої сили, що забезпечує, у тому числі, відповідну продуктивну пра-
цю, її культуру та стиль поведінки працівника. Іншими словами виникають 
нові вимоги до відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіона-
льного соціуму. 

Розвиток регіонального соціуму відбувається в умовах впливу на 
нього змін, які відбуваються при формуванні основних складових соці-
ального життя (рис. 1.2). Відтворення соціального життя регіонального 
соціуму полягає у відновленні всіх її складових: населення, трудових 
ресурсів, суспільного здоров’я, освітнього рівня та культурного розвит-
ку населення. 

Розглядаючи відтворення основних складових соціального життя регіона-
льного соціуму, доцільно визначити сутність кожної складової. 
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Рис. 1.2. Основні складові відтворення соціального життя регіонального 
соціуму 
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Розкриваючи сутність поняття відтворення населення [3, с. 68], варто за-
значити, що у вузькому значенні під відтворенням розуміється процес безпе-
рервного відновлення поколінь людей внаслідок взаємодії народжуваності та 
смертності, що протікає в рамках історично визначених соціальних відно-
син. Широке тлумачення передбачає, що відтворення розглядається як суку-
пність трьох видів руху населення: природного (безперервне відновлення в 
ході зміни поколінь), просторового (міграція) та соціального (соціальна мо-
більність), які виражають визначальну лінію всього руху народонаселення, 
його нерозривний зв’язок із процесом відтворення і розвитку суспільства в 
цілому [3, с. 68]. 

Процеси відтворення населення впливають на його структуру, під якою 
розуміється його розподіл на засадах визначених ознаками. Використання ві-
кової ознаки дозволяє розподілити населення на певні групи: до працездат-
ного, працездатного та старшого працездатного віку; у відповідності до ме-
тодології Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють населення у віці 
від 0 до 14 років, від 15 до 70 років, старше 70 років. При розгляді стану сус-
пільного здоров’я розрізняють групи населення у віці до 1 року, до 5 років, 
0–14 років, 0–17 років, 15–17 років, 18 років і старше, 15–49 років, жінки 18–
54 роки, чоловіки 18–59 років, 50 років і старше, жінки 55 років і старше, чо-
ловіки 60 років і старше. При встановленні рівня охоплення дітей дошкіль-
ною освітою виділяють такі групи: 0–2 роки, 3–4 роки, до 5 років, 3–5 років, 
до 6 років, 3–6 років; середньою освітою виділяють наступні групи: до 6 ро-
ків, 6–9 років, 10–14 років, 15–17 років, 6–17 років. При підготовці наукових 
кадрів використовують такі градації населення за віком до 34 років, 35–39 ро-
ків, 40–44 роки, 45–49 років, 50–54 роки, 55–59 років, 59 років і старше. 
Використання статевої ознаки дозволяє зробити статеву структуру населен-
ня, у поєднанні з віковою, статевовіковою структурою населення. За терито-
ріальними ознаками — міське та сільське населення. 

Під процесом розселення населення розуміється розподіл та перерозподіл 
населення на території. Структура розселення населення, а саме розподіл йо-
го у міській та сільській місцевостях, у містах (надвеликі, великі, середні, 
напівсередні та малі) визначається як розміщення населення. 

Відтворення трудових ресурсів визначається як процес постійного і без-
перервного оновлення кількісних і якісних характеристик населення, яке за 



Розділ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 83

своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатне за-
йматися суспільно корисною діяльністю. Важливо зауважити, що величина і 
склад трудових ресурсів залежать від чисельності населення, його статевові-
кової структури (кількісна складова), а їх якісна характеристика (здоров’я, 
освіта, професійні навички, культура та ін.) — від існуючих на даній терито-
рії умов відтворення населення. При цьому якість трудових ресурсів слід 
розглядати як одну із складових конкурентоспроможності економіки. Слід 
мати на увазі, що особливістю відтворення трудових ресурсів, є те, що на 
цей процес впливають зміни, які відбуваються в економічній, політичній, 
правовій, соціальній та ін. сферах життєдіяльності суспільства. Таким чином 
можна стверджувати, що відтворення трудових ресурсів ґрунтується на від-
творенні населення, проте має свої специфічні закони розвитку. 

Доведено, що будь-яке відтворення у своєму розвитку послідовно проходить 
певні фази. Стосовно трудових ресурсів як специфічного чинника виробництва 
процес відтворення складається з таких фаз як формування, розподіл й перероз-
поділ та використання. Усі фази органічно пов’язані між собою [205]. 

Розглядаючи сутність відтворення суспільного здоров’я населення, 
перш за все слід визначитися з поняттям «суспільне здоров’я». Слід розріз-
няти поняття «суспільне здоров’я» і «здоров’я індивіда». Під першим розу-
міють найважливіший економічний і соціальний потенціал країни, обумов-
лений дією різних чинників навколишнього середовища і способу життя 
населення, який дозволяє забезпечити оптимальний рівень якості та безпе-
ки життя [206, с. 6]. Поняття «здоров’я індивіда» не є чітко детер-
мінованим, але пов’язане із безліччю чинників, які впливають на людину. 

Здоров’я людини є одним з найважливіших факторів умов його існуван-
ня. Стан суспільного здоров’я населення здатне надати великий вплив на ди-
наміку економічного розвитку країни (або її окремого регіону) через вплив 
на якість людських ресурсів. У такому контексті «потреба у здоров’ї» вже 
виходить просто за рамки індивідуального і носить узагальнюючий характер — 
«суспільне здоров’я», яке є надбанням держави і служить неодмінною умо-
вою успішного використання його продуктивних сил [207, с. 8]. 

Виходячи з вище переліченого, під відтворенням суспільного здоров’я 
населення слід розуміти процес безперервного поновлення життєздатності 
регіонального соціуму та його збереження. 
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Життєздатність знаходить своє вираження у реалізованій та майбутній 
виживаності. Найбільш чутливим показником життєздатності певної групи 
населення виступає його життєвий потенціал, а в розрахунку на одного сере-
днього представника групи — ймовірність очікуваної тривалості життя при 
народженні [208]. 

Наступною складовою соціального життя регіонального соціуму є від-
творення його освітнього рівня. Слід зазначити, що науковці розглядають 
освітній рівень як єдність кількісних, тобто число років навчання, та якіс-
них характеристик, а саме, володіння сукупністю знань, умінь, наявність 
професійного досвіду, навичок тощо, які визначають потенційні можли-
вості індивіда до ефективної праці та життєдіяльності [209]. Доведено, 
що освітній рівень є одним з головних складових формування людського 
капіталу. 

Відтворення освітнього рівня населення доцільно визначати як процес 
формування та нагромадження якісних та кількісних характеристик регіона-
льного соціуму в процесі його послідовної та взаємопов’язаної пізнавальної 
діяльності. 

Культурний розвиток у сучасному суспільстві України відбувається на 
двох рівнях — у масштабі країни та на території регіону. По-перше, відтво-
рення культурного розвитку соціуму неможливе без відповідної державної 
політики, програм та підтримки, що сприяють розвитку духовності та зміц-
ненню моральних засад суспільства, патріотичному вихованню, формуван-
ню здорового способу життя тощо. Так, проголошені завдання, принципи і 
пріоритети культурної політики України визначають культуру одним із голо-
вних чинників національного відродження, подолання соціально-екологічної 
і політичної кризи, збереження національної самобутності українців та наці-
ональних меншин, що населяють Україну. По-друге, саме на регіональному 
рівні культурні процеси мають особливу специфіку, що пов’язано з націона-
льними, етнічними та географічними особливостями території. Відтворення 
культурного розвитку на регіональному рівні відбувається на засадах поєд-
нання місцевих особливостей із загальнодержавними тенденціями. Культур-
ний розвиток регіонального соціуму в поєднанні з іншими складовими соціа-
льного життя суспільства створює синергетичний ефект, що сприяє якісному 
розвитку робочої сили. 
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У сучасній науці трактування поняття «культура» вважається дискусій-
ним. Існує безліч її визначень. Варто підтримати думку М. М. Мальованого, 
що під культурою слід розуміти процес виникнення, взаємодії, зміни, збере-
ження і передачі (успадкування) історично конкретних способів діяльності в 
різних сферах суспільного життя, в ході якого відбувається розвиток людсь-
ких сил і відносин, а також самої людини як суспільного об’єкта й об’єкта 
діяльності, що набуває свого вираження у всьому багатстві й різноманітності 
створюваної людьми предметної дійсності у всій сукупності результатів 
людської праці й думки [210, с. 158]. 

Необхідно звернути увагу на те, що під умовами відтворення культурно-
го розвитку населення, відповідно до Закону України «Про культуру», слід 
розуміти цілу мережу, яка представляє собою комплекс підприємств, уста-
нов, організацій і закладів культури державної та комунальної форм власнос-
ті, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку 
творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інфор-
мації про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а 
також на забезпечення цілісності культурного простору України, доступнос-
ті національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері 
культури [121]. 

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що відтворення соціа-
льного життя регіонального соціуму відбувається на засадах поєднання міс-
цевих особливостей із загальнодержавними тенденціями. Однак слід мати на 
увазі, що територіально стійка соціальна спільність при багатьох загальних 
рисах відрізняється істотними ознаками національного та соціального складу 
населення, якістю й укладом життя, національними традиціями, культурою, 
побутом та ін. Регіональний соціум ізоморфний і регіонально специфічно 
відтворює в собі загальні елементи і структуру соціуму в цілому. 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна вважати, що під 
відтворенням продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму 
слід розуміти не тільки відновлення робочої сили на певній території внаслі-
док взаємодії народжуваності та смертності (природний рух), міграції (прос-
торовий рух), але й відтворення його соціальної структури (соціальна мо-
більність), а також її кількісних та якісних характеристики, як головний 
ресурс економіки, яка є основним елементом виробництва. 
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2.1. Генезис уявлень щодо поняття діагностики 

Сучасний стан розвитку регіону супроводжується складними економіч-
ними й соціальними явищами й процесами. Кризові явища у вітчизняній 
економіці негативно відображаються не тільки на діяльності промислового 
сектору, а й значною мірою стосуються усіх сфер життєдіяльності суспільст-
ва. Необхідність стабілізації економічних і соціальних процесів і надання їм 
позитивної динаміки обумовлює активізацію дій із формування механізму 
комплексного дослідження регіональних ситуацій і проблем економічного та 
соціального розвитку. Отже, розробка нового та удосконалення існуючого 
інструментарію для аналізу і оцінки продувних сил у контексті розвитку ре-
гіонального соціуму є необхідною для розв’язання поставлених завдань. 

Результати діагностики, як зазначає О. Дмитрієва, необхідні, по-перше, 
для розробки національної політики розвитку. Не можна розробляти і прово-
дити будь-яку національну політику, не маючи точних уявлень про те, які те-
риторії (регіони) є проблемними, на яких спостерігаються значні відхилення 
від нормального стану. Крім визначення проблемних територій необхідно 
також виявити такі, що володіють значним соціально-економічним потенціа-
лом, в яких у перспективі може мати місце пожвавлення економічної та соці-
альної діяльності або інтенсивне економічне зростання [211, с. 4]. 

По-друге, застосування діагностики необхідно на всіх інших рівнях дер-
жавного управління. При розробці концепцій і стратегій розвитку окремих 
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територій (регіонів, міст, районів) слід відокремити «вузькі місця» у функ-
ціонуванні господарського комплексу, оцінити економічний потенціал 
території та ступінь його використання, визначити ємність розміщення виро-
бництва і розселення, інші характеристики. 

По-третє, оскільки діагностика містить дослідження територіальних рин-
ків та їх взаємодію, то її результатом є факти, відомості, оцінки, показники, 
інші дані, необхідні для аналізу й прогнозування виробничо-господарської 
діяльності суб’єктів економіки [212]. 

Існування в сучасній науці терміна «діагностика» обумовлено, перш за 
все, необхідністю отримання комплексної оцінки явищ і процесів, які відбу-
ваються у будь-якій сфері економіки, суспільного життя, науки та техніки. 
Встановлення достовірного діагнозу стану досліджуваної системи забезпе-
чує необхідною інформацією процедуру формування комплексу профілакти-
чних та попереджувальних негативним тенденціям заходів. 

Етимологічно термін «діагностика» веде початок від грецького слова 
diagnositikos, англійського — diagnostics, німецького — diagnostik, французь-
кого — le diagnostic та означає здатність розпізнавати і являє собою вчення 
про методи й принципи встановлення хвороб і визначення діагнозу, тобто 
розпізнання явищ за їх симптомами [212]. Слово «діагноз» походить від 
грецького diagnosis, яке перекладається як розпізнавання, розрізнення, ви-
значення. При цьому змістовне значення поняття «діагноз» полягає у визна-
ченні сутності й особливостей хвороби на основі багатобічного дослідження 
хворого. Діагноз є результатом, заключною частиною процесу діагностики 
[213, с. 114]. 

Уперше поняття «діагностика» стала застосовуватися в медицині й озна-
чає мистецтво розпізнавання хвороби за її симптомами (ознак захворювання) 
і встановлення причин її походження [214, с. 43]. Діагностичні дослідження 
Гіппократа й розроблена ним система визнається початком наукової діагнос-
тики. Зі створенням системи машин методи діагностики одержали розвиток 
у техніці — це технічна діагностика несправностей механізмів. У господар-
ській практиці опис першого досвіду використання діагностичних методів 
міститься у працях У. Кента у 1925 р. [215]. За сучасних умов застосування 
економічної діагностики пов’язане з розвитком управлінського консульту-
вання. 
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Аналіз літературних джерел із проблем визначення сутності поняття «діа-
гностика» дозволяє стверджувати, що в сучасній науці існує безліч підходів 
до встановлення змісту цього поняття. Так діагностику розглядають як галузь 
знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а 
також принципи побудови засобів діагностування [216]. У філософському ро-
зумінні діагностика розглядається як процес пізнання об’єктивної істини, діаг-
ноз — як логічна формула [217, с. 6]. 

У найбільш поширеному розумінні діагностика визначається як сукуп-
ність дій із розпізнавання образів. Їй надаються такі визначення: розпізна-
вання образу; встановлення і вивчення ознак, що характеризують стан об’єк-
та, який вивчається, для прогнозу можливих відхилень та їх запобігання в 
нормальному режимі його роботи; сукупність методів дослідження процесів 
і явищ [214, с. 43]. Також це можливість заздалегідь, до моменту настання 
негативних тенденцій в яких-небудь внутрішніх або зовнішніх процесах ви-
явити причини, що викликають негативні тенденції, імпульси і відповідно 
реагувати на них (або знизити вплив) [218, с. 89]. 

Досліджуючи існуючі підходи до визначення сутності діагностики, було 
встановлено, що у загальному вигляді існує три підходи щодо її визначення. 
По-перше, це здатність розпізнавати стан об’єкта, по-друге, визначення сут-
ності поняття «діагностика» через складову управлінської діяльності, по-тре-
тє, визначення сутності через розуміння того, що вона є інструментарієм 
здійснення аналізу стану об’єкту дослідження. 

Так, на думку більшості авторів, сутність діагностики виявляється як зда-
тність розпізнавати стан об’єкта, тобто розпізнання явищ за їх симптомами. 
Цю тезу підтримує Н. М. Євдокимова та А. В. Кірієнко, які вважають, що 
діагностика трактується як розпізнавання стану об’єкта за прямими та непря-
мими ознаками [219, с. 13]. О. В. Раєвнєва та С. О. Степуріна вважають, що 
діагностика означає розпізнавання стану об’єкта, що досліджується як у рет-
роспективному, так і перспективному періодах [220]. 

На думку закордонних учених Н. А. Лисенко, Б. Ю. Сербіновського, 
С. Н. Цвєткової, під діагностикою слід розуміти вчення про методи, 
процеси і принципи розпізнавання «хвороб» виробничої системи й по-
становку діагнозу, оцінку її стану й перспектив розвитку, виміру пара-
метрів, установлення й вивчення ознак «хвороб» для підтримки здатності 
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ефективно функціонувати і пристосовуватися до змін зовнішнього сере-
довища [221]. 

Сучасні українські вчені О. В. Мороз, О. А. Сметанюк уважають діагнос-
тику як здатність оперативно розпізнавати дестабілізуючі фактори та процеси, 
що дає змогу забезпечувати прийняття випереджуючих управлінських захо-
дів із метою запобігання виникнення нових проблем у розвитку організації 
та підвищення ефективності системи управління в цілому [222]. 

О.Є. Найденко розглядає діагностику як оцінку стратегічного потенціалу 
об’єкта дослідження, результатом якої повинен бути діагноз, який визначає 
та описує поточний та перспективний стани об’єкта діагностики, його основні 
проблеми та шляхи їх подолання. Автор звертає увагу на те, що центральним 
питанням у діагностиці є розпізнавання симптомів ускладнень чи можливос-
тей, які допомагають встановити основні проблеми [223]. 

О. О. Гетьман і В. М. Шаповал визначають діагностику як спосіб розпі-
знавання соціально-економічної системи за допомогою реалізації комплексу 
дослідних процедур і виявлення в них слабких ланок і «вузьких місць», яка 
відноситься до методів непрямих досліджень [224, с. 9]. 

Другий підхід обґрунтовує визначення сутності поняття «діагностика» як 
складової управлінської діяльності. Ще на початку 80-х рр. минулого століт-
тя зарубіжні вчені Р. К. Юксвяров, М. Я. Хабакух, Я. Д. Дейман розглядали 
діагностику як частину управлінського консультування і як сукупність спе-
цифічних методів і методик, спрямованих на виявлення та подолання конк-
ретних труднощів і проблем [225]. 

Р. З Дорміць, Г. В. Лещук визначають діагностику з погляду складової 
управлінської діяльності щодо дослідження та аналізу фінансово-господар-
ського стану підприємства з метою виявлення відхилень, мінімізації негатив-
ного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, а також формування 
рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень [226]. 

О. Г. Мельник стверджує, що діагностика — невід’ємна складова системи 
менеджменту, яка реалізується при виконанні його функцій, і є базою для 
створення методів менеджменту та прийняття управлінських рішень, а також 
формує інформаційну базу функціонування різноманітних сфер підприємст-
ва [227, с. 143]. Цей підхід підтримує І. В. Кривов’язюк, який уважає, що діа-
гностика — це самостійна система, що інтегрує аналітичну, контрольну, 
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стимулюючу, індикативну, прогнозну, управлінську функції на рівні підпри-
ємства [228]. 

Колектив авторів на чолі із професором А. Е. Воронковою діагностику 
розглядають як різновид управлінської діяльності, спрямований на встанов-
лення і дослідження симптомів, оцінювання внутрішнього стану і виявлення 
проблем ефективного функціонування й розвитку системи управління, а та-
кож розроблення шляхів їх подолання [229, с. 41–43; 230, с. 297]. 

Н.Є. Скрипник у своїх роботах визначає сутність діагностики, виходячи з 
таких підходів. По-перше, діагностика розглядається як напрям наукового 
дослідження соціально-економічного стану підприємства, який, на відміну 
від існуючих, ураховує реактивні, превентивні, антиципативні технології 
розпізнавання і визначення ознак структурних, обмінних і функціональних 
порушень, ідентифікації кризового процесу, установлення стадії, причин ви-
никнення та наслідків його розвитку, визначення можливих шляхів нейтралі-
зації. По-друге, це розробка, обґрунтування альтернативних проектів управ-
лінських рішень і критеріїв їх вибору для відновлення рівноваги, повної або 
часткової адаптації соціально-економічної системи [213, с. 120]. 

Останній, третій підхід до визначення сутності поняття «діагностика», 
розглядає її як інструментарій здійснення аналізу стану об’єкта дослідження. 
Але слід звернути увагу, що у цьому підході акцент робиться на здійснення 
безпосередньо аналізу, не виділяючи наступних етапів, властивих власне діа-
гностиці, таких як синтез та оцінка. 

Відповідно до джерел [58, с. 46; 211, с.10], сучасна діагностика зобов’яза-
на не тільки забезпечувати інформацією про стан об’єкта на даний момент, а 
й виявляти відхилення і реагувати на них ще на стадії розвитку. З іншого бо-
ку, діагностика як галузь знань включає в себе теорію і методи організації 
процесу діагнозу, а також принципи побудови засобів діагнозу. У діагности-
ці це означає, перш за все, побудову систем індикаторів для оцінки стану 
об’єкта дослідження, розробку якісних і кількісних шкал для вимірювань 
значень цих індикаторів. Процес діагностики складається з класифікації 
можливих регіональних патологій і симптомів, процедури збору й обробки 
діагностичної інформації. 

Діагностику як напрям аналізу господарської діяльності, розглядає А.І. Му-
равйов. Він уважає, що це напрям аналізу господарської діяльності, який 
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дозволяє виявити та локалізувати порушення нормального перебігу відтво-
рювального процесу на основі аналізу динаміки мінімальної кількості показ-
ників. Також це засіб визначення характеру порушень та сегмента господар-
ської діяльності, в якій фіксують відхилення відповідних показників [231]. 

І. Д. Фаріон, Л.І. Савчук, С. М. Жукевич вказують, що діагностика — це 
метод аналізу стану внутрішнього середовища організації, встановлення 
проблем та «вузьких місць», які спричиняють відхилення та деформації 
об’єкта від норми чи цілі, виявлення потенційно сильних та слабких сторін, 
що впливають на формування та реалізацію ефективної стратегії організації 
[232, с. 8-9]. 

Так А.І. Муравйов визначає діагностику як спосіб встановлення характе-
ру збоїв нормального перебігу господарського процесу на підставі типових 
ознак, властивих тільки цьому об’єкту, та акцентує увагу лише на аналізі й 
контролі відхилень від нормального перебігу господарської діяльності під-
приємства [231, c. 17]. 

А. П. Градов, В.І. Кузін, Н. Г. Данилочкина розглядають діагностику як 
напрям економічного аналізу, що дає змогу виявити характер порушення но-
рмального перебігу економічних процесів на підприємстві [233, c. 24]. 

Таким чином, підсумовуючи існуючі підходи, можна вважати, що сут-
ність поняття «діагностика» визначається, по-перше, як складова управлінської 
діяльності (на мікрорівні — підприємство, організація, установа; макрорівні 
— держава, регіон, галузь), що призначена виконувати контролюючу функ-
цію, метою якої є встановлення відхилень розвитку об’єкта від нормативних 
показників та реагування на них ще на стадії розвитку. По-друге, як здат-
ність розпізнавати стан об’єкта, тобто формування обґрунтованого висновку 
за рахунок аналізу виявлених тенденцій, проблем і причин, які викликають 
негативний тренд його розвитку. По-третє, умовою проведення діагностики 
є наявність науково-методичного забезпечення, використання якого дозволяє 
виявити, описати й ототожнити проблеми, що розпізнаються, у процесах 
аналізу, синтезу та оцінки. 

Головною метою діагностики є встановлення діагнозу на дату завершен-
ня цього дослідження й на перспективу. Діагноз, який отримали в результаті 
діагностики є аналітичним забезпеченням управлінських рішень як на рівні 
держави, регіонів, галузей, так і окремих установ та підприємств. Реалізувавши 
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мету на основі даних діагнозу, можна вибрати правильну і грамотну еконо-
мічну й соціальну політику, стратегію і тактику [234, с. 152]. 

Обґрунтування видів діагностики відбувається залежно від об’єкта, стан 
якого розпізнається, тобто об’єкта діагностики. 

Суб’єктами діагностики є особи, які, залежно від об’єкта, стан якого роз-
пізнається, здійснюють цій процес. Суб’єкти діагностики, відповідно до 
встановленої мети, покликані виявити тенденції розвитку досліджуваних 
процесів, які необхідні для ідентифікації проблемних ситуацій. 

Предметом діагностики є науково-методичний інструментарій щодо відо-
браження кількісної та якісної характеристики об’єкта діагностики. 

Розглядаючи до визначення видів діагностики, слід звернути увагу на те, 
що майже всі сфери економіки, суспільного життя, науки та техніки викори-
стовують комплекс науково-прикладних та науково-методичних досліджень, 
що зумовлюють існування різних підходів до її класифікації. Так діагностика 
застосовується у різноманітних сферах — медицині, економіці, техніці, педа-
гогіці, екології тощо. 

Медична діагностика визначає нормальні та патологічні процеси в організ-
мі пацієнта, різноманітні захворювання, патологічні стани на засадах науково-
медичних знань, сутність яких складають теорія, методи і засоби постановки 
діагнозу про стан здоров’я людини. Терміном «діагностика» ву медицині 
позначають також власне процес розпізнавання хвороби. 

Медична діагностика включає три основні розділи: семіотику, методи об-
стеження та методологічні засади встановлення діагнозу. Семіотика вивчає 
симптоми хвороби та їх діагностичне значення, виділяючи, зокрема, неспе-
цифічні та специфічні симптоми. Методи діагностичного обстеження поділя-
ють на основні, додаткові або спеціальні. Методологічні основи діагностики 
формуються на засадах загальної теорії пізнання (гносеології), методах 
дослідження і мислення, загальних для всіх наук. 

Як науковий метод діагностика базується на використанні історично 
сформованих знань, на спостереженні і досвіді, порівнянні, класифікації 
явищ, розкритті зв’язків між ними, побудові гіпотез та їх перевірки. Ра-
зом із тим діагностика як особлива сфера гносеології та самостійний роз-
діл медичних знань має низку специфічних рис, головна з яких визнача-
ється тим, що об’єктом дослідження є людина з властивою їй особливою 
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складністю функцій, зв’язків і взаємодії з навколишнім середовищем 
[235]. 

Процес встановлення діагнозу хвороби включає аналіз, систематизацію 
та узагальнення симптомів хвороби у вигляді нозологічного або синдром-
ного діагнозу, або у формі побудови діагностичного алгоритму. Заключ-
ним етапом діагностичного процесу є перехід від абстрактно-формального 
діагнозу хвороби до конкретного (діагнозу хворого), який у повному 
вигляді являє сукупність анатомічного, функціонального, етіологічного, 
патогенетичного, симптоматичного, конституціонального і соціального 
розпізнавання, тобто синтез — встановлення єдності різних боків стану да-
ного хворого, його індивідуальності. Діагноз хворого служить обґрунту-
ванням індивідуалізації лікування та проведення профілактичних заходів 
[236]. 

Коли об’єктом діагностики є технічне середовище, говорять про технічну 
діагностику, яка покликана розв’язувати такі завдання: 
1)  діагнозу — із визначення стану, в якому знаходиться об’єкт у даний 

момент часу; 
2)  прогнозу — прогнозування стану, в якому опиниться об’єкт у майбутній 

момент часу; 
3)  ґенезу — визначення стану, в якому перебував об’єкт в деякий момент 

часу в минулому. 
Об’єктами технічної діагностики можуть бути будь-які технічні вироби, 

пристрої або системи, щодо яких має сенс ставити і розв’язувати завдання 
перевірки їх справності, працездатності, правильності функціонування або 
завдання пошуку несправностей [237, с. 8, 20]. Тому діагностика дозволяє 
виявити стан досліджуваного об’єкта, у даному випадку технічний, у трича-
совому вимірі, а саме в минулому, сьогоденні й у майбутньому як структуро-
вані моменти початкового синтезу. 

Постановка діагнозу здійснюється на основі технічного стану обладнання, 
яке може знаходитися в одному з таких станів: 
• справному (виріб відповідає всім вимогам нормативно-технічної докуме-

нтації); 
• несправному (виріб не відповідає хоча б одній вимозі нормативно-техніч-

ної документації); 
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• працездатному (значення всіх параметрів, що характеризують здатність 
виконувати задані функції на всіх режимах, відповідають вимогам норма-
тивно-технічної документації); 

• непрацездатному (значення хоча б одного параметра, що характеризує 
здатність виконувати задану функцію, не відповідає вимогам норматив-
но-технічної документації); 

• функціонуючому (значення всіх параметрів, що характеризують здатність 
виконувати задані функції на перевірених режимах, відповідні вимогам 
нормативно-технічної документації); 

• нефункціонуючому (значення хоча б одного параметра, що характеризує 
здатність виконувати задані функції на перевірених режимах, не відпові-
дає вимогам нормативно-технічної документації). 
Одним із найважливіших завдань технічної діагностики є пошук не-

справностей, тобто вказівка місць і, можливо, причин їх виникнення. Після 
усунення несправності об’єкт стає справним, працездатним або правильно 
функціонуючим [237, с. 8, 9]. 

Залежно від організації технічної діагностики в часі виділяють такі її 
види: 
1)  періодична, за якою надходження інформації про технічний стан об’єкта 

відбувається через встановлені інтервали часу; 
2)  безперервна, за якою надходження інформації відбувається безперервно; 
3) оперативна, за якою надходження інформації відбувається за встановле-

ними (короткостроковими) проміжками часу [237]. 
За методом впливу на об’єкт виділяють такі види технічної діагностики: 

1)  тестова, під час якої на об’єкт подаються тестові впливи; 
2)  робоча, під час якої на об’єкт подаються робочі впливи. 

Важливе місце у сучасній науці посідає педагогічна діагностика, яка 
покликана, по-перше, оптимізувати процес навчання, по-друге, в інтересах 
суспільства забезпечити правильне визначення результатів навчання і, по-
третє, керуючись виробленими критеріями, звести до мінімуму помилки при 
переведенні учнів із однієї навчальної групи в іншу при спрямуванні їх на 
різні курси у виборі спеціалізації навчання [238, с. 8]. При цьому під діагнос-
тикою К. Інгенкамп розуміє процес, у ході якого (із використанням діагнос-
тичного інструментарію чи без нього), дотримуючись необхідних наукових 
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критеріїв якості, вчитель спостерігає за учнями і проводить анкетування, об-
робляє дані спостережень й опитувань та повідомляє про отримані результа-
ти з метою характеристики поведінки, пояснення її мотивів чи передбачення 
поведінки в майбутньому. Педагогічна діагностика розглядається також як 
процес розпізнавання явищ і визначення їх стану в певний момент на основі 
використання необхідних для цього параметрів. Вона здійснюється з метою 
визначення відповідності отриманих результатів навчального процесу, його 
ефективності та вжитими корекційними заходами [238]. 

Науковці, які працюють за даним напрямом [239; 240; 241], вважають, що 
метою проведення педагогічної діагностики є оптимізація навчально-вихов-
ного процесу. Також учені зауважують, що важливими завданнями педагогі-
чної діагностики є: 
• визначення результативності, якості та недоліків навчально-виховного 

процесу; 
• виявлення потенціалу педагогічного колективу; 
• планування наступних етапів навчального процесу; 
• удосконалення освітніх програм і методів педагогічного впливу; 
• вироблення єдиних педагогічних вимог; 
• мотивація за допомогою заохочення тощо. 

Виділення екологічної діагностики обумовлена глобальною проблемою 
забруднення природного середовища, викликаною функціонуванням техно-
генної системи, основу якої складає сукупність взаємопов’язаних техніко-
технологічних та соціальних об’єктів, створених людиною в циклі виробни-
чо-господарської діяльності. Екологічна діагностика становить систему ме-
тодів вивчення природних комплексів та їх компонентів, що дозволяють на 
основі даних біологічної індикації й аналізу показників спеціалізованих тест-
систем приходити до обґрунтованих висновків про стан об’єкта в цілому при 
антропогенних на нього впливах різної інтенсивності і тривалості [242, с. 84]. 

Екологічна діагностика здійснюється з метою розпізнавання проблемних 
екологічних ситуацій, сценаріїв їх розвитку та визначення екологічних збит-
ків довкіллю в результаті тих або інших змін у виробничій діяльності, стані 
природних екосистем; тенденцій еколого-економічного розвитку території, 
обґрунтування стратегічних рішень із регулювання екологічної діяльності та 
розроблення напрямів реалізації відповідних заходів для ліквідації причин 
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виникнення екопорушень, проблемних ситуацій у сфері природокористу-
вання. 

Важливою подією в сучасній науці є виділення соціальної діагностики в 
окреме наукове дослідження. Дослідити і проаналізувати стан соціальної 
сфери можливо за допомогою соціальної діагностики, що дозволяє найбільш 
обґрунтовано встановити особливості умов становлення, існування та перс-
пектив розвитку соціуму. Сутність соціальної діагностики полягає, з одного 
боку, у дослідженні умов соціального життя населення шляхом розпізнаван-
ня та встановлення причинно-наслідкових зв’язків, відносин, що характери-
зують його стан та тенденції розвитку. З іншого, слід зазначити, що соціаль-
на діагностика покликана також встановити соціальні мотиви й причини 
поведінки особистості, групи та суспільства загалом, ставлення індивіда до 
соціальних цінностей суспільства. На думку українських учених [243; 244], 
метою діагностики є виявлення соціальних проблем функціонування й роз-
витку суспільства та їх оцінка в системі показників (норм, нормативів, орієн-
тирів у сфері життєдіяльності, що діагностується). Також визначення дії 
(сили та напряму) факторів, які присутні в економічній, соціальній, політич-
ній, культурній та інформаційній сферах суспільного життя; отримання до-
стовірної інформації і прогнозування ймовірних змін та їх впливу на умови 
життєдіяльності населення; розробка рекомендацій та дій для прийняття ор-
ганізаційних рішень і надання соціальної допомоги. 

Враховуючи сутність соціальної діагностики, встановлений діагноз має 
носити двоякий характер. По-перше, це стосується визначення та оцінки 
умов життєдіяльності населення; по-друге, результатів соціального розвитку 
самого індивіда. Особливістю соціальної діагностики є можливість визна-
чення рівня соціального благополуччя та суспільного здоров’я соціуму. 

Важливим у розвитку сучасної економічної науки є той факт, що в остан-
ні роки дослідження майже всіх економічних процесів, тобто процесів виро-
бництва, розподілу, обміну і споживання, та дії зумовлених ними спільних 
законів і властивих їм суперечностей, відбувається з використанням такого 
інструментарію як діагностика. Це, у свою чергу, привело до існування без-
лічі підходів до визначення сутності поняття «економічна діагностика». 

Як вже наголошувалося, теорія економічної діагностики є синтезом 
знань, отриманих іншими галузями і, перш за все, медицини, та власними 
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розробками сучасного методологічного апарату та інструментарію дослі-
дження. Отже, вбираючи в себе позитивні риси і практичний досвід, накопи-
чений іншими галузями знань, теорія економічної діагностики узагальнює і 
систематизує дані про економічні ситуації, що зустрічаються, можливі аль-
тернативи дій, що спрямовані на їх розв’язання [245]. 

Українські вчені Л. М. Савчук та І. Г. Сокиринська доводять, що економічна 
діагностика покликана виконувати такі завдання [246, с. 14–15]: 
1) складання класифікації можливого стану об’єкта. Безліч ситуацій, які під-

лягають ідентифікації, потрібно розподілити на класи таким чином, щоб 
об’єкти одного класу мали невеликі відмінності один від одного і значно 
відрізнялися від об’єктів інших класів; 

2) розпізнавання стану об’єкта за заданими ознаками класифікації. У ході 
розпізнавання повинна обов’язково оцінюватися інформативність ознак, 
а ті особливості кожного класу, на основі яких проводиться діагностика, 
мають бути формалізовані. Завдання діагностики полягає в тому, щоб, 
порівнюючи опис об’єкта з описами класів, визначити, до якого класу на-
лежить цей об’єкт; 

3) визначення адекватності (якості) розпізнавання. Це завдання може бути 
розв’язане за допомогою математичних методів і в кінцевому підсумку 
впливає на результативність діагностики; 

4) вибір класу рішення з можливих альтернативних варіантів. Це завдання 
розв’язується в процесі співставлення визначеного класу об’єкта з набо-
ром рішень, що є можливим у даному випадку. Для підвищення якості 
управлінських рішень, що приймаються після діагностування об’єкта, 
доцільно заздалегідь провести також класифікацію рішень, а потім при-
вести у відповідність кожний клас ситуацій і рішень. Якщо є альтерна-
тиви, то необхідно оцінити можливу результативність кожного варіанта 
рішення; 

5) оцінка і прогнозування можливих наслідків і перспектив рішень, що 
приймаються. Це завдання зумовлене попереднім і передбачає, що для 
кожного випадку прийняття рішення прогнозується декілька варіантів 
можливого ходу подій. 
Підходячи до встановлення сутності економічної діагностики, перш за 

все необхідно зробити акценти на тому, що вона може здійснюватися як на 
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макро- так і на мікрорівнях. Отже, зміст цього поняття включає, з одного 
боку, економічну діагностику розвитку територій (країни, регіону, міста (на-
селеного пункту), району у місті), з іншого, економічну діагностику підпри-
ємства. На засадах досліджень О. Д. Дмитрієвої, що стосуються економічної 
діагностики розвитку територій, об’єктом економічного діагнозу «може бути 
регіон різного таксономічного рівня: країна, республіка, область, місто (на-
селений пункт), район у місті» [211, с. 8]. 

В. М. Лексін економічну діагностику пропонує визначати як сукупність 
спеціальних інформаційно-аналітичних технологій, що дозволяють: 
а)  описати досліджувані регіональні ситуації й проблеми в системі характе-

рних для них ознак (параметрів, показників); 
б)  ідентифікувати ці ситуації і проблеми, тобто «прив’язати» їх до відомих 

типологічних груп; 
в)  дати кількісну та якісну оцінку цих ситуацій і проблем, іншими словами 

поставити остаточний діагноз; 
г)  установити та оцінити внутрішні й зовнішні причини продіагностованих 

станів [247, с. 65]. 
Вчений зауважує, що предметом діагностики слід уважати регіональні си-

туації й проблеми. «Діагностика ситуації» (на території країни, регіону, міста 
(населеного пункту), району у місті) покликана дати можливості зведену оцін-
ку і цілісну ідентифікацію всієї територіальної системи з низовими одиниця-
ми, що входять до неї. «Діагностика регіональних проблем» у принципі має 
бути внутрішньо пов’язана з діагностикою регіональної ситуації в цілому і ви-
тікати з її кінцевих результатів. При цьому незалежно від суті предмета регіо-
нальна діагностика видозмінюється за різних вимог до її оперативності [247]. 

Діагностику як галузь, яка включає теорію та методи організації процесу 
діагнозу, а також принципи побудови засобів діагнозу, визначає Н.Є. Скрип-
ник. У регіональній діагностиці це означає перш за все побудову систем ін-
дикаторів для оцінки стану регіонів, розробку якісних і кількісних шкал для 
вимірювання значень цих індикаторів. Процес діагностики складається з 
класифікації можливих регіональних патологій та їх симптомів, процедури 
збору та обробки діагностичної інформації [213, с. 117]. 

Співробітники Інституту економіко-правових досліджень НАН України да-
ють таке визначення економічної діагностики: «під економічною діагностикою 
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розвитку регіонів необхідно розуміти комплекс науково-прикладних та нау-
ково-методологічних досліджень, що спрямовані на виявлення, опис та ото-
тожнення проблем, пов’язаних зі зміною умов розвитку окремих елементів 
продуктивних сил на даній території» [63]. У даному випадку в якості об’єк-
та дослідження вчені визначають особливості (регіональні ситуації і пробле-
ми) розвитку (функціонування) регіону, коли він розглядається як територія, 
як економічна система і як економічний простір. Слід зазначити, що під регі-
ональними ситуаціями і проблемами науковці розуміють наявність явищ і 
процесів, що порушують (погіршують) нормальний, що має позитивний 
тренд, хід функціонування економіки. 

Метою економічної діагностики розвитку території є реалізація можливо-
стей отримання об’єктивної оцінки регіональних ситуацій і проблем (проце-
сів і явищ), яка необхідна для забезпечення (шляхом прийняття відповідних 
рішень) ефективного розвитку економіки [211; 247]. 

Термін «діагностика» є одним із ключових у понятійному апараті сучас-
ної концепції організації й управління виробництвом, заснованої на розумінні 
підприємства як складової організаційної системи. Економічну діагностику 
підприємства розглядають як творчий процес, різноманітний за змістом, 
який здійснюється за допомогою різних аналітичних прийомів з урахуван-
ням специфіки виробництва [229]. 

Сутність поняття «економічна діагностика», з погляду Є. М. Короткова 
[224], виявляється як процес оцінки (на основі комплексу методичних 
прийомів) стану об’єкта, предмета, явища чи процесу управління, що дає мо-
жливість знайти в них слабкі ланки і «вузькі місця». 

Автори О. О. Гетьман, В. М. Шаповал [224, с. 11] уважають, що економічна 
діагностика повинна ґрунтуватися на оцінці конкурентної позиції підприємст-
ва в ієрархічному ринковому середовищі, визначенні конкурентоспроможності 
підприємства та економічної культури. 

Французький вчений Б. Коллас відзначає, що займатися діагностикою — 
це розглядати фінансовий стан підприємства так, щоб виявити в динаміці 
симптоми явищ, які можуть затримати досягнення поставленої мети і розв’я-
зання завдань, піддаючи небезпеці плановану діяльність [248, с. 43]. 

М. М. Глазов називає діагностику підприємства «новим підходом у фі-
нансовому аналізі» і визначає її як «систему, що допускає розпізнавання за 
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низкою об’єктивних соціально-економічних, науково-технічних, політичних 
і тому подібних причин (чинників) виникнення критичних станів, тобто ви-
никнення розладу функціонуючого «організму», або — «вчення про методи і 
принципи розпізнавання критичних станів і постановки діагнозу з метою 
підвищення ефективності функціонування, підвищення життєздатності за 
умов конкуренції» [249, с.87]. 

Дещо інший підхід до визначення сутності економічної діагностики про-
понує А. Ф. Баранников, який визначає діагностику як «розділ науки, що 
вивчає ознаки організаційної патології, методи і принципи, за якими встано-
влюється діагноз, виявляються організаційні суперечності і даються рекоме-
ндації щодо їх усунення». При цьому діагностичний аналіз як «метод дослі-
дження організаційних систем передбачає кількісну оцінку властивостей і 
стану організації, а також причин дезорганізації її структурних утворень» 
[250, с.135]. 

І. А. Бланк розглядає діагностику в якості відправної точки дослідження 
системи управління, яка визначає її як регулярну оцінку параметрів за дани-
ми фінансового обліку на базі аналітичних процедур. Учений уважає, що діа-
гностика банкрутства являє собою систему цільового фінансового аналізу, 
спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, які 
генерують загрозу його банкрутства в майбутньому [251]. 

Для кращого розуміння сутності досліджуваного поняття Л. С. Туркоман 
на засаді опрацьованих наукових видань пропонує найбільш характерні риси 
економічної діагностики, що знайшли відображення у викладених підходах: 
• у ході економічної діагностики досліджувані об’єкти отримують якісний 

опис і характеристику; 
• економічна діагностика — це система дій; 
• дослідження темпів зміни економічних показників свідчить про динаміч-

ний характер економічної діагностики; 
• проведення економічної діагностики дозволяє в подальшому уникнути 

проблем та своєчасно застосувати найбільш ефективні рішення; 
• економічна діагностика може включати в себе різні інструменти і методи, 

у тому числі економічний аналіз [252, с. 88–89]. 
Тому метою економічної діагностики діяльності підприємства є створен-

ня умов для отримання об’єктивної оцінки складових його стану, необхідної 
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для забезпечення (шляхом прийняття відповідних рішень) ефективного роз-
витку. 

Досліджуючи наукові праці, які стосуються визначення сутності еко-
номічної діагностики, можна стверджувати, що у сучасній науці не існує 
чітко сформованої системи розмежування видів діагностики. Так окремі 
її види розглядаються як самостійні, наприклад, фінансова, управлінська, 
банкрутства та ін., але, на думку автора, вони є основними складовими 
економічної діагностики, об’єктом якої виступають господарсько-вироб-
ничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. 
Важливим є факт, який доводить тезу, що об’єкт дослідження кожної 
окремої складової знаходиться в межах об’єкта економічної діагностики. 
Саме це обґрунтовує твердження, що окремо виділені види діагностик, 
об’єкт дослідження яких знаходиться у полі дії об’єкта економічної діаг-
ностики, є її складовими. Для забезпечення чіткого розуміння сутності 
поняття «діагностика» та її місця в системі наук у роботі запропоновано 
класифікацію її видів залежно від об’єкта дослідження та умов застосу-
вання (табл. 2.1 та 2.2). 

 
Таблиця 2.1. Деякі напрями діагностики залежно від визначення об’єкта 

дослідження ∗ 
 

Напрям 
діагностики 

Об’єкт 
діагностики 

Предмет 
діагностики 

Результат 
діагностики 

1 2 3 4 

Медична Психо
фізіологічний 
стан здоров’я 
людини 

Анамнез (відомості 
про виникнення і 
протікання хвороби). 
Використання 
спеціальних 
діагностичних 
методів, 
що включають 
цілеспрямоване 
медичне обстеження 

Виявлення 
нормальних та 
патологічних процесів 
в організмі пацієнта, 
різноманітних 
захворювань, 
патологічних станів 
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Продовження табл. 2.1 
 

1 2 3 4 

Технічна Технічний стан 
виробничого та 
технологічного 
обладнання 

Параметри 
кількісного та 
якісного стану 
обладнання. 
Перелік 
контрольованих 
параметрів із 
нормативними та 
допустимими змінами 
їх чисельних значень

Визначення 
технічного стану 
обладнання: 
• справне; 
• несправне; 
• працездатне; 
• непрацездатне; 
• функціонуюче; 
• не функціонуюче 

Педагогічна Навчально
виховний процес

Методи розпізнавання 
та встановлення ознак, 
що характеризують 
перебіг навчально
виховного процесу. 
Індикатори 
компонентів 
навчальновиховного 
процесу, симптоми 
індивідуально
педагогічних 
особливостей 
особистості, групи. 
Сукупність прийомів 
контролю й 
оцінювання 
навчального процесу 
 

Виявлення стану 
перебігу навчально
виховного процесу: 
• нормальний; 
• відхилення від 

норми. 
Установлення ознак, 
які характеризують 
стан і результати 
навчальновиховного 
процесу, що дозволяє 
на цій основі прогно
зувати можливі 
відхилення, визначати 
шляхи їх попередження, 
а також коригувати 
процес навчання з 
метою підвищення 
якості його результату 

Екологічна Стан 
навколишнього 
середовища 

Методи дослідження 
стану природних 
комплексів та їх 
компонентів на засадах 
даних біологічної 
індикації й аналізу  

Встановлення 
існуючого рівня 
техногенного 
навантаження на 
природні ресурси та 
екосистеми. 
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Закінчення табл. 2.1 
 

1 2 3 4 

  показників 
спеціалізованих тест
систем, моніторингу, 
екологічної 
експертизи та аудиту 

Оцінка екологічного 
стану природних 
об’єктів та виявлення 
наслідків техногенного 
навантаження на 
біосферу 

Соціальна Умови 
життєдіяльності 
населення 

Методи розпізнавання 
та встановлення 
рівня соціального 
благополуччя, соціаль
ного здоров’я соціуму.
Оцінка стану соціаль
ної інфраструктури. 
Визначення еталон
ного або нормативного 
стану соціального 
об’єкта; співвідношен
ня еталонного і реаль
ного стану соціального 
об’єкта; соціологічні 
дослідження; 
опитування з різних 
соціальних проблем 
окремих цільових 
груп і категорій гро
мадян; спостереження

Встановлення рівня 
соціального 
благополуччя та 
суспільного здоров’я 
соціуму. 
Визначення 
соціальних мотивів і 
причин поведінки 
особистості, групи та 
суспільства. 
Розпізнавання 
соціальних патологій і 
проблем суспільного 
життя 

Економічна Господарсько
виробничі, 
організаційно
господарські та 
внутрішньо
господарські 
відносини 

Методи кількісної та 
якісної оцінки стану 
економічної системи 
та її елементів 
 

Комплексне виявлення 
проблем, додаткових 
резервів розвитку 
держави, регіону, під
приємства. Визначення 
заходів щодо знешкод
ження негативного 
впливу на стан об’єкта 
дослідження 

∗ Узагальнено автором на основі досліджень наукової літератури 
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Таблиця 2.2. Види діагностики залежно від умов застосування ∗ 

 

Ознака Вид діагностики 

1 2 

Залежно від характеру 
об’єкта дослідження 

Технічна, медична, педагогічна, кримінологічна, 
екологічна, соціальна, економічна тощо 

Залежно від признаку 
суб’єкту управління 

Макродіагностика — здійснюється на рівні держави, 
регіону, галузі 

об’єктом дослідження Мікродіагностика — здійснюється на рівні 
підприємств, організацій, установ 

Залежно від ступеню 
охоплення 
дослідження 

Періодична — здійснюється через встановлені 
інтервали часу. 
Безперервна — здійснюється постійно. 
Оперативна — здійснюється за встановленими 
короткостроковими проміжками часу. 
Разова — здійснюється одноразово 

За способом впливу на 
об’єкт дослідження 

Тестова — на об’єкт дослідження подаються тестові 
впливи. 
Робоча — на об’єкт дослідження подаються робочі впливи 

Залежно від етапу 
дослідження 

Попередня — формування діагнозу здійснюється на 
підставі вхідних даних (інформації, отриманої до 
початку дослідження). 
Остаточна — формування діагнозу здійснюється після 
завершення дослідження 

Залежно від повноти 
інформації про стан 
об’єкта дослідження 

Гіпотетична — встановлений діагноз є недостатньо 
обґрунтованим та вимагає підтвердження 
(недостатність інформації про стан об’єкта 
дослідження). 
Реалістична — встановлений діагноз є достатньо 
обґрунтованим (достатність інформації про стан 
об’єкта дослідження) 

Залежно від виду 
інформації про стан 
об’єкта дослідження 

Статистична (аналітична) — базується на облікових 
даних. 
Експертна — базується на даних соціологічних досліджень 
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Продовження табл. 2.2 
 

1 2 

Залежно від 
критеріальної бази 
показників
індикаторів 

Монокритеріальна — основою є один ключовий 
показник (наприклад, ефективність). 
Полікритеріальна — основою є застосування кількох 
показниківіндикаторів, які даватимуть обґрунтоване 
уявлення про стан досліджуваного об’єкта [253] 

Залежно від рівня 
нормативного 
забезпечення 
дослідження 

Регламентована, яка підкріплена відповідними 
документами, в яких встановлено загальні правила та 
принципи, згідно з якими визначені загальні аспекти 
здійснення діагностичного процесу. 
Нерегламентована діагностика здійснюється без 
відповідного нормативного забезпечення [254] 

Залежно від періоду 
дослідження 

Ретроспективна — діагноз встановлюється за тривалий 
період часу на засадах сформованих у минулому 
тенденцій. 
Перспективна — діагноз ґрунтується на прогнозах 
розвитку об’єкта дослідження 

Залежно від 
призначення 
дослідження 

Симптоматична — діагноз встановлюється тільки за 
окремими негативними явищами. 
Етіологічна — діагноз встановлює походження 
негативних явищ. 
Ексклюзивна — діагноз встановлює унікальні 
особливості та специфіку функціонування об’єкта 
дослідження. 
Превентивна — діагноз встановлює наявність або 
відсутність ризиків за тих чи інших можливостей 
соціальноекономічного розвитку. 
Координатна — діагноз встановлюється на 
формуванні координатної сітки «потенціалризик», де 
для кожного об’єкта дослідження оцінюються та 
ідентифікуються рівень його інвестиційного 
потенціалу (високий, середній і низький) та 
інвестиційного ризику (мінімальний, середній, 
високий, екстремальний) 
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Продовження табл. 2.2 
 

1 2 

Залежно від 
прийнятого еталонного 
значення 
(нормативних 
показників) 

Функціональна — діагноз встановлюється на засадах 
відхилень отриманих показників стану об’єкта 
дослідження від нормального стану його 
функціонування. 
Параметрична — діагноз встановлюється на засадах 
відхилень отриманих показників стану об’єкта 
дослідження від заданої норми 

Залежно від 
періодичності 
дослідження 

Планова — здійснюється у відповідності з термінами, 
що запропоновані суб’єктами діагностики. 
Позапланова — здійснюється у разі виникнення 
необхідності, рішення про що приймається суб’єктами 
діагностики 

Залежно від методів 
дослідження 

Комплексна — діагноз встановлюється на засадах 
сукупності досліджень усіх складових частин, 
елементів досліджуваної системи. 
Тематична — діагноз встановлюється на засадах 
дослідження окремих частин, елементів досліджуваної 
системи 

Залежно від чинників 
впливу на об’єкт 
дослідження 

Зовнішня — діагноз встановлюється на засадах 
дослідження сили та напряму впливу зовнішніх 
чинників. 
Внутрішня — діагноз встановлюється на засадах 
дослідження сили та напряму впливу внутрішніх 
чинників 

Залежно від терміну 
проведення 
дослідження 

Експресдіагностика (пілотажна) — встановлення 
діагнозу відбувається у максимально короткий термін. 
Нормативна — встановлення діагнозу відбувається в 
регламентований термін 

Залежно від цільового 
призначення 
дослідження** 

Економічна діагностика на макрорівні: 
• функціонування національної економічної системи; 
• міжрегіональних економічних відмінностей; 
• зовнішньоекономічної взаємодії національних 

економік; 
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Закінчення табл. 2.2 
 

1 2 

 • функціонування регіональної економічної системи; 
• структурних змін в економіці регіону; 
• розвитку регіонального соціуму; 
• екологічного стану регіону тощо [63]. 
Економічна діагностика на мікрорівні: 
• фінансова; 
• банкрутства; 
• організаційна; 
• управлінська; 
• економічної безпеки підприємства; 
• бізнесдіагностика тощо 

* Узагальнено автором на основі досліджень наукової літератури 
** У якості прикладу розглянуто деякі види економічної діагностики 
 
В останні роки одним із найважливіших напрямів у розвитку науки про 

діагностику є активізація інтересу вчених до соціальної складової розвитку 
території (регіонів). Так, спостерігається зростання числа досліджень, при-
свячених соціально-економічній діагностиці розвитку регіонів, причому 
основний акцент робиться на дослідженні соціальної складової [255, с. 72]. 

У підрозділі 1.1 даного дослідження йшлося про те, що регіон досліджу-
ється як багатофункціональна та багатоаспектна система. Було доведено, що 
сутність поняття «регіон» встановлюється через парадигми розвитку терито-
рії, однією з яких є підхід до регіону як соціуму, спільності людей, що про-
живають на певній території. Підхід до регіону як соціуму висуває на пер-
ший план відтворення соціального життя (населення і трудових ресурсів, 
освіти, охорони здоров’я, культури, навколишнього середовища тощо) та 
розвиток системи розселення [60]. Отже, стосовно парадигми «регіон як 
соціум» дослідження регіонального соціуму необхідно проводити в розрізі 
соціальних груп з їх особливими функціями й інтересами, а також з ураху-
ванням основних складових відтворення соціального життя населення регіо-
ну (населення і трудових ресурсів, освіти, охорони здоров’я, культури, на-
вколишнього середовища тощо). Слід звернуту увагу на те, що населення 
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регіону являє собою соціальну спільність, що характеризується єдністю умов 
життєдіяльності, тобто включає регіональні специфічні особливості відтво-
рення соціального життя. 

Розгляд регіону з позиції парадигми «регіон як соціум» доповнює еконо-
мічний підхід, тому що включає культурні, освітні, медичні, соціально-пси-
хологічні, політичні та інші аспекти життя регіонального соціуму, синтезу 
яких регіональна наука із самого початку приділяла велику увагу [256]. 
Дослідження закономірностей відтворення, формування та розвитку соціаль-
ного життя населення регіону, що протікає в рамках певних соціальних від-
носин з урахуванням національних традицій, соціально-економічних і де-
мографічних особливостей, зумовлює необхідність проведення діагностики 
регіонального соціуму. 

Перш ніж перейти до розгляду суті діагностики регіонального соціуму, 
слід проаналізувати існуючі підходи до визначення соціальної складової еко-
номічного розвитку регіону. Так, Н. В. Гоффе під складовою економічного 
розвитку регіону розуміє всю сукупність елементів регіональної соціальної 
сфери, що впливає на господарський розвиток [257]. 

У підрозділі 1.3 дисертаційної роботи доведено, що існування регіональ-
ного соціуму відбувається в соціальному середовищі, що являє собою сукуп-
ність соціальних умов життєдіяльності людини (сфери суспільного життя, 
соціальні інститути та групи). Визначення сутності соціальної сфери, як від-
носно самостійної сфери життєдіяльності регіонального соціуму, передба-
чає, по-перше, відносини між соціальними спільнотами, всередині їх, між 
окремими особистостями, які займають різне положення в суспільстві та 
беруть неоднакову участь у соціальному житті. По-друге, розглядання соці-
альної діяльності, яка розкриває сутність соціальної взаємодії. По-третє, 
соціальну поведінку індивіда. 

Обґрунтування економічної форми розвитку регіонального соціуму до-
зволило визначити її структурні компоненти. Можна нагадати, що до об’єк-
тів соціальної сфери відносяться об’єкти охорони здоров’я, фізкультури і 
спорту, соціально-культурного призначення, соціальної та інженерної інфра-
структури, житлового фонду тощо; суб’єктами соціальної сфери є індивіди, 
спільності людей, які активно взаємодіють між собою і створюють свої спо-
соби сумісної діяльності; соціальні інститути як організована система зв’язків 
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та соціальних норм, яка об’єднує важливі суспільні цінності та процедури й 
допомагає реалізації важливих соціальних функцій суспільства; соціальні 
зв’язки й відносини між об’єктами, суб’єктами та соціальними інститутами; 
соціальні потреби соціуму. 

Російські дослідники під соціальною діагностикою розуміють вид опера-
тивного аналізу соціального об’єкта з метою визначення його стану, оцінку 
конкретної ситуації, проблемні характеристики [258, с. 16]. 

Науковці Інституту економіко-правових досліджень НАН України на за-
садах розгляду соціальної складової розвитку території (регіону) як сукупно-
сті елементів регіональної соціальної сфери, що впливають на господарський 
розвиток, а також взявши за основу визначення діагностики економічних си-
стем [259; 260], представляють діагностику соціальної складової розвитку 
регіонів як комплекс досліджень із виявлення реальних цілей розвитку еле-
ментів регіональної соціальної сфери, способів їх досягнення і недоліків, 
шляхів їх усунення та раціональних варіантів розвитку [63, с. 79]. 

Узагальнюючи проведене у роботі дослідження, можна вважати, що в 
широкому сенсі під діагностикою слід розуміти комплекс науково-приклад-
них та науково-методологічних досліджень, спрямованих на виявлення, опис 
й ототожнення проблемних ситуацій. 

 

2.2. Методологічні принципи і підходи діагностики 
як засади визначення умов розвитку регіонального 
соціуму 

Виявлення закономірностей розвитку регіонального соціуму, яке відбува-
ється за умов певних соціальних відносин і національних традицій, соціаль-
но-економічних і демографічних особливостей, зумовлює необхідність про-
ведення діагностики цього процесу та отримання обґрунтованого висновку 
на засадах сукупності методів, засобів та принципів, які забезпечують вияв-
лення наявних тенденцій. У сучасній науці існує потужний інструментарій 
методів дослідження, які використовуються для розв’язання різних за своїм 
характером наукових завдань, у тому числі це стосується методичного забез-
печення досліджень розвитку регіонального соціуму. Вибір методів залежить 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 110

від об’єкта та предмета дослідження, їхньої мети і завдань, інформаційного 
забезпечення та ін. 

Варто зазначити, що під методологією слід розуміти концептуальний 
виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання мак-
симально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та 
явища. У методології виділяють два рівні пізнання: 
• теоретичний — висунення й розвиток наукових гіпотез і теорій, форму-

лювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різ-
них гіпотез і теорій; 

• емпіричний — спостереження і дослідження конкретних явищ, експери-
мент, а також групування, класифікація та опис результатів дослідження 
[261]. 
Основною метою будь-якого виду діагностики є встановлення діагнозу 

об’єкта дослідження на дату завершення цього дослідження і на перспекти-
ву. Реалізувавши мету на основі даних діагнозу, можна вибрати правильну й 
грамотну як економічну, так і соціальну політику, стратегію і тактику [234]. 

Значущість правильно поставленого діагнозу ще у XVIII ст. підкреслю-
вав Г. Бурган (засновник лейденської медичної школи), кажучи про те, що 
«хто добре діагностує — добре лікує) (qui bene diagnostic bene curat). Згодом 
цей вислів став афоризмом [262]. Хоча ця теза належить до медицини, проте 
її сутність не втрачає значення в будь-якій іншій галузі дослідження. Очеви-
дним є той факт, що для обґрунтованого діагнозу потрібна повна, достовірна 
та адекватна інформація, яка включає об’єктивні та суб’єктивні дані та ре-
зультати проведених досліджень. Отже, від повноти використаної інформації 
та методологічних засад дослідження залежать правильність, своєчасність та 
обґрунтованість отриманого діагнозу. 

Із погляду теорії пізнання діагноз — це суб’єктивне відображення об’єк-
тивно існуючої істини [262]. Найбільш обґрунтованим є визначення його 
сутності у Великій медичній енциклопедії: діагноз визначається як логічна 
формула, у якій відображається захворювання людини [263]. Морфологічний 
аналіз слова «діагноз», складається з кореня «gnosis» та перекладається з 
грецької як «знання», а префікс «dia» означає «поміж», «через», «скрізь». У 
такому разі виходить, що зазначений префікс надає знанню чистий, прозо-
рий, істинний характер, тобто розуміємо або намагаємось розуміти «об’єкти, 
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речі як вони є» — якими вони є насправді. Діагностика, в свою чергу, трак-
тується, як процес розпізнавання об’єкта або як учення необхідне для отри-
мання діагностичного істинного знання про об’єкт [264, с. 181–182]. 

Результатом технічної діагностики є діагноз технічного стану обладнання; 
у соціології результатом діагностики є діагноз соціального здоров’я соціуму, 
стан соціальної інфраструктури; в економіці — діагноз стану економічної 
системи або її елементів. 

Результатом проведення діагностики є встановлення діагнозу, тобто агре-
гованого синтетичного висновку про стан досліджуваного об’єкта, яке даєть-
ся на основі різної аналітичної інформації, її синтезу і зіставлення [265]. 

Результатом проведення діагностики розвитку регіонального соціуму є 
встановлення діагнозу, тобто формування обґрунтованого висновку на під-
ставі встановленого стану досліджуваних складових соціального життя насе-
лення регіону, виявлення причин, що викликали відхилення від нормативних 
показників, і прогнозування тенденцій розвитку. 

Розглядаючи діагноз як результат діагностики, слід зазначити, що, на думку 
О. Дмитрієвої, він може бути трьох видів [211]: 
• встановлення відхилення від еталону; 
• визначальна приналежність об’єкта до того чи іншого класу, групі, типу; 
• опис об’єкта як унікального поєднання ознак. 

Підтримуючи думку Т. О. Загорної, автор вважає, що діагностика склада-
ється з таких послідовних та взаємопов’язаних етапів. По-перше, аналіз, по-
друге, синтез, по-третє, оцінка досліджуваного явища [234]. Слід зазначити, 
що кожний окремий етап здійснення діагностики виконується на результатах 
попереднього. Використання того чи іншого підходу до діагностики зале-
жить від поставленого перед діагностикою завдання. 

Основою будь-якого наукового знання виступає діалектична теорія пі-
знання, що передбачає дослідження динаміки, внутрішніх протиріч, взаємо-
зв’язку і взаємозумовленості окремих явищ, визначення рушійних сил та 
об’єктивних законів розвитку. 

Досліджуючи розвиток регіонального соціуму, неможливо обійтись без 
початого етапу діагностики — аналізу. Аналіз (від грецького слова análysis — 
розділяю, розчленовую) — це метод дослідження, уявне чи практичне роз-
кладання досліджуваного предмета або явища на характерні для нього складові 
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частини, виділення в ньому окремих сторін, вивчення кожного елемента чи 
сторони явища окремо як частини одного цілого. Метою аналізу є пізнання 
частин як елементів складного цілого [261, с. 155]. Також аналіз можна уяви-
ти як етап, що передує прийняттю рішень, на якому вивчаються можливі ва-
ріанти з метою вибору економічно найбільш вигідних з них, оптимальних 
для даних умов [266, с. 23]. Аналіз та синтез є загальнологічними методами 
пізнання та мислення, які використовуються в емпіричних та теоретичних 
дослідженнях. 

Уважається, що ще Платону належить заслуга винаходу аналітичного ме-
тоду доказу. Аналіз починається із твердження, яке потрібно довести, і потім 
із нього послідовно виводяться наслідки до тих пір, поки не буде досягнутий 
якийсь відомий факт; доказ виходить за допомогою зворотної процедури. 
Прийнято вважати, що послідовники Платона винайшли метод доказу, який 
отримав назву «доказ від протилежного». 

Основне призначення аналізу — це поділ цілого на частини. Завдання 
розпадається на підзавдання, система — на підсистеми, цілі — на підцілі 
тощо. У разі потреби цей процес повторюють, що дає ієрархічні деревопо-
дібні структури. Зазвичай, коли об’єкт аналізу складний, слабко структуро-
ваний, погано формалізований, то операцію декомпозиції виконує експерт. 
Якість побудованих експертами дерев залежить як від їхньої компетентно-
сті в певній галузі знань, так і від застосовуваної методики декомпозиції 
[267, с. 138]. 

А. Д. Шеремет зауважує, що за допомогою аналізу вивчають реальну дійс-
ність — факти, процеси, тобто той первинний матеріал, який підлягає дослі-
дженню. Завдання аналізу полягає в тому, щоб за видимістю явищ розкрити 
їх сутність, зрозуміти існуючі між ними зв’язки, пізнати причини їх виник-
нення, тенденції розвитку. Проникнення в сутність досліджуваних явищ 
можливе за допомогою наукових методів дослідження [268, с. 21]. 

Український вчений Є.Є. Слуцький уважає, що аналіз є змістом та універ-
сальним інструментом інтелектуальної діяльності людини практично в усіх 
сферах буття. Він запропонував поєднувати поняття «аналіз» із процесом 
отримання відомостей, тобто, застосовуючи сучасну термінологію, із форму-
ванням інформації. На думку вченого, основними продуктами аналітичної дія-
льності можуть бути тільки ті елементи, які фактично існують в економічному 
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житті окремо і можуть бути реально включені в комбінації з різними іншими 
елементами в різноманітні поєднання (синтез) [269, с. 8]. 

Ю. В. Макогон та В. В. Пилипенко доводять, що за допомогою аналізу 
визначається структура об’єкта, розчленування складного явища на більш 
прості елементи дозволяє відокремити істотне від несуттєвого, складне звес-
ти до простого. Аналіз процесу розвитку дає змогу виділити в ньому окремі 
етапи, суперечливі тенденції тощо. Метою аналізу є пізнання окремих час-
тин об’єкта як елементів складного цілого. У процесі аналітичної діяльності 
думка рухається від складного до простого, від випадкового до необхідного, 
від різноманіття до тотожності та єдності. Умовою всебічного пізнання 
об’єкта дослідження є багатогранність його аналізу [270, с. 7]. 

Аналіз як функція управління, спрямований на наукове обґрунтування 
прийняття рішень, здійснюється на засадах методологічних положень та 
інструментарію. Аналіз передбачає, по-перше, наявність системи філо-
софських, економічних, соціальних, математичних та інших знань, які 
допомагають сформувати обґрунтовані судження про природу, зміну і 
розвиток соціально-економічних явищ, процесів та, по-друге, викорис-
тання відповідної організаційної структури, принципів, функцій, методів 
та інформаційної бази. Отримані під час аналізу результати дають змогу 
формувати логіку мислення, формалізувати події, давати наукову інтер-
претацію сутності об’єктивних і суб’єктивних змін. Активним елементом 
цього процесу є людське мислення, яке охоплює поняття, судження, виснов-
ки та відображає загальне з диференціацією та синтезом властивостей 
речей, явищ, показників відповідно до їхньої сутності, реальності в дина-
міці та розвитку. 

Економічний аналіз враховує характер мислення, ідеологію, пріоритети 
та цінності, які впливають на об’єктивну природу аналітичних висновків і 
пропозицій. Будь-який аналітичний пошук передбачає достатню суму знань 
відповідних категорій, їхню природу та різнопланове тлумачення, а також 
охоплює використання основних наукових методів аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, емпіричного, раціонального, кількісного, якісного тощо. Для дослі-
дження соціально-економічних систем, явищ і процесів пріоритетним є опра-
цювання даних за фактами життєдіяльності регіонального соціуму, що вже 
відбулися чи можуть відбутися [271, с. 9–10]. 
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Для аналізу характерним є розкладання цілісної соціально-економічної 
системи будь-якого рівня (держава, галузь, регіон, підприємство) на функці-
ональні складові елементи, за якими можна визначити причинно-наслідкові 
зв’язки їх зміни та розвитку і їхньої цілісної системи. Функціональні елемен-
ти розрізняють за специфікою їх природи, особливим характером зв’язку з 
цілісною економічною системою, повнотою інформаційного відображення 
тощо [271, с. 9-10]. 

У сучасній науці застосовуються різні види аналізу, наприклад, економіч-
ний, соціальний, статистичний, математичний, фізичний, хімічний та інші 
види, які відрізняються об’єктами, предметами, цілями та методами дослі-
дження. 

В економіці аналіз застосовується з метою визначення закономірностей, 
тенденцій і сутності різних економічних та соціальних процесів, що відбува-
ються на всіх рівнях (країна, галузь, регіон, підприємство) у різних сферах 
економіки (виробнича, соціальна). Г. П. Голубнича та Л.І. Панасенко визна-
чають, що економічний аналіз — це вид інтелектуальної діяльності, зміст 
якої полягає в побудові інформаційно-аналітичних моделей індивідуального 
відтворення економічних ресурсів у межах конкретних господарських сис-
тем [269, с. 6]. Економічний аналіз посідає проміжну ланку між функціями 
підбору інформації та прийняття рішень [268, с. 12]. 

Сутність економічного аналізу становить інформаційно-аналітичне забез-
печення прийнятих управлінських рішень. Його зміст полягає у використан-
ні наукових методів для обґрунтування рішень. Хороший підбір необхідної 
інформації, науково обґрунтовані методи її аналізу забезпечують найбільш 
оптимальні за даних умов рішення [268, с. 13]. 

Аналіз служить вихідною, відправною точкою прогнозування, плануван-
ня, управління економічними об’єктами та процесами, що протікають у них. 
Важливим у визначенні сутності економічного аналізу є поняття того, що він 
здійснюється окремо на макро- або мікрорівні. Макроекономічний аналіз ви-
вчає економічні та соціальні явища і процеси на рівні світової й національної 
економіки та її окремих галузей, регіонів. Мікроекономічний аналіз дослі-
джує процеси та явища окремих суб’єктів господарювання. Диференціація 
економічного аналізу з точки зору рівня, де він використовується, обґрунтовує 
існування двох видів аналізу. По-перше, це загальнотеоретичний економічний 
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аналіз, що призначений досліджувати соціально-економічні явища на макро-
рівні, по-друге, конкретно-економічний, тобто аналіз економічної діяльності 
суб’єктів господарювання (мікрорівень). 

Аналіз є засобом не лише обґрунтування планів, а й контролю за вико-
нанням їх із метою виявлення недоліків, помилок й оперативного впливу 
на економічні процеси, коригування планів та управлінських рішень. Ана-
ліз дає змогу підвищити рівень планування, зробити його науково обґрун-
тованим. Велику роль відводять йому у визначенні та застосуванні резервів 
підвищення ефективності соціально-економічної діяльності на основі вико-
ристання досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду 
[272, с. 11]. Таким чином роль аналізу полягає в підготовці інформації для 
планування і прогнозування результатів соціально-економічної діяльності, 
оцінювання якості й обґрунтованості умов і перспектив розвитку та конт-
ролю виконання. 

Аналіз поділяється, по-перше, на прямий, або емпіричний, який полягає у 
формальному (за допомогою формальних, а не змістових методів і прийомів) 
опрацюванні певного масиву емпіричної економічної інформації, застосову-
ється на стадії поверхневого ознайомлення з об’єктом (проводиться виділення 
окремих його частин, виявлення особливостей, виробляються найпростіші 
вимірювання тощо). Однак даний тип аналізу не дозволяє повністю пізнати 
сутність явища [58, с. 52-53]. 

По-друге, зворотній, або елементарно-теоритичний аналіз, який викорис-
товується для виявлення сутності досліджуваного явища та базується на тео-
ретичних міркуваннях стосовно причинно-наслідкового зв’язку різних явищ 
або дії будь-якої закономірності. При цьому виділяються та з’єднуються яви-
ща, які здаються суттєвими, а другорядні ігноруються. Операції аналізу ґру-
нтуються на теоретичних судженнях, до яких можуть належати положення 
про причинно-наслідкові зв’язки різних явищ. 

По-третє, структурно-генетичний аналіз, що вимагає виокремлення в 
складному явищі таких елементів, які мають вирішальний вплив на всі інші 
сторони об’єкта. Цей вид аналізу дає можливість глибше проникнути в сут-
ність об’єкта досліджень. Він потребує виділення основних елементів або 
ланок складного явища, які є його основою і визначають інші сторони до-
сліджуваного явища. 
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Таким чином, змістом аналізу регіонального соціуму є комплексне дослі-
дження основних складових відтворення соціального життя населення на 
засадах опрацювання певного масиву емпіричної соціально-економічної ін-
формації, визначення причинно-наслідкових зв’язків тих явищ, які виявля-
ються значущими та виокремлення елементів, які мають вирішальний вплив 
на об’єкт дослідження з метою встановлення обґрунтованого, на засадах 
отриманих результатів проведеного дослідження, діагнозу. 

Наступним етапом діагностики регіонального соціуму виступає синтез, 
який являє собою об’єднання окремих сторін пізнання як єдиного цілого. 
Єдність аналізу та синтезу в людській свідомості дає змогу зрозуміти навко-
лишній світ [267]. 

Багато філософів зауважували, що роль синтезу не зводиться тільки до 
«складання деталей», отриманих у процесі аналізу. Р. Акофф зазначає, що 
дуже важливою є цілісність системи, вона порушується під час аналізу, бо 
після розчленування системи втрачаються істотні властивості не тільки 
самої системи, але й частин, відділених від неї. Тому результат аналізу — 
лише розкриття структури, знання про те, як система працює, але не розу-
міння того, чому й навіщо вона це робить. Р. Акофф зазначає, що синтетичне 
мислення вимагає пояснення поведінки системи. Воно істотно відрізняється 
від аналізу. На першому кроці аналізу річ, яку потрібно пояснити, розділя-
ють на частини: у синтетичному мисленні її слід розглядати як частину біль-
шого, цілого. На другому кроці пояснюють зміст частини; у синтетичному 
мисленні розуміння стримувального цілого дезагрегують для пояснення час-
тин. Це роблять за допомогою розкриття їх ролей або функцій у цілому. 
Синтетичне мислення розкриває не структуру, а функцію, воно відкриває, 
чому система працює так, а не те, як вона робить це [267, с. 138; 273]. 

Під синтезом розуміється об’єднання раніше виділених частин (боків, 
ознак, властивостей, відношень) предмета в єдине ціле. Аналіз і синтез − діа-
лектично суперечливі та взаємозумовлені методи наукового дослідження. 
Аналіз виконує попереднє розчленування предмета на складові частини і 
розгляд кожної з них. Однак процес розчленування тільки тоді стане засобом 
досягнення предмета, коли він буде не механічною операцією, безвідносно 
щодо місця і значення кожного з елементів, які утворюють предмет, а виді-
ленням суттєвого, того, що становить основу зв’язку всіх сторін досліджуваного 
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об’єкта. Так діалектичний аналіз перетворюється на засіб проникнення в сут-
ність речей. Проте, відіграючи велику роль у пізнанні, аналіз не дає знання 
конкретного, знання об’єкта як єдності різноманітного, єдності численних 
визначень. Це завдання виконує синтез. Аналіз і синтез органічно взаємопо-
в’язані та взаємозумовлюють один одного на кожному етапі процесу пізнан-
ня [274]. 

Доведено, що метою аналізу є комплексне дослідження основних складових 
відтворення соціального життя населення, визначення причино-наслідкових 
зв’язків і тенденцій розвитку. Однак це виявляється не завжди досяжним. 
Для причино-наслідкового опису (тобто коли умови, що входять у причину, 
дійсно перелічувані) не існує поняття навколишнього середовища, тому що 
для наслідку не потрібно нічого, крім причини. Отже, у синтетичному підході 
настає момент, коли потрібно розкласти ціле на частини чи об’єднати частини 
в ціле, тобто зробити відповідно декомпозицію й агрегування [267, с. 137]. 

Отже, не тільки аналітичний метод неможливий без синтезу (на цьому 
етапі чистини агрегують у структуру), але й синтетичний метод не уявляєть-
ся без аналізу (потрібна дезагрегація цілого для пояснення функцій частин). 
Аналіз і синтез доповнюють, але не заміняють один одного. Системне мис-
лення поєднує обидва зазначені методи [267, с. 138]. Отже, синтез є однією 
із трьох складових діагностики регіонального соціуму, мета якого — об’єд-
нання схожих елементів, ознак, та іншого в єдине ціле. 

Таким чином використання синтетичного методу в діагностиці регіональ-
ного соціуму дозволяє об’єднати отримані в процесі аналізу результати та на 
їх засадах обґрунтувати силу (міра інтенсивності) та напрям (тенденції) 
впливу одних складових соціального життя населення відповідної території 
на інші. Так, наприклад, синтетичний метод дозволяє визначити силу та на-
прям впливу такої складової, як відтворення населення на процеси форму-
вання трудових ресурсів та рівень суспільного здоров’я. Чи, навпаки, визна-
чити силу та напрям впливу складових відтворення суспільного здоров’я на 
формування, розподіл, перерозподіл та використання трудових ресурсів, чи-
сельність та вікову структуру населення. Відтворення освітнього рівня регіо-
нального соціуму на стан суспільного здоров’я, а також на формування, роз-
поділ, перерозподіл та використання трудових ресурсів, чисельність та віко-
ву структуру населення тощо. 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 118

Наступним етапом здійснення діагностики регіонального соціуму є оцін-
ка. У словнику української мови під поняттям «оцінка» розуміється: 
• по-перше, дія за значенням оцінити, оцінювати; 
• по-друге, це вартість, ціна чого-небудь; 
• по-третє, думка, міркування про якість, характер, значення та інше кого-, 

чого-небудь; 
• по-четверте, прийняте позначення якості знань і поведінки учнів [275]. 

У філософському розумінні поняття «оцінка» визначається як спосіб, що 
встановлює абсолютну або порівняльну цінність об’єкта дослідження. У сис-
темі моральних відносин оцінка виконує, головним чином, роль моральної 
санкції, соціальна значущість й ефективність якої визначається реальною ва-
гою моралі серед інших факторів, що детермінують людську поведінку. 
Будь-яка конкретна оцінка являє собою застосування деякого загального 
морального положення (принципу, норми, ідеалу, постулату, критерію) до 
приватної ситуації [276]. У педагогіці оцінка у вигляді числа виражає думку 
викладача (іншої контролюючої особи) про рівень знань учня (якість його 
роботи). Оцінка у метрології використовується як наближене значення вели-
чини або параметра, знайдене за експериментальними даними. В економіці 
за допомогою оцінки встановлюється вартість матеріальних та нематеріаль-
них об’єктів з урахуванням прав на них та інтересів стосовно них суб’єктів 
цивільних прав [277]. 

У економіко-математичному словнику доводиться, що оцінка — це по-
няття математичної статистики, економетрії, метрології, кваліметрії та інших 
дисциплін. За її допомогою характеризується і порівнюється ефективність 
різних ресурсів (наприклад, природних, трудових ресурсів та ін., а також 
об’єктивно обумовлені оцінки, нормативи тощо). Статистична оцінка визна-
чається як функція від результатів спостережень, вживана для оцінки невідо-
мих параметрів розподілу ймовірностей досліджуваних випадкових величин. 
Оцінка застосовується для кількісного визначення параметрів економіко-ма-
тематичних моделей за допомогою статистичного перетворення вибіркової 
(спостережуваної) інформації [278]. 

Оцінка як загальнонауковий термін має множинність значень. Вона виконує 
подвійну функцію, визначаючи і процес оцінки (оцінювання), і результат цього 
процесу (оцінка-результат). У кожному акті оцінки виділяють чотири елементи: 
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1)  об’єкт оцінки; 
2)  оціночну основу (певне утворення, з яким порівнюють об’єкт: еталон, 

стандарт, норматив); 
3)  процес порівняння об’єкта оцінки і оціночної основи; 
4)  відображення в певній формі результату оцінювання в оцінці-результаті 

[279, с. 36]. 
С. Б. Барнгольц зазначає, що оцінка кожного показника повинна відобра-

жати його значення у розв’язанні основних завдань, поставлених на даному 
історичному етапі перед конкретною галуззю виробництва і господарським 
осередком, що їх здійснює [280, с. 92]. 

Будь-яка належна оцінка будь-якого предмета виходить за допомогою по-
рівняння його ознак з еталонними. Даний процес є основною не тільки для 
виявлення відхилень, але й для встановлення робіт, мета яких — їх виправ-
лення і підвищення рівня якості та новизни [58, с. 61]. 

За допомогою оцінки визначається стан майже всіх соціально-економіч-
них явищ у суспільстві. Слід зазначити, що вона дозволяє встановити стан 
об’єкта дослідження як на мікроекономічному, так і макроекономічному рів-
нях. Наприклад, на макрорівні оцінка використовується з метою визначення 
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, а також со-
ціальної, зовнішньоекономічної, інвестиційної, інноваційної, маркетингової, 
рекламної та інших видів діяльності. Також із метою встановлення якості та 
конкурентоспроможності продукції, ринкової вартості бізнесу, майна під-
приємства, його можливого банкрутства, земельних ділянок, будівель та спо-
руд, машин та обладнання тощо; для визначення стану фінансових, матеріа-
льних та трудових ресурсів тощо. На макрорівні оцінка використовується 
для визначення соціально-економічного й інноваційно-технологічного стану 
та потенціалу розвитку, інвестиційної привабливості, демографічного та 
культурного розвитку країни, регіону; нерівномірності розвитку регіонів; 
ефективності розвитку соціальної інфраструктури тощо. 

Оцінка як загальнонауковий термін має множинність значень. Вона вико-
нує подвійну функцію, визначаючи і процес оцінки (оцінювання), і результат 
цього процесу (оцінка-результат). Оцінка не тотожна вимірюванню: у квалі-
метрії вони характеризують два не підпорядкованих поняття. В основі термі-
ну «вимірювання» лежить поняття міри як одиниці виміру і межі здійснення 
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чого-небудь. Вимірювання і оцінка представляють два послідовних процеси, 
причому результати вимірювання формують інформаційну базу для отри-
мання результатів оцінки. У кожному акті оцінки виділяють чотири елементи: 
• об’єкт оцінки; 
• оціночну основу (певне утворення, з яким порівнюють об’єкт: еталон, 

стандарт, норматив); 
• процес порівняння об’єкта оцінки і оціночної основи; 
• відображення в певній формі результату оцінювання в оцінці-результаті 

[281, с. 36] 
Визначення оцінки розвитку регіонального соціуму відбувається за допо-

могою відповідних показників та методів дослідження, що дозволяє описати 
та охарактеризувати стан об’єкта дослідження як унікальне поєднання ознак. 

Стан об’єкта дослідження описується за допомогою системи показників, 
які виконують роль критерію, параметра, величини, рівня, індикатора та за 
допомогою яких здійснюється оцінка, встановлюється діагноз стану регіо-
нального соціуму. На засадах аналізу зміни спрямованості цих показників 
за відповідний період часу визначається напрям (лінія тренду), який визна-
чається шляхом обробки звітних, статистичних даних і встановлення на цій 
основі тенденцій зростання або спаду досліджуваного явища. Враховуючи 
зміст досліджуваних явищ і процесів, показники поділяються на кількісні 
та якісні, натуральні та вартісні, абсолютні й відносні. При дослідженні 
причинно-наслідкових зв’язків показники поділяються на результатні та 
факторні. 

Діагностика розвитку регіонального соціуму виконується на засадах ком-
плексних соціальних показників, зміст яких полягає у співвідношенні між 
декількома соціальними індикаторами. У науковій літературі соціальні інди-
катори розглядаються як кількісні характеристики рівня розвитку соціальної 
сфери, що мають чітко виражену практичну спрямованість, їм відведено 
роль орієнтирів соціального розвитку [282]. Зарубіжні підходи вибору соціа-
льних індикаторів ґрунтуються на трьох підходах: цільовому, структурному 
й адресному. 

Сутність цільового підходу визначається на заснованих та визначених 
державою (або міжнародними, неурядовими організаціями) пріоритетах, хід 
реалізації яких відстежується за допомогою базових індикаторів. За таким 
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підходом разом із комплексною метою визначаються шляхи її досягнення і 
відповідним чином структурований набір індикаторів. Структурний підхід 
базується на виборі індикаторів, що відображають стан і динаміку всіх ком-
понентів соціального-економічного розвитку. Цей підхід розповсюджений 
найбільше і використовується для моніторингу різних аспектів соціального 
життя населення, оцінки збалансованості соціального розвитку, взаємозв’яз-
ків і динаміки окремих індикаторів, у тому числі для перевірки їх достовір-
ності. Адресний підхід диктує різну логіку вибору індикаторів стосовно до 
того, яка цільова група буде ними користуватися. При цьому підході важли-
вий відбір ключових індикаторів (у тому числі простих інтегральних індек-
сів), що дозволяють відслідковувати стратегічні цілі розвитку регіонального 
соціуму [283, с. 31–32]. 

Встановлення обґрунтованого діагнозу залежить, у тому числі, від точно-
сті та достовірності оцінки розвитку регіонального соціуму. Складність 
отримання такої оцінки пов’язана з тим, що за її допомогою, як способом 
встановлення значущості складових соціального життя, охоплюється безліч 
різних процесів, які не виражаються одним узагальнюючим показником. 

Отже, з метою оцінки складових розвитку регіонального соціуму слід 
використовувати комплексну (узагальнюючу) оцінку. У літературі вислов-
люється думка, що така оцінка соціально-економічного процесу може не 
мати закінченого економічного змісту, бути «ірраціональною» та виведе-
ною штучно як математичне узагальнення приватних показників. Незважа-
ючи на це, вона є важливим інструментом діагностики розвитку регіональ-
ного соціуму. 

Комплексна оцінка повинна виражати сутність життєдіяльності регіона-
льного соціуму, охоплювати всі форми суспільного життя та їх структурні 
компоненти, включати обмежене число узагальнюючих показників, бути 
еластичною та несуперечливою. Вона є характеристикою, яку отримують за 
одночасного й узгодженого дослідження сукупності параметрів, які відобра-
жають усі або більшість аспектів зміни та розвитку соціально-економічних 
явищ і процесів. Вона містить загальні висновки про результати розвитку 
об’єкта дослідження. Складність комплексної оцінки полягає в тому, що з 
багатокритеріального аналізу (багатофакторних систем) важко виокремити 
узагальнюючий показник — критерій оцінки [271]. 
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Завдання комплексної оцінки розвитку регіонального соціуму зводиться 
до визначення інтегрального (синтетичного) параметра на засадах агрегуван-
ня різних методів кількісного і якісного аналізу. Зведення певної кількості 
показників у єдиний інтегральний показник дає змогу визначити якісну від-
мінність (поліпшення чи погіршення) досягнутого стану від бази порівняння, 
хоча при цьому неможливо виміряти ступінь відмінності. Побудова інтегра-
льного показника не означає, що для оцінювання можна використовувати 
лише один показник. Навпаки, інтегральний показник є лише загальним орі-
єнтиром соціально-економічної ситуації, а для дослідження об’єкта викорис-
товують систему показників [271]. 

Серед методів комплексної оцінки можна виділити описові та розра-
хункові. Описові використовуються для якісної характеристики розвитку 
регіонального соціуму, а саме оцінки складових соціального життя насе-
лення, що важко виміряти кількісно. Основними недоліками цих методів 
оцінки є неоднозначність висновків дослідників, гіпотетичний характер 
результатів досліджень, несумісність при порівняннях. Описова оцінка 
може виступати як самостійний елемент діагностики або як доповнення 
до розрахункової. 

Розрахункові методи оцінки спираються на кількісні показники. Розраху-
нкова оцінка є основною формою кількісного аналізу. В основу цих методів 
може бути покладений принцип порівняння досягнутого рівня розвитку у 
звітному періоді з базисним або попереднім, виявлених загальних тенденцій 
із рівнем інших аналогічних систем. 

Отже, оцінка, як остання складова діагностики розвитку регіонального 
соціуму, дозволяє описати та охарактеризувати стан об’єкта дослідження як 
унікальне поєднання ознак на засадах отриманих у результаті аналізу причи-
но-наслідкових зв’язків і тенденцій їх розвитку та синтезу складових проце-
сів відтворення соціального життя населення. 

Відповідність змісту діагнозу етапам здійснення діагностики представле-
но на рис. 2.1. 

Отже, важливою умовою проведення аналітичних досліджень слід уважа-
ти дотримання зазначених принципів, що є запорукою досягнення поставле-
них завдань. 
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Рис. 2.1. Змістовне наповнення діагностики 
 
Визначаючи сутність діагностики, у роботі доведено (п. 2.1), що вона є 

складовою управлінської діяльності, метою якої є встановлення відхилень 
розвитку об’єкта від нормативних показників та реакція на них ще на стадії 
їх розвитку. Діагностика регіонального соціуму являє собою необхідний еле-
мент управління економічним і соціальним розвитком території і є етапом 
управлінської діяльності. Різноманіття функцій діагностики розвитку регіо-
нального соціуму в системі управління регіоном породжує різноманіття його 
цілей, завдань, методів дослідження. Тому, визначення загальних функцій 
діагностики регіонального соціуму повинно відбуватися на базі управлінсь-
ких теорій. До загальних функцій діагностики регіонального соціуму можна 
віднести інформаційне забезпечення управління. Воно полягає у своєчасно-
му забезпеченні в необхідному обсязі якісною, релевантною, достовірною ін-
формацією про об’єкт дослідження, економічні та соціальні явища і процеси. 
Управління є підготовкою, прийняттям і здійсненням ланцюга послідовних 
рішень керуючою системою на основі інформації, що відображає стан керо-
ваного об’єкта і навколишнього середовища, а також ступінь виконання (або 
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невиконання) прийнятих управлінських рішень. Серед завдань інформацій-
ного забезпечення слід виділити такі: 
• пошук необхідних даних про об’єкт аналізу; 
• відбір інформації із загального масиву даних; 
• оцінка якості отриманої інформації; спрощення числових даних; 
• перетворення інформації у традиційний для аналізу спосіб подання: середні 

величини, відносні величини тощо. 
Зміст аналітичного забезпечення управління полягає у створенні, органі-

зації функціонування та вдосконаленні інформаційно-аналітичних процесів, 
які сприяють успішному виконанню завдань управління. Аналітичне забез-
печення управління можна  визначити як комплекс організаційних, право-
вих, технічних і технологічних заходів, засобів та методів, котрі забезпечу-
ють у процесі управління і функціонування соціально-економічної системи 
території інформаційні зв'язки її елементів  шляхом оптимальної організації 
інформаційних масивів баз даних і знань. Аналітичне забезпечення управлін-
ня є складним інтегральним  явищем, яке об’єднує такі напрями діяльності, 
як методологічний, інформаційно-технологічний, нормативний, кадровий та 
організаційний. 

Сутність функції планування полягає у забезпеченні оптимального соціаль-
но-економічного розвитку території, прогнозуванні оптимальних пропорцій 
розвитку всіх складових соціального життя населення, ефективного форму-
вання, розподілу та використання трудових ресурсів, розвитку соціальної 
інфраструктури тощо. Прогнозування соціально-економічного розвитку 
території на засадах науково обґрунтованого бачення перспектив розвитку 
певного соціально-економічного процесу чи явища, а також можливих шля-
хів та засобів досягнення визначених цілей, спирається на плани дій, які по-
будовано за результатами діагностики розвитку регіонального соціуму. 

Природа функції контролю полягає у спрямуванні процесу управління на 
встановлення відхилень розвитку об’єкта дослідження від заданої управлін-
ської програми, а за їх виявлення — приведення управлінської системи в 
стійкий стан за допомогою можливих заходів. Соціальне призначення конт-
ролю в тому, що він покликаний служити джерелом інформації про процеси, які 
відбуваються в усіх складових соціального життя населення відповідної терито-
рії. Контроль використовується як важливий засіб виявлення правильності 
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поставлених завдань, ступеню пізнання об’єктивних законів суспільного роз-
витку, використання при прийнятті глобальних рішень певних природничих 
і суспільних наук. Отже, однією із головних функцій, яку призначена вико-
нувати діагностика, є контролююча. У широкому значенні під поняттям 
«контроль» розуміється спостереження за керованим або підлеглим об’єк-
том, перевірка відповідності технології та дотримання законодавства. 

Результати досліджень існуючих підходів до діагностики свідчать про 
наявність різних напрямів, думок, поглядів у наукових дослідженнях, із по-
зиції яких розглядається об’єкт діагностики. До числа загальнонаукових 
принципів і підходів відносяться системний і структурно-функціональний, 
кібернетичний, імовірнісний, моделювання, формалізації й низка інших 
[284, с. 317]. 

Регіональний соціум являє собою складну систему, яка є унікальною за 
структурою. Кожний окремий елемент системи, будучи пов’язаним з інши-
ми, виконує в цій системі відповідні функції. Функціонування системи в часі 
супроводжується кількісними та якісними змінами, що призводить до струк-
турних змін. Розглядання соціуму як відкритої системи, яка перебуває в ста-
ні постійної взаємодії (обміну) зі своїм навколишнім середовищем, набуває 
форм обміну інформаційного, матеріального, гуманітарного, соціального 
трансферу. Це, у свою чергу, означає, що відбувається перебудова, трансфо-
рмація системи. Отже, визначення регіонального соціуму як відкритої, скла-
дної системи, в якій функціонування її елементів нерозривно пов’язане з її 
розвитком, а інколи і трансформацією, переходом системи з одного якісного 
стану в інший, слід враховувати при визначенні методів діагностики регіона-
льного соціуму. 

У сучасній літературі [285], яка стосується дослідження соціальних, систем 
доведено, що система володіє ієрархічністю будови. Це означає, що систе-
му умовно поділено на підсистеми, які виступають у відношенні до неї в 
якості основних елементів. Останні, у свою чергу, утворені із власних під-
систем тощо. 

Регіональний соціум з точки зору системного підходу являє собою сукуп-
ність стійких зв’язків елементів (підсистем), які забезпечують її цілісність та 
збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змі-
нах. Якщо розглядати систему регіонального соціуму з погляду її складових, 
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то, по-перше, до них слід віднести основні складові відтворення соціального 
життя регіонального соціуму. Як наголошувалося у п. 1.4 дисертаційної 
роботи, вони представлені відтворенням населення і трудових ресурсів, гро-
мадського здоров’я, освітнього рівня та умов культурного розвитку населен-
ня, еколого-безпечного розвитку території. Якщо розглядати окремо кожну 
складову відповідно до її структури, можна виділити такі складові, як соціа-
льна, статевовікова, освітня, культурна, шлюбна та інші; структура медич-
них, культурних, освітніх установ тощо. 

Важливим при здійсненні діагностики є розуміння того, що ці підсистеми 
загальної системи не існують ізольовано один від одного. Існування вертика-
льних зв’язків між існуючими підсистемами обумовлено взаємозв’язком 
форм розвитку регіонального соціуму (див. п. 1.3, рис. 1.1). Наявність гори-
зонтальних зв’язків підтверджує взаємозв’язок основних складових соціаль-
ного життя соціуму (див. п. 1.4). Отже, існування вертикальних та горизон-
тальних зв’язків, тобто між існуючими у часі та взаємодіючими елементами 
(підсистемами), забезпечує цілісність та нерозривність системи регіонально-
го соціуму. 

Тому, проведення діагностики регіонального соціуму передбачає викори-
стання системного підходу, який обумовлений складним характером проце-
сів відтворення і розвитку населення регіону, різноманіттям їх зв’язків і від-
носин, необхідністю всебічного дослідження процесів життєдіяльності насе-
лення. Існуючі форми розвитку регіонального соціуму є складовими склад-
ної, динамічної, відкритої, регульованої соціально-економічної системи. Во-
на являє собою сукупність відносин та зв’язків між людьми, що історично 
складаються в процесі спільної діяльності. За характером взаємодії із зовні-
шнім середовищем регіональний соціум являє собою відкриту систему, яка 
перебуває в постійній взаємодії із навколишнім середовищем. 

Специфіка системного підходу визначається тим, що вона орієнтує дослі-
дження на розкриття цілісності об’єкта, що розвивається, і механізмів, що її 
забезпечують, на виявлення різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і 
зведення їх в єдине, теоретичне обґрунтоване поле. 

Системний підхід є сукупністю загальнонаукових методологічних прин-
ципів, в основі яких лежить розгляд об’єктів як систем. До числа цих вимог 
належать: 



Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ВІДТВОРЕННЯ  
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 127

• виявлення залежності кожного елемента від його місця і функцій в системі; 
• аналіз того, наскільки поведінку системи обумовлено як особливостями її 

окремих елементів, так і властивостями її структури; 
• дослідження механізму взаємодії системи і середовища; 
• вивчення характеру ієрархічності, властивій даній системі; 
• забезпечення всебічного багатоаспектного опису системи; 
• розгляд системи, яка динамічно розвивається [286, с. 233]. 

Виникнення загальної теорії систем, незалежно від її природи, пов’язане 
з дослідженнями німецького фізіолога Л. фон Берталанфі. Реалізацію цієї 
ідеї він вбачав у тому, щоб знайти структурну цілісність законів, які встанов-
лені у різних науках, та виводити на цій основі загальносистемні закономір-
ності. Одним із основних досягнень Л. Берталанфі є введення поняття від-
критої системи. Він розглядав внутрішньосистемні зв’язки і функціонування 
систем як реакцію на зовнішні впливи [287, с. 79]. 

Системний підхід є одним із головних напрямів методології наукового пі-
знання і соціальної практики, мета і завдання якого полягають у дослідженні 
певних об’єктів і складних систем як єдиного цілого із узгодженим функціону-
ванням усіх елементів і частин. Виходячи з цього принципу, треба дослідити 
кожен елемент системи у його зв’язку та взаємодії з іншими елементами, ви-
явити вплив властивостей окремих частин системи на її поведінку в цілому, 
встановити емерджентні властивості системи і визначити оптимальний режим 
її функціонування. Системний підхід сприяє формуванню відповідного адек-
ватного формулювання суті досліджуваних проблем і вибору ефективних шля-
хів їх розв’язання. Він передбачає аналіз об’єкта як системи. Система — це ці-
ле, що складається із взаємопов’язаних елементів, які знаходяться у взаємних 
зв’язках і взаємовідносинах та утворюють визначену цілісність. Можна виді-
лити такі основні властивості системи, або системні принципи: 
• багатокомпонентність об’єкта, що називається системою (великі та скла-

дні системи включають велику кількість елементів та підсистем); 
• цілісність системи (властивості системи не є механічною сумою власти-

востей елементів); 
• взаємна залежність кожного елемента від іншого, а також залежність вла-

стивостей цих елементів від їх розташування у системі в цілому, функцій 
та інших параметрів усередині цілого; 
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• залежність поведінки системи від поведінки її окремих елементів, їх влас-
тивостей та структури; 

• залежність системи від чинників середовища, під впливом яких система 
виявляє і може змінювати властивості; 

• ієрархія системи, тобто кожна її ланка, з одного боку, являє собою більш 
обмежену структурну систему, з іншого, є частиною (компонентом) 
більш широкої системи; 

• множинність підходів до вивчення кожної системи через принципову 
складність її структури і властивостей [287, с. 81]. 
Із погляду системного підходу до діагностики розвитку регіонального 

соціуму, вважаємо, що його потрібно досліджувати як динамічну систему, 
тобто таку, що постійно змінюється. Динамічні системи поділяють на детер-
міновані та ймовірні (стохастичні). У перших зміни відбуваються закономір-
но, однозначно, в будь-який момент часу, у стохастичних — за випадковим 
принципом. 

За складністю структури і поведінки регіональний соціум являє собою 
складну систему, яка за ступенем організованості може класифікуватися як: 
1)  добре організована, де є можливість визначити елементи системи, їх взає-

мозв’язок, правила об’єднання в більші компоненти, тобто визначити зв’язки 
між усіма компонентами і цілями, з точки зору яких розглядається об’єкт 
або заради досягнення яких створюється система. Розв’язання завдання 
здійснюється аналітичними методами формалізованого подання системи; 

2)  погано організовані (дифузні). Система характеризується деяким набором 
макропараметрів і закономірностей, які знаходяться в основі дослідження 
не всього об’єкта або класу явищ, а в основі визначення за допомогою де-
яких правил вибірки компонентів, що характеризують досліджуваний 
об’єкт або процес. На засаді такого вибіркового дослідження отримують 
характеристики чи закономірності (статистичні, соціальні, економічні) і 
поширюють їх на всю систему в цілому; 

3)  самоорганізовані. Вони мають ознаки дифузних систем: стохастичну 
поведінку, нестаціонарність окремих параметрів і процесів. До цього до-
даються такі ознаки, як непередбачуваність поведінки; здатність адапту-
ватися до мінливих умов середовища, змінювати структуру при взаємодії 
системи із середовищем, зберігаючи при цьому властивості цілісності; 
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здатність формувати можливі варіанти поведінки і вибирати з них найкра-
щий та ін. За необхідності цей вид системи доцільно розбити на підсистеми, 
виділяючи адаптивні або самопристосовувані, самовідновлювальні, само-
відтворювальні та інші, які відповідають різним властивостям систем, що 
розвиваються. 
Методологічна засада системного підходу полягає у тому, щоб адекватно 

виявити механізми утворення складного об’єкта з певних складових та їх 
взаємодію. Із позицій системного підходу можна розглядати будь-яку форму 
розвитку регіонального соціуму. Орієнтація на системний підхід у дослідже-
ні (структура, взаємозв’язки елементів, явищ, їх супідрядність, ієрархія, фун-
кціонування, цілісність розвитку, динаміка системи, сутність та особливості, 
чинники та умови) виправдана тоді, коли ставиться завдання дослідити сут-
ність явищ [287, с. 83]. Отже, зміст системного підходу, який передбачає 
максимальну деталізацію досліджуваних явищ і процесів, полягає в компле-
ксному дослідженні складних об’єктів діагностики регіонального соціуму як 
єдиної цілісної системи, що складається із окремих елементів з численними 
внутрішніми та зовнішніми зв’язками, у нерозривної взаємодії з усіма її 
складовими підсистемами. 

Отримання достовірного діагнозу про умови розвитку регіонального со-
ціуму залежить від обґрунтованого вибору методів діагностики, які повинні 
здійснюватися з урахуванням основних її етапів, тобто аналізу, синтезу та 
оцінки. Важливо звернути увагу на те, що методологія (філософія методики) 
діагностики складається із методів як загального підходу до дослідження, 
так і конкретної методики як сукупності прийомів (методів), що застосову-
ються для обробки соціально-економічної інформації. Використання тих або 
інших методів дослідження обумовлено цілями та розробленими на їх засаді 
завданнями дослідження. 

Узагальнюючи проведене в роботі дослідження, можна вважати, що під 
діагностикою розвитку регіонального соціуму слід розуміти комплекс науко-
во-прикладних та науково-методологічних досліджень, спрямованих на ви-
явлення, опис й ототожнення проблем, пов’язаних із визначенням і зміною 
умов відтворення економічного і соціального життя соціуму. 

Виходячи з визначеної сутності поняття «діагностика», цей процес необ-
хідно розглядати як дослідження, основними завданнями якого є: 
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• опис процесів життєдіяльності населення, надання їм кількісної та якісної 
оцінки; 

• встановлення невідповідності між фактичними та нормативними (еталон-
ними або прийнятими за нормативні) показниками; 

• виявлення проблем відтворення економічного і соціального життя насе-
лення і причин їх виникнення; 

• обґрунтування їх наслідків для процесів функціонування; 
• побудова типологічного профілю регіонального соціуму і на підставі ре-

зультатів дослідження розробка основних принципів і напрямів розвитку 
регіонального соціуму. 
Об’єктом діагностики розвитку регіонального соціуму виступає відтво-

рення соціального життя населення регіону. 
Предметом діагностики умов розвитку регіонального соціуму є складові 

соціального життя населення регіону, а саме відтворення населення і трудо-
вих ресурсів, громадського здоров’я, освітнього рівня та умов культурного 
розвитку населення, еколого-безпечний розвиток території. 

Метою проведення діагностики розвитку регіонального соціуму є ви-
явлення, опис і ототожнення проблем, пов’язаних із визначенням і змі-
ною чинників, які мають місце у всіх сферах життєдіяльності населення 
регіону. 

Діагностика розвитку регіонального соціуму за сучасних умов економіч-
ного і соціального розвитку території дозволяє [247]: 
• описати досліджувані регіональні ситуації і проблеми в системі характер-

них для них ознак (параметрів, показників); 
• ідентифікувати ці ситуації і проблеми, тобто ототожнити їх з якимись за-

здалегідь відомими типологічними групами; 
• дати кількісну та якісну оцінку цим ситуаціям і проблемам, іншими 

словами, поставити остаточний діагноз, на підставі порівняння з колиш-
нім станом або з чимось прийнятим за стан «нормальний» або «задо-
вільний»; 

• виявити, встановити та оцінити внутрішні й зовнішні причини продіагно-
стованого стану. 
В ідеалі діагностика розвитку регіонального соціуму повинна припускати 

дослідження: 
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1) ситуації в цілому (визначення стану); 
2) ключових проблем, найбільш значущих із погляду розв’язання конкрет-

них завдань регулювання процесів відтворення соціального життя насе-
лення регіону; 

3) процесів розвитку, тобто аналіз того, в якому напрямку і як (з якими змі-
нами параметрів) трансформуються складові відтворення соціального 
життя регіонального соціуму [247]. 
Проведення діагностики розвитку регіонального соціуму зумовлює наяв-

ність відповідного інструментарію дослідження, за допомогою якого здійс-
нюється розв’язання різних за своїм характером наукових завдань щодо від-
творення соціального життя регіонального соціуму. Вибір методів діагности-
ки залежить від об’єкта та предмета дослідження, їхньої мети і завдань, 
інформаційного забезпечення та ін. У цьому випадку особливого значення 
набуває визначення методологічних засад здійснення діагностики регіональ-
ного соціум. 

 

2.3. Узагальнення методів діагностики 
продуктивних сил як інструментарію оцінки 
розвитку регіонального соціуму 

Метод (від грецького methodos — шлях до чого-небудь) — це спосіб до-
сягнення мети в теорії, що розробляється. З філософської точки зору методи 
поділяються на: 
• загальнонаукові (тобто для всіх наук); 
• конкретні (для певних наук); 
• спеціальні або специфічні (для конкретної науки). 

Такий поділ є умовним, оскільки у міру розвитку пізнання один науковий 
метод може переходити з однієї категорії в іншу. Метод є об’єктивним, оскіль-
ки дозволяє відображати дійсність і її взаємозв’язки, одночасно метод є су-
б’єктивним, тому що використовується певною людиною з її суб’єктивними 
властивостями [288, с. 81]. 

Академік П. В. Копнін вважав, що метод науки можна визначити як сукуп-
ність прийомів і способів дослідження її предмета та систематизації отриманих 
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даних. Пізнання закономірностей складає об’єктивну сторону методу, а пра-
вила і прийоми дослідження та перетворення явищ є суб’єктивною стороною 
методу, необхідно на їх основі виробити прийом для подальшого пізнання та 
перетворення дійсності. Метод безпосередньо фіксує не те, що є в об’єктив-
ному світі, а те, як людина повинна діяти в процесі пізнання та практичної 
діяльності [289]. 

За визначенням Г.І. Рузаві [290], метод дослідження — це деяка специфі-
чна процедура, що складається з певних дій або операцій, за допомогою яких 
здобувається й обґрунтовується нове знання в науці. 

З метою створення механізму діагностики продуктивних сил в контексті 
розвитку регіонального соціуму представляється необхідним і можливим 
освоєння ідеології системного підходу до кожної складової соціального жит-
тя населення відповідної території як до певної цілісності взаємопов’язаних 
елементів, сутність і потенціал яких якісно відрізняється від сутності і потен-
ціалу цих елементів самих по собі. Вкрай важливо, щоб основу всіх практич-
но використовуваних методик діагностики регіональних ситуацій та проблем 
було покладено базові методологічні посилки, згідно з якими ці ситуації і 
проблеми формуються під впливом органічно пов’язаних між собою явищ і 
процесів. Причому, будь-який вплив на один з елементів позначається на 
всій системі в цілому [247, с. 70]. 

Вибір методів діагностики, які забезпечують системний підхід до пізнан-
ня того або іншого явища чи процесу розвитку обумовлений метою та 
завданнями дослідження. Слід звернути увагу не те, що метод реалізується 
через сукупність правил, прийомів і способів, які використовуються при до-
слідженні соціально-економічних явищ та процесів як на макро- так і мікро-
рівнях. Отже, під методом діагностики слід розуміти науково обґрунтовану 
систему теоретичних засад, категорій, принципів та прийомів дослідження, 
що дають змогу отримати обґрунтований діагноз про стан об’єкта до-
слідження та на його засадах обґрунтувати відповідні управлінські рішення. 
У кожному конкретному випадку вибір методів визначається відповідно до 
обраної мети дослідження, конкретними параметрами ситуації та проблемами 
життєдіяльності регіонального соціуму. 

Теоретичні засади забезпечення діагностики продуктивних сил у контексті 
розвитку регіонального соціуму слід розглядати в широкому сенсі як комплекс 
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поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і пояснення відтворення 
соціального життя населення; в більш вузькому і спеціальному значенні як 
вищу, найрозвиненішу форму організації наукового знання, що дає цілісне 
уявлення про закономірності й істотні зв’язки визначеної області об’єкта до-
слідження. Формування теоретичних засад діагностики повинно відбуватися 
на загальних, фундаментальних (базових) поняттях і визначеннях, що лежать 
в основі знань про відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіо-
нального соціуму. Форми і глибина теоретичних засад створюють підґрунтя 
для визначення принципів та прийомів дослідження основних складових від-
творення соціального життя регіонального соціуму. 

Враховуючи основні складові відтворення соціального життя населення, 
слід уважати, що вибір методів проведення діагностики буде обумовлювати-
ся наступними напрямками, що орієнтовані на специфічну інформаційну 
базу та форму надання результатів: 
• діагностика відтворення населення. Інструментарієм діагностики висту-

пає система показників, що характеризують склад і розміщення населен-
ня, процеси його природного, механічного та соціального руху, соціальну 
диференціацію; 

• діагностика відтворення трудових ресурсів. Інформаційною основою 
дослідження є показники, що характеризують економічну активність со-
ціуму, його трудову мобільність, структуру трудових ресурсів регіону, 
збалансованість регіонального ринку праці та інше; 

• діагностика відтворення суспільного здоров’я населення. Інформаційну 
основу якої складають показники, що характеризують забезпеченість на-
селення медичними послугами, їх доступність і якість, стан здоров’я регі-
онального соціуму, причини смертності та її вплив на середню тривалість 
життя тощо; 

• діагностика відтворення освітнього потенціалу населення. Інформацій-
ною базою проведення діагностики є показники, що характеризують фор-
мування, диференціацію і використання освітнього рівня населення регіону; 
стан, розвиток і результати діяльності системи освіти і науки; 

• діагностика відтворення умов культурного розвитку населення. Інформа-
ційною основою проведення діагностики може послужити система показ-
ників, що характеризують доступність і споживання населенням послуг в 
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області інформаційних ресурсів, культури, мистецтва, спорту та відпо-
чинку. 
З ширшого погляду методи дослідження поділяють на загальнонаукові 

(загальні), тобто вони можуть бути методами і емпіричного, і теоретичного 
дослідження і навіть спеціальними, які застосовуються в конкретній галузі 
науки. У будь-якому дослідженні, звичайно ж, суміщаються і загальнонаукові, 
і спеціальні методи дослідження. 

Загальнонауковий метод спрямований на пізнання світу і конкретних об’єктів 
у ньому, він є методом матеріалістичної діалектики. Головні риси методу по-
лягають у тому, що об’єкти, процеси, явища розглядаються у взаємообумов-
леності та взаємозв’язку; у динаміці та розвитку; у перетворенні постійних 
кількісних змін у докорінні якісні. Загальнонаукові методи дослідження 
поділяють на три великі групи: 
• методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимір, 

експеримент, моніторинг); 
• методи теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конк-

ретного, ідеалізація, експеримент, формалізація, аксіоматичний метод або 
дедуктивно-аксіоматичний); 

• загально-логічні методи, використовувані як на емпіричному, так і на те-
оретичному рівні дослідження (абстрагування й конкретизація, аналіз, си-
нтез, індукція, дедукція, абдукція, моделювання, аналогія, історичний і 
логічний методи, метод графів) [291, с. 15]. 
До складу спеціальних методів, які широко застосовуються під час 

проведення соціально-економічних досліджень, входять методи збору та 
узагальнення інформації, аналізу, прогнозування, моделювання, програм-
но-цільові, евристичні методи, метод найменших квадратів, тестування, 
моніторинг тощо. Подібна побудова системи спеціальних методів зале-
жить від логічної послідовності будь-якого дослідження, яке завжди по-
чинається збором інформації та її зведенням, подальшим її групуванням, 
аналізом, виявленням суттєвих елементів та визначальних зв’язків, що у 
подальшому дасть змогу опрацьовувати завдання майбутнього розвитку, 
будувати певні очікування, визначати ризики, ресурси та ефективність 
соціально-економічних рішень [291, с. 15]. При виборі методів діагности-
ки продуктивних сил як інструментарію оцінки розвитку регіонального 
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соціуму важливим є урахування мети та завдань основних її етапів, тобто 
аналізу, синтезу та оцінки. 

При здійсненні діагностики продуктивних сил у контексті розвитку регіо-
нального соціуму слід мати на увазі, що економічні та соціальні процеси 
протікають у динаміці, тобто мається на увазі рух суспільства, перетворення 
його стану, що виявляється у змінах, які відбуваються в економічній, полі-
тичній, соціальній, територіальній, культурній та інформаційній сферах жит-
тєдіяльності, у змінах соціальних явищ і процесів. Використання статистичних 
методів [292] дає змогу дослідити ці процеси в розвитку, оцінити інтен-
сивність динаміки та структурні зрушення (зміни), виявити закономірності 
розвитку. 

Регіональні ситуації й проблеми повинні розглядатися в двох іпостасях: у 
статиці (однемоментно) і в динаміці (за декілька періодів). Як відзначає 
О. Дмітрієва, у залежності від поставлених задач розрізняють діагностику 
статичного стану та діагностику процесу [211, с. 13]. Отже, діагностика 
покликана розчленувати об’єкт у статиці й просторово-часовому розрізі, ви-
ділити причино-наслідкові зв’язки й визначити їх цілеспрямованість. Під 
статикою регіонального соціуму слід розуміти визначення його чисельності 
та структуру на певний момент часу за такими ознаками: статтю, віком, соці-
альними групами, національністю, мовами, сімейним станом, освітою, місцем 
проживання (місто, село), щільністю населення тощо. Динаміка регіонально-
го соціуму — це зміна чисельності населення за рахунок його природного та 
механічного руху. 

Основою методології діагностики є діалектичний метод пізнання. Важли-
вим положення цього методу є розгляд досліджуваного явища в розвитку, 
руху від виникнення до зникнення. Відповідно до цієї загальної гносеологіч-
ної вимоги діагностика дозволяє вивчати динаміку соціально-економічних 
явищ у їх історичній обумовленості, а також допускає ретельне визначення в 
кожному конкретному випадку дії взаємопов’язаних соціально-економічних, 
політичних, юридичних, релігійних, традиційних, природних факторів, що 
визначають відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіональ-
ного соціуму [293, с. 8; 294]. 

Вибір спеціальних методів діагностики продуктивних сил як інструмен-
тарію оцінки розвитку регіонального соціуму залежить від аналітичних 
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завдань, що вирішуються на кожному етапі дослідження та характеру вихідної 
інформації. Нагадаємо, що на початковому етапі діагностики встановлюються 
причино-наслідкові зв’язки та тенденції розвитку складових соціального жит-
тя населення регіону. Завданням наступного етапу є обґрунтування сили (міри 
інтенсивності) та напряму (тенденції) впливу одних складових соціального 
життя населення на інші. Призначенням останнього етапу є опис та характери-
стика стану об’єкта дослідження як унікального поєднання ознак. Отже, вини-
кає необхідність обґрунтування вибору спеціальних методів дослідження, 
використання яких дозволяє розпізнати і виявити наявність негативних (кризо-
вих) явищ і процесів розвитку, встановити передумови виникнення цих явищ і 
процесів, визначити та оцінити їх відхилення від еталону. 

Доведено, що проведення діагностики передбачає використання систем-
ного підходу, який обумовлений складним характером процесів відтворення 
і розвитку населення регіону, різноманіттям їх зв’язків і відносин, необхідні-
стю всебічного дослідження процесів життєдіяльності населення. Отже, ви-
никає доцільність застосування структурно-функціонального методу, який 
засновується на виділенні у цілісних системах їх структури — сукупності 
стійких відносин і взаємозв’язків між її елементами та їх ролі (функцій) сто-
совно один одного. Основні вимоги процедури структурно-функціонального 
методу полягають у: 
• дослідженнях структури системного об’єкта; 
• його елементів і їх функціональних характеристик; 
• аналіз зміни цих елементів і їх функцій; 
• розгляд розвитку (історії) системного об’єкта в цілому; 
• подання об’єкта як гармонійно функціонуючої системи [286, с. 233]. 

Процеси відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіональ-
ного соціуму найчастіше спостерігаються у вигляді ряду послідовних, розта-
шованих у хронологічному порядку значень, які характеризують зміну явищ 
в часі (ряд динаміки). У кожен даний історичний момент соціальні та еко-
номічні явища мають певні розміри, рівні, між ними існують певні кількіс-
ні співвідношення. Отже, застосування статистичних методів обробки 
отриманої інформації (вимірів) при проведенні діагностики дозволяє дослі-
дити не тільки кількісну сторону масових соціально-економічних явищ, 
охарактеризувати їх масштаби, структуру сукупності й збалансованості 
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окремих їх складових, поширення процесів чи явищ та інтенсивність розвит-
ку, а також визначити якісний характер цих явищ і процесів, розуміння при-
чин їх виникнення. 

Використання статистичних методів щодо вивчення соціально-економіч-
них явищ і процесів керуються положенням матеріалістичної діалектики про 
перехід кількісних змін у якісні. Це, у свою чергу, має важливе значення при 
дослідженні кількісних змін у масових соціально-економічних явищах для 
пізнання глибоких якісних змін. Статистичні методи спираються на діалек-
тичні категорії випадкового і необхідного, одиничного і масового, індивідуа-
льного і загального [294, с. 11]. 

Особливістю статистичних методів є точне вимірювання й кількісний 
опис масових процесів і явищ, для чого використовуються узагальнені пока-
зники й характеристики (опису) об’єктивно існуючих закономірностей. Ці 
методи характеризують не окремі випадки досліджуваних процесів або 
явищ, а також маси, групи, сукупності таких випадків. Для цього використо-
вується відповідна інформація про розміри, пропорції, зміни в часі, інші 
закономірності в економічних і соціальних процесах та явищах [295]. 

Все різноманіття статистичних методів, використання яких дозволяє здійс-
нити діагностику регіонального соціуму, можна систематизувати за їх цільо-
вим застосуванням у послідовно виконуваних стадіях дослідження: 
1)  збір первинної інформації; 
2)  статистичне зведення та обробка первинної інформації; 
3)  аналіз статистичної інформації [255; 294]. 

На початковому етапі відбувається забезпечення діагностики необхідною 
інформацією, джерелами якої можуть бути дані переписи населення; поточний 
статистичний облік соціально-економічних подій, які здійснюються безпере-
рвно; поточні регістри (списки, картотеки) населення; вибіркові опитування 
та спеціальні дослідження. Для здійснення мети на початковій стадії дослі-
дження застосовуються методи масового спостереження. 

Суть статистичного спостереження полягає в планомірному, науково ор-
ганізованому зборі масових первинних даних про явища і процеси суспіль-
ного життя, необхідних для вирішення певних завдань. Важливість цього 
етапу дослідження визначається тим, що використовується тільки об’єктивна і до-
статньо повна інформація, отримана в результаті статистичного спостереження, 
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на наступних етапах діагностики можна забезпечити науково обґрунтовані 
діагнози про характер і закономірності розвитку об’єкта дослідження. 

Статистичне спостереження повинне відповідати таким вимогам: 
• спостережувані явища повинні мати наукову або практичну цінність; 
• висловлювати певні соціально-економічні типи явищ; 
• безпосередній збір масових даних повинен забезпечити повноту фактів, 

що відносяться до розглянутого питання, та як явища перебувають у по-
стійній зміні, розвитку. 
У тому випадку, коли відсутні повні дані, аналіз і висновки можуть бути 

помилковими; для забезпечення достовірності статистичних даних необхідна 
ретельна та всебічна перевірка (контроль) якості зібраних фактів, що є одні-
єю з найважливіших характеристик статистичного спостереження. Наукова 
організація статистичного спостереження необхідна для того, щоб створити 
найкращі умови для отримання об’єктивних матеріалів. У свою чергу, спо-
стереження повинно проводитися за заздалегідь розробленим планом або 
програмою, які забезпечують наукове вирішення програмно-методологічних 
та організаційних питань спостереження [273, с. 20]. Інформаційна база діаг-
ностики регіонального соціуму може формуватися на основі даних Держав-
ного комітету статистики України, перепису населення та соціологічних до-
сліджень, а також нормативно-правових документів, що регулюють процеси 
відтворення соціального життя населення регіону. 

Отримана в результаті статистичного спостереження інформація, її конкрет-
ні форми та носії — інформаційні ресурси як теоретико-методологічного спря-
мування (теорії, концепції, принципи, категорії), так і практичного (показники, 
інші повідомлення про явища, процеси, факти тощо) належать до складових 
предмету діагностики. Відповідно конкретні форми соціально-економічної інфо-
рмації безпосередньо утворюють складові предмету діагностики. Таким чином, 
у процесі діагностики відбувається трансформація видів соціально-економічної 
інформації (інформаційних систем) в аналітичну інформацію (аналітично-інфор-
маційні системи), на засадах якої відбувається постановка діагнозу та прийма-
ються відповідні управлінські рішення [269, с. 8]. Інформація про стан розвитку 
основних складових відтворення соціального життя регіонального соціуму харак-
теризує їх з різних сторін, оскільки має численні ознаки і властивості, що змі-
нюються в часі і просторі (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3. Матриця вибору показників діагностики відтворення 
продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму 

 

Предмет 
діагностики 

Показники 

1 2 

Чисельність наявного та постійного, міського та сільського 
населення, жінок та чоловіків, пенсіонерів; середній, 
модальний та медіанний вік населення 

Чисельність народжених та померлих; природний приріст 
(скорочення) населення 

Розподіл постійного населення за віковими групами та статтю; 
народжених за статтю; народжених за віком матері 

Розподіл померлих за статтю та віковими групами; чисельність 
померлих у працездатному віці 

Потік міграції за прибуттю та вибуттю; загальна міграція 

Розподіл мігрантів за статтю та віковими групами; за потоками і 
типом поселень; за містами та районами 

Потоки внутрішньорегіональної, міжрегіональної та 
міждержавної міграції 

Відтворення 
населення 

Кількість зареєстрованих шлюбів та розлучень 

Чисельність постійного населення: загальна, за віком 
молодшим за працездатний, працездатним, старшим за 
працездатний 

Чисельність економічно активного та економічно неактивного 
населення: загальна, працездатного та старше працездатного віку 

Чисельність зайнятого населення, молоді: загальна, 
працездатного та старше працездатного віку; за видами 
економічної діяльності 

Відтворення 
трудових 
ресурсів 

Чисельність безробітних за методологією МОП, зареєстрованих 
у державній службі зайнятості, тривалість зареєстрованого 
безробіття: загальна, працездатного та старше працездатного віку 
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Продовження табл. 2.3 
 

1 2 

Чисельність найманих та вивільнених працівників: загальна, за 
видами економічної діяльності, за видами промислової 
діяльності, за містами та районами 

Розподіл чисельності найманих працівників за рівнем освіти, за 
видами економічної діяльності; розподіл чисельності 
працюючих пенсіонерів за видами пенсій, за видами 
економічної діяльності 

 

Попит і пропозиція робочої сили, працевлаштування не 
зайнятих трудовою діяльністю громадян: загальна, за видами 
економічної діяльності, за професійними групами 

Смертність населення за основними причинами, від деяких 
зовнішніх причин, дітей віком до 1 року 

Чисельність лікарів; середнього медичного персоналу 

Чисельність працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці; 
інвалідів 

Кількість лікарняних закладів; амбулаторнополіклінічних 
закладів та ліжок; планова ємність амбулаторнополіклінічних 
закладів 

Захворюваність первинна (частота захворювань), сезонна, 
інфекційна, за даними медичних оглядів; за класами хвороб; 
захворюваність на окремі інфекційні хвороби, активний 
туберкульоз, венеричні хвороби, розлади психіки та поведінки, 
ВІЛінфіковані та хворі на СНІД; інвалідність 

Відтворення 
суспільного 
здоров’я 
населення 

Кількість потерпілих та загиблих від травматизму, пов’язаного з 
виробництвом, за містами та районами 

Відтворення 
освітнього 
потенціалу 
населення 

Кількість навчальних закладів у цілому та за їх типами; розміри 
площ навчальних закладів за функціональним призначенням та 
в розрахунку на одну особу, яка навчається; забезпеченість 
гуртожитками і площами гуртожитку з розрахунку на одну 
особу, яка в ньому проживає; забезпеченість технічними 
засобами навчання (комп’ютерами, бібліотечним фондом тощо) 
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Закінчення табл. 2.3 
 

1 2 

Чисельність викладацького, допоміжного та адміністративного 
персоналу; вікова структура і структура за рівнем освіти 
викладацького персоналу; середня кількість викладачів у 
розрахунку на навчальний заклад та особу, яка навчається 

Охоплення населення закладами освіти: загальна, за містами та 
районами 

Прийом та підготовка (випуск) кваліфікованих робітників у 
професійнотехнічних навчальних закладах; фахівців у вищих 
навчальних закладах: загальна, за містами та районами 

 

Капітальні вкладення і поточні витрати з поділом за цільовим 
призначенням та в розрахунку на одну особу, яка навчається; 
витрати держави на одну особу, що навчається; розміри 
заробітної плати викладачів і стипендій осіб, які навчаються 

Кількість закладів культури; театрів, музеїв, бібліотек, 
демонстраторів фільмів, закладів культури клубного типу; 
книжковий фонд бібліотек: загальна, за містами та районами 
Обсяги друкованої продукції в бібліотечних фондах, кількість 
книг і журналів, що припадає на одного жителя або читача; 

відтворення 
умов 
культурного 
розвитку 
населення 

Кількість відвідувань театрів, концертних організацій, музеїв, 
кіносеансів: загальна, за містами та районами 
Кількість санаторіїв, пансіонатів з лікуванням, санаторіїв
профілакторіїв, будинків і пансіонатів відпочинку та місць у них

 
Таким чином, отримана інформація характеризує продуктивні сили в кон-

тексті розвитку регіонального соціуму з різних сторін, оскільки містить чис-
ленні ознаки і властивості, що змінюються в часі і просторі. Отже, виникає не-
обхідність у систематизації та узагальненні результатів статистичного спосте-
реження для отримання зведеної характеристики всього об’єкту дослідження 
за допомогою узагальнюючих показників. Це дає можливість виявити характе-
рні особливості розвитку регіонального соціуму, його специфічні риси, вияви-
ти закономірності досліджуваних соціально-економічних явищ і процесів. 
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Така систематизація є зведенням первинної інформації, яка отримана на засадах 
спостережень розвитку основних складових відтворення соціального життя 
населення. Тому, статистичне зведення є наступним етапом діагностики. 

Метою статистичного зведення є узагальнення первинної інформації та 
створення впорядкованої системи статистичних показників, які надають мо-
жливість дослідити тенденції розвитку соціально-економічних явищ і проце-
сів та виявити закономірності, які відбуваються в життєдіяльності соціуму. 
Статистичне зведення являє собою сукупність прийомів, за допомогою яких 
можливо одержати узагальнюючі статистичні показники як зведені ознаки 
масових явищ, що характеризують стан, взаємозв’язки і закономірності роз-
витку явищ в цілому та дозволяють здійснювати діагностику регіонального 
соціуму. 

Зведення статистичної інформації та її групування відбуваються на заса-
дах методу статистичних угрупувань, за допомогою якого здійснюється ви-
ділення серед досліджуваних явищ (процесів) характерних груп і підгруп за 
тими чи іншими ознаками. Структурні угрупування мають велике практичне 
значення при дослідженні структури однотипних явищ і процесів. Угрупу-
вання використовуються для дослідження залежності в складних явищах, 
характеристика яких відображається однотипними показниками і різними 
значеннями. 

Використання методу угрупувань при діагностиці регіонального соціуму 
дозволяє розв’язувати різні завдання. По-перше, це встановлення типології 
угруповань; по-друге, це визначення структурних ознак складу сукупності; 
по-третє, дослідження взаємопов’язаних варіативних ознак у межах тієї або 
іншої сукупності, це завдання розв’язується за допомогою аналітичних угру-
пувань. 

Під показниками діагностики продуктивних сил як інструменту розвитку 
регіонального соціуму слід розуміти якісні й кількісні характеристики стану, 
тенденції і напрямки соціального розвитку для оцінки відповідності реаль-
них змін у соціально-економічних процесах і явищах науково обґрунтованим 
вимогам [296], сукупність окремих властивостей і станів відображає їх сут-
тєві особливості в статиці і динаміці [297]. 

Узагальнюючі показники отримуються у результаті обробки статистич-
них даних, які представляють собою абсолютні величини, на підставі яких 
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розраховуються відносні й середні величини, показники варіації, виявляють-
ся взаємозв’язки, здійснюється аналіз рядів динаміки, розраховуються індек-
си (табл. 2.4) [255; 298]. 

 
Таблиця 2.4. Матриця вибору інструментарію діагностики відтворення 

продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму 
 

Предмет 
дослідження 

Діагностичний інструментарій 

1 2 

Баланс та середньорічна чисельність населення; коефіцієнти 
природного приросту (скорочення) населення: загальний, за 
містами та районами; за статтю 

Валова міграція; сальдо міграції; коефіцієнт інтенсивності 
міграції: загальний, за прибуттям та вибуттям; коефіцієнт 
результативності міграції; міграційної активності населення; 
ефективність міграції 

Фізична та соціальна щільність населення, густота поселень, 
ступінь рівномірності розміщення населення на території, 
міра територіальної концентрації населення; структура 
міграційних потоків; щільність міграції населення 

Територіальна структура; коефіцієнт урбанізації 

Статевовікова структура населення; коефіцієнт навантаження 
однієї статі іншою; узагальнюючий показник статевих 
пропорцій; середній, модальний і медіанний вік населення; 
коефіцієнти старіння та омолодження населення, довголіття 
(d

80+
) та довгопроживання (d

90+
), демографічного навантаження: 

загальний, дітьми та особами старших вікових груп; моделі 
вікової структури населення: брутто та нетто коефіцієнти 
відтворення населення 

Відтворення 
населення 

Національна та конфесіональна структура населення; число 
шлюбів та розлучень; загальний та спеціальний коефіцієнти 
шлюбності та розлучуваності 
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Продовження табл. 2.4 
 

1 2 

Коефіцієнти економічної активності населення; зайнятості; 
безробіття та зареєстрованого безробіття: загальний, за містами 
та районами; статтю, віковими групами; навантаження на 
одного зайнятого; працездатності населення; працездатності 
в робочому (працездатному) віці; зайнятості працездатного 
населення; навантаження працездатного населення; пенсійного 
навантаження працездатного населення; заміни (відшкодування) 
трудових ресурсів; чистого приросту працездатного населення 
в робочому віці; облікової чисельності працівників 

Механічний приріст трудових ресурсів; середньорічна 
чисельність трудових ресурсів; частка населення в 
працездатному віці; навантаження на одне вільне робоче 
місце, вакансію 

Відтворення 
трудових 
ресурсів 

Рівень зареєстрованого безробіття та безробіття населення за 
методологією МОП 

Оцінка рівня суспільного здоров’я населення 

Структура смертності населення; захворюваності; 
інфекційної захворюваності; госпіталізації за класами, 
групами і формами хвороб для окремих груп населення; 
середній; модальний та медіанний вік померлих 

Коефіцієнти смертності: загальний, спеціальний 
(диференційований), віковий, окремо для кожної статі, 
немовлят, дітей у віці до 5 років, мертвонароджуваності, 
материнської, від певної причини смерті 

Рівень вікової смертності; частка передчасних смертей у 
загальній смертності населення; індекс надсмертності 
чоловіків або жінок 

Відтворення 
суспільного 
здоров’я 
населення 

Коефіцієнти народжуваності: загальний, спеціальний, 
сумарний, віковий; 
коефіцієнт співвідношення чисельності померлих та 
народжених 
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Коефіцієнт захворюваності: загальний; за окремими групами 
і формами хвороб; частка окремих груп хвороб, інфекційної 
захворюваності, частота захворюваності різних груп 
населення 

 

Рівень госпіталізації населення вікової, статевої, 
професійної; середня тривалість перебування у стаціонарі з 
приводу конкретного захворювання (група та клас хвороби); 
кратність і госпіталізації — за окремими формами, групами 
та класами хвороб для окремих груп населення; потужність 
амбулаторнополіклінічних закладів 

Відтворення 
освітнього 
потенціалу 
населення 

Коефіцієнти: охоплення освітою певного рівня населення 
відповідної вікової групи; грамотності населення; рівень 
освіти населення; середня тривалість років навчання; ступінь 
імовірності підвищення рівня освіти 

Відтворення 
умов 
культурного 
розвитку 
населення 

Рівень інформатизації суспільства; частота відвідувань 
музеїв, театрів чисельність відвідувачів екскурсій; число 
відвідувань кіносеансів у розрахунку на одного жителя, 
коефіцієнт нерівномірності розподілу закладів культури 

 
Закономірності розвитку соціально-економічних явищ можна виявити, лише 

узагальнюючи однорідні явища та даючи узагальнену характеристику одиницям 
явища (табл. 2.5). У багатьох випадках для порівняння отриманих результатів ви-
користовують середні величини, які використовуються з метою узагальнення ха-
рактеристики масових, якісно однотипних соціально-економічних явищ. 

Слід уточнити, що під середніми величинами слід розуміти узагальнюючі 
показники, в яких знаходять вираження дія умов і закономірність досліджу-
ваного явища. Середня величина виражає собою відмінну особливість даної 
сукупності явищ, установлює найбільш типові риси сукупності. Ступінь ко-
ливання ознаки необхідно вивчати, щоб отримати більш повне уявлення про 
об’єкт дослідження. При діагностиці регіонального соціуму в якості серед-
ньої величини рекомендується використовувати еталонне значення, яке 
представлене у вигляді нормативних показників прийнятних для даної тери-
торії. Використання еталону (зразок для порівняння) дає можливість визна-
чити напрям розвитку об’єкту дослідження. 
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Таблиця 2.5. Система узагальнюючих статистичних показників діагностики 
відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму 

 

Назва показника Зміст показника Розрахункова формула 

1 2 3 

Лінійний 
коефіцієнт 
абсолютних 
структурних 
зрушень 

Аналіз змін структури 
сукупності в часі, яка 
характеризується за 
допомогою показників 
питомої ваги (частки) 
окремих елементів у 
загальній чисельності 
сукупності 

1 0| |
d

d d
S

n
−

= ∑
 

де d
1
, d

2
 — питома вага (%) 

окремих елементів сукупності в 
розглянутому і попередньому 
періодах; 
n — число виділених елементів 
сукупності 

Квадратичний 
коефіцієнт 
абсолютних 
структурних 
зрушень 

З метою взаємопогашення 
різних за знаком часток, 
замість модулів іноді 
застосовують квадрати 
відхилень 

2
1 0( )

d

d d
S

n
−

= ∑
 

Лінійний та квадратичний коефіцієнти абсолютних структурних зрушень 
показують, на скільки процентних пунктів у середньому відхиляються один від 
одного порівнювані питомі ваги 

Індекс 
відмінностей 

Зведений показник 
структурних зрушень: 
0<І

відмінностей
<1 

Чим ближче значення індексу 
відмінностей до 1, тим більш 
значні зміни структури 

1 0
1 | |
2відмінностейI d d= −∑  

де d
1
, d

0
 — показники питомої 

ваги, виражені в частках 

Розмах 
варіації 

Характеризує, на скільки 
відрізняються мінімальне 
( minХ ) та максимальне ( maxХ ) 

значення швидкостей руху за 
певним показником 
соціальноекономічного 
розвитку 

max minR X X= −  
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Закінчення табл. 2.5 
 

1 2 3 

Середнє 
квадратичне 
відхилення 

Узагальнююча (усереднена) 
характеристика абсолютних 
розмірів відхилення 
швидкостей руху за певним 
показником соціально
економічного розвитку від 
середньої швидкості 

( )
*

2

1

1

n

j j
j

n

j
i

X X f

f
σ =

=

− ⋅
=

∑

∑
 

Коефіцієнт 
осциляції 

Характеризує відносне 
коливання крайніх значень 
показника навколо 
середнього значення 

100%o
RK
X

= ⋅  

Абсолютний 
приріст 

Швидкість зміни показника 
діагностики регіонального 
соціуму 

i i бy y yΔ = −  

Темп 
зростання 

Інтенсивність зміни (ступінь 
швидкості) показника 
економічної діагностики для 
певного регіону 

100%i
i

б

yT
y

= ⋅  

Прискорення 
 

Різниця між абсолютною 
зміною за даний період і 
абсолютною зміною за 
попередній період однакової 
тривалості 

'
1i i iy y y −Δ = −  

 

Середній 
абсолютний 
приріст 
(абсолютна 
зміна) 

Середня швидкість зміни 
показника за одиницю часу 

i
i

y
y

n
Δ

Δ = ∑  

n — число абсолютних приростів 
у досліджуваному періоді 

Середнє 
прискорення 
абсолютної 
зміни 

Визначається як середньо 
геометрична з ланцюгових 
темпів зростання за n років 1

n
ni i

i
T T

=

= ∑  
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Соціально-економічні явища і процеси змінюються у часі, під впливом 
на них багатьох факторів соціального, економічного, технічного, інститу-
ційного й іншого порядку. Побудова та аналіз рядів динаміки дозволяють 
дослідити зміни, які при цьому відбуваються, що стає одним із необхідних 
умов пізнання закономірностей розвитку регіонального соціуму. Ряди ди-
наміки формуються в результаті зведення й угрупування матеріалів статис-
тичного спостереження. У сучасній науці під рядом динаміки розуміють 
ряд статистичних показників, які характеризують зміну суспільних явищ у 
часі. Динамічний ряд є переліком хронологічних моментів (дат) або інтер-
валів часу та відповідних ним статистичних показників. Використання ме-
тоду динамічних рядів у діагностиці продуктивних сил у контексті розвит-
ку регіонального соціуму дає можливість установити напрямок зміни пока-
зників, наявність тенденцій у їх змінах, середній рівень, а також їхні темпи 
зростання і приросту. 

Таким чином, ряди динаміки є надзвичайно важливим методом діагнос-
тики, завдяки якому можна надати обґрунтоване пояснення змін соціально-
економічних явищ у часі, виявити основні тенденції, закономірності та 
спрогнозувати їх розвиток у майбутньому, а також надати їм цифрову та 
графічну форму. 

Часовий горизонт діагностики вибирається такий, щоб спостерігалися ви-
димі контури змін, які відбуваються, у характері протікання процесів або 
стані явищ. Уявляється, що період в 10-20 років найбільшою мірою відпові-
дає вимогам діагностики. 

Ряд динаміки охоплює окремі відокремлені періоди, в яких можуть 
відбуватися зміни, які призводять до непорівнянності звітних даних з 
даними інших періодів. Тому для аналізу ряду динаміки необхідно приве-
дення всіх складових його елементів до виду, який порівнюється. Для 
цього відповідно до завдань дослідження встановлюються причини, які 
зумовили непорівнянність аналізованої інформації, і застосовується від-
повідний метод, що дозволяє здійснювати порівняння рівнів ряду дина-
міки. В основі розрахунку показників рядів динаміки лежить порівняння 
його рівнів. Залежно від застосовуваного методу порівняння показники 
динаміки обчислюються за постійною і змінною базами порівнянь [294, 
с. 157, 161]. 
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Порівняння, як метод діагностики, являє собою прийом, який дозволяє 
визначити взаємозв’язок і взаємозалежність між соціально-економічними 
явищами, їх розвиток, окремі характеристики, встановити ті чи інші законо-
мірності, виявити фактори, що впливають на зміну аналізованих показників. 
Розрізняють такі види порівняльного аналізу: горизонтальний, вертикаль-
ний, трендовий. Горизонтальний порівняльний аналіз використовується для 
визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня досліджува-
них показників від базового (планового, минулого періоду, середнього рів-
ня). Вертикальний порівняльний аналіз, використовується для вивчення 
структури соціально-економічних явищ. Трендовий аналіз застосовується 
при вивченні відносних темпів росту і приросту показників за ряд років до 
рівня базисного року, тобто при дослідженні рядів динаміки. Обов’язковою 
умовою порівняльного аналізу є порівняність порівнюваних показників, що 
допускає єдність об’ємних, вартісних, якісних, структурних показників; 
єдність періодів часу, за які проводиться порівняння; порівнянність методи-
ки обчислення показників [299]. 

Важливим напрямком у дослідженні динаміки соціально-економічних 
процесів є визначення та опис загальної тенденції розвитку (тренду) дослі-
джуваного явища, закономірностей зміни рівнів ряду. Це можна здійснити, 
застосовуючи спеціальні методи аналізу рядів динаміки. Конкретне їх вико-
ристання залежить від характеру вихідної інформації та зумовлюється за-
вданнями діагностики. Зміни рівнів рядів динаміки обумовлюються впливом 
на досліджуване явище ряду факторів, які, як правило, неоднорідні за силою, 
напрямком і часом їх дії. Постійно діючі фактори роблять на регіональний 
соціум визначальний вплив і формують у рядах динаміки основну тенденцію 
розвитку. Вплив інших факторів проявляється періодично. Це викликає по-
вторювані в часі коливання рівнів рядів динаміки. Дія разових (спорадич-
них) чинників відображається випадковими (короткочасними) змінами рів-
нів рядів динаміки [294, с. 168]. Слід звернути увагу не те, що тренд — це 
спрямованість зміни показників, що визначаються шляхом обробки звітних і 
статистичних даних, а також встановлення на цій основі тенденцій зростання 
або спаду. 

Особливістю діагностики регіонального соціуму в часі є те, що в одних 
рядах динаміки основна тенденція зростання проявляється при візуальному 
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огляді вихідної інформації, в інших рядах динаміки загальна тенденція роз-
витку безпосередньо не проявляється, оскільки на рівні ряду впливає велика 
кількість різноманітних факторів. Чим сильніше вплив короткострокових 
випадкових або систематично (циклічно) діючих факторів, тим складніше 
розкрити основну закономірність розвитку об’єкта дослідження. Вона може 
бути виражена розрахунковим шляхом у вигляді деякого теоретичного рівня 
[294, с. 169]. 

При аналізі рядів динаміки можуть бути виділені чотири компоненти, які 
формують рівні: 

( , , , )y f T C S ε= ,  (2.1) 

де  T — головна (трендова) компонента, що відображає основну тенденцію 
розвитку (тренд); 

 C — циклічна (кон’юнктурна) компонента; 
 S — сезонна компонента; 
 ε — випадкова компонента. 

Залежно від взаємозв’язку компонента, що виділяється, модель ряду 
динаміки (часового ряду) може бути адитивною та мультиплікативною 
(табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6. Види моделей ряду динаміки, які доцільно використовувати 
при діагностиці  

 

Вид Сутність Рівняння Призначення 

Адитивна 
сума 

компонент 

y
t 
= T

t
+C

t
+S

t
+ε

t
 

 
 

Мульти 
плікативна 

добуток 
компонент 

y
t 
= T

t
⋅C

t
⋅S

t
⋅ε

t
 

Виявлення й надання кількісного 
вираження кожній компоненті з 
тим, щоб використовувати 
отриману інформацію для 
прогнозування майбутніх значень 
ряду або при побудові моделей 
взаємозв’язку двох або більше 
часових рядів 



Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ВІДТВОРЕННЯ  
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 151

Використовуючи запропоновані моделі в діагностиці, слід мати на увазі, 
що усі перелічені компоненти містять далеко не всі динамічні ряди. Найчасті-
ше в практичних дослідженнях зустрічаються ряди, які містять трендову й ви-
падкову компоненти. Щоб бачити вплив сезонної складової (наприклад, сезон-
на міграція соціуму), потрібно мати ряд, рівні якого стосуються місяців або 
кварталів. Прояв циклічної компоненти, як правило, характерно для великих 
динамічних рядів, що пов’язано з економічними (бізнес) циклами. Чим менше 
вплив на рівні ряду нетрендових компонент, тим простіше виділити тренд — 
основну тенденцію досліджуваного ряду, його опис і прогнозування [300]. 

При виявленні форми тренда слід виходити з матеріальної природи досліджу-
ваного явища, визначити внутрішні причини його розвитку, а також зовнішні умо-
ви й фактори, що впливають на нього. Поширеним прийомом виявлення форми 
тренду є графічне зображення часового ряду. Найбільш надійні методи вибору 
рівняння тренда засновані на властивостях різних кривих, застосовуваних при ана-
літичному вирівнюванні. Такий підхід дозволяє пов’язати тип тренда з тими чи ін-
шими якісними властивостями розвитку явища. Слід зазначити, що в більшості 
випадків практично прийнятним є метод, який ґрунтується на порівнянні характе-
ристик зміни приростів досліджуваного динамічного ряду з відповідними характе-
ристиками кривих зростання. Для вирівнювання вибирається та крива, закон зміни 
приросту якої найбільш близький до закономірності зміни фактичних даних [300]. 
У таблиці 2.7 наводиться перелік найбільш використовуваних при аналізі динаміч-
них рядів видів кривих, і зазначаються відповідні «симптоми», за якими можна 
визначити, який вид кривих підходить для вирівнювання. 

Після визначення рівняння тренда, необхідно обчислити оптимальні зна-
чення параметрів тренда виходячи з фактичних рівнів. З цією метою викори-
стовують метод найменших квадратів. Для кожного типу тренда метод най-
менших квадратів дає систему нормальних рівнянь, вирішуючи яку, обчис-
люють параметри тренда. 

Статистичні криві, що відображають динаміку явищ і процесів основних 
складових соціального життя регіонального соціуму, можуть відрізнятися 
використанням координатних сіток, які визначають характер графічного 
представлення та динаміки. Різниця полягає у виборі масштабів побудови вер-
тикальних і горизонтальних шкал, що призводить до зміни конфігурації кри-
вих. Таким чином, використання графічного методу в діагностиці регіонального 
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соціуму обумовлено необхідністю зображення показників та їх залежності за 
допомогою геометричних фігур. Слід зазначити, що графічний метод у діаг-
ностиці не використовується як самостійний, але він використовується з ме-
тою ілюстрації змін, які відбуваються. 

 

Таблиця 2.7. Матриця відповідності кривої тренду до змін показників у 
ряді динаміки 

 

Вид кривої Рівняння Характер змін показників у часі 

1 2 3 

Лінійна 
0 1ty a a t= +  

де ty  — рівень ряду, 

отриманий у результаті 
вирівнювання по прямій 
а

0
 — початковий рівень 

тренда в момент чи період, 
прийнятий за початок 
звіту часу 
а

1
 — середній абсолютний 

приріст (середня зміна за 
одиницю часу), константа 
тренда 

Лінійний тренд відображає 
тенденцію змін при дії безлічі 
різноманітних факторів, що 
змінюються порізному за 
різними закономірностями. 
Для лінійної форми тренда 
характерна рівність так званих 
перших різниць (абсолютних 
приростів) і нульові другі різниці, 
тобто прискорення. 
При а

1
>0, то рівні ряду динаміки 

рівномірно зростають, при а
1
<0 — 

відбувається зниження 

Параболічна 2
0 1 2ty a a t a t= + +  

а
2 — 

квадратичний 
параметр, рівний 
половині прискорення; 
константа параболічного 
тренду 

Параболічна форма тренда 
відповідає прискоренню або 
сповільненню зміни рівнів ряду з 
постійним прискоренням. 
Для даного типу кривої 
постійними є другі різниці 
(прискорення), а нульовими — 
треті різниці. 
Абсолютна зміна рівня не є 
константою тенденції. Вона з 
часом зростає, тобто рівні ряду 
змінюються з прискоренням. 
При а

2
 <0 і а

1
> 0, то квадратична 

парабола має максимум, при а
2
> 0 

і а
1
 <0 — мінімум 
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Закінчення табл. 2.7 
 

1 2 3 

Експонентна 1
0

a t
ty a e=  

де а
1
 — константа тренда, 

середній темп зміни рівня 
ряду 

При а
1
>1 даний тренд може 

відбивати тенденцію прискореного 
зростання рівнів ряду. При а

1
<1 

тенденція постійна, зниження 
рівнів часового ряду 

Гіперболічна 1
0t

ay a
t

= +  
Дана форма тренда може 
відображати тенденцію процесів, 
обмежених граничним значенням 
рівня. 
При а

1
>0, гіперболічний тренд 

відповідає тенденції 
уповільненого зниження рівня, 
що прагне до lim а

0
, при а

1
<0, 

тренд відповідає тенденції 
уповільненого росту рівня, що 
прагне до lim а

0
 

Логарифмічна 
0 1 lnty a a t= +  

 

  

Логарифмічним трендом може 
бути описана тенденція, що 
виявляється в уповільненні 
зростання рівнів ряду 
динаміки за відсутності гранично 
можливого значення. При досить 
великому t логарифмічна крива 
практично не відрізняється від 
прямої лінії. Екстремуму 
логарифмічна крива не має. 

 
Балансовий метод передбачає зіставлення взаємозв’язаних показників 

процесів відтворення регіонального соціуму кількісними співвідношеннями. 
При застосуванні балансового методу зв’язок між окремими показниками 
виражається у формі рівності підсумків, отриманих в результаті різних спі-
вставлень. Так існує балансова залежність (баланс категорій населення) між 
чисельністю постійного (Nпн) і наявного населення (Nнн), тимчасово відсутніми 
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(Nтв) і тимчасово проживаючими (Nтп). Балансовий метод ґрунтується на 
використанні рівності, наприклад, Nпн = Nнн + Nтв – Nтп. 

На засадах рівняння демографічного балансу визначаються тенденції змі-
ни відтворення населення регіону: 

№1 = №0 + ( народженихЧ  – померлихЧ ) + (Nприбулих – Nвибулих).  (2.2) 

де  №1 і №0 — чисельність населення відповідно на кінець і початок періоду; 
 відповідно — народженихЧ  і померлихЧ  — чисельність народжених та померлих 

за досліджуваний період; 
 відповідно — Nприб, Nвиб — потік міграції за прибуттям (чисельність 

прибулих) та вибуттю (чисельність вибулих). 
Використання індексного методу в діагностиці, який засновується на 

відносних показниках, висловлює відношення рівня даного явища до його 
рівня, взятому в якості бази порівняння або до рівня аналогічного явища, 
прийнятого в якості бази порівняння. Важливим аргументом у використан-
ні індексного методу є те, що його можливо застосовувати при дослідженні 
складних явищ, окремі елементи яких невимірні. Як відносні показники ін-
декси необхідні для визначення динаміки явищ і процесів. Індексний метод 
дозволяє провести розкладання за факторами відносних і абсолютних від-
хилень узагальнюючого показника. За допомогою цього методу можна 
встановити діагноз стану соціально-економічних явищ та процесів, які від-
буваються. 

Метод кореляційного та регресійного (стохастичного) аналізу використо-
вується з метою визначення тісноти зв’язку між показниками, що не перебу-
вають у функціональній залежності, тобто зв’язок проявляється не в кожно-
му окремому випадку, а в певній залежності. У параграфі 1.3 роботи доведе-
но, що всі явища і процеси розвитку регіонального соціуму підпорядковані 
одна іншій та знаходяться у взаємозв’язку та взаємообумовленості. Одні з 
них безпосередньо зв’язані між собою, інші побічно. Причинно-наслідкові 
відносини форм життєдіяльності населення виявляються у формі зв’язку 
явищ та процесів, коли зміна одного з них (причини) веде до зміни іншого 
(слідства). Слід зазначити, що під кореляцією зрозуміють зв’язок між явища-
ми, якщо одне з них входить до числа причин, що визначають інші, або якщо 
є загальні причини, що впливають на ці явища (функція є окремим випадком 
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кореляції). За допомогою кореляційного зв’язку в діагностиці вирішуються 
такі завдання: 
• складається модель діючих факторів (рівняння регресії); 
• надається кількісна оцінка тісноти зв’язку (коефіцієнт кореляції) [255, с. 56]. 

Кореляційно-регресійний аналіз використовується для дослідження форм 
зв’язку, що встановлюють кількісні співвідношення між випадковими вели-
чинами досліджуваного процесу. У дослідженнях соціально-економічних 
процесів цей метод застосовують для побудови умовних прогнозів і прогно-
зів, заснованих на оцінці стійких причино-наслідкових зв’язків. У процесі 
регресійного аналізу вирішуються певні завдання. По-перше, це вибір неза-
лежних змінних, які суттєво впливають на залежну величину. Дане завдання 
вирішується шляхом аналізу досліджуваного взаємозв’язку по суті. По-дру-
ге, це завдання визначає форму рівняння регресії, оцінювання параметрів. 
Яка вирішується за допомогою того чи іншого статистичного методу оброб-
ки спостережень [301]. 

Застосування економіко-математичних методів у діагностиці обґрунтова-
но їх можливостями математично описати об’єкт дослідження, при якому 
економічні закономірності виражені в абстрактному вигляді за допомогою 
математичних співвідношень [302]. Метою моделювання соціально-економі-
чних процесів є визначення оптимального варіанту дієвого механізму впливу 
на розвиток усіх складових соціального життя соціуму. 

Побудова економіко-математичної моделі на основі попереднього ви-
вчення об’єкта дослідження й виділення його істотних характеристик, зістав-
лення результатів аналізу моделі з даними об’єкта, коректування моделі 
складають зміст методу моделювання. Сутність економіко-математичної 
моделі виявляється у повному вичерпному описі процесу отримання та обро-
бки вихідної інформації та правил вирішення розглянутої задачі. Викорис-
тання економіко-математичних методів надає можливість: 
• формально описати зв’язки між соціально-економічними змінними; 
• вирішити завдання оптимізації планування та управління; 
• своєчасно реагувати на зміни цілей, обмежень на ресурси, залежностей 

між параметрами і адекватно коригувати плани й управлінські рішення; 
• отримати інформацію про об’єкт дослідження, його функціонування; 
• спрогнозувати об’єкт дослідження і його поведінку в майбутньому [302]. 
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Отже, економіко-математичні методи застосовуються для вибору найкра-
щих, оптимальних варіантів, що визначають соціально-економічний розви-
ток регіонального соціуму в умовах, що склалися. Цей метод відображає 
багатосторонні і причинно-наслідкові зв’язки між результатами і факторами 
розвитку на основі математичної обробки статистичних даних, дозволяє вра-
ховувати особливості розвитку об’єкта діагностики. 

Застосування прогнозування, як метода в якому використовується як на-
копичений у минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього 
з метою його визначення є завершальним етапом діагностики відтворення 
продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму. Методи про-
гнозування представлені сукупністю заходів і способів мислення, що вмож-
ливлює на основі аналізу ретроспективних даних, екзогенних та ендогенних 
зв’язків об’єкта прогнозування, а також вимірювань їх у межах явища або 
процесу, що розглядається, ймовірний висновок стосовно майбутнього роз-
витку об’єкта [303]. 

Прогнозування передбачає систему наукових доведень, використання ме-
тодів і прийомів з різним ступенем формалізації, узгодженість окремих ви-
сновків і оцінок щодо майбутнього розвитку процесу. У світовій практиці 
прикладного прогнозування використовують різні методи: статистичні (про-
гнозна екстраполяція), функціонально-ієрархічні (прогнозні сценарії), мето-
ди структурної аналогії, імітаційного моделювання, експертні оцінки. При 
прогнозуванні соціально-економічних процесів перевага надається статисти-
чним методам, прогнозним результатом яких є очікувані у майбутньому 
значення характеристик процесу [304]. 

Таким чином, проведення діагностики відтворення продуктивних сил у 
контексті розвитку регіонального соціуму здійснюється на основі застосу-
вання відповідного методу як загального підходу до дослідження та конкрет-
ної методики як сукупності спеціальних прийомів, які спрямовані на досяг-
нення загальної мети діагностики, яка полягає у встановленні обґрунтовано-
го та своєчасного діагнозу про стан об’єкта дослідження. 
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3.1. Аналіз умов відтворення продуктивних сил 
України 

Відтворення продуктивних сил, яке визначається як процес оновлення 
усіх факторів виробництва, відбувається в межах географічного, економічно-
го, соціального, політичного, національного середовища, що склалося на від-
повідній території. У свою чергу, природно-географічні умови та наявні со-
ціально-економічні ресурси обумовлюють існування відповідного їм проми-
слового комплексу, специфіку його розвитку, види економічної діяльності, 
територіальний поділ праці тощо. Отже, аналіз умов відтворення продуктив-
них сил, дозволяє виявити існуючі проблеми, негативні тенденції та виявити 
диспропорції в соціально-економічному розвитку території. 

Проведення цього наукового дослідження відбувалося з використанням 
статистичної інформації, яка отримана за матеріалами публікацій Державної 
служби статистики України. Були використані такі матеріали: статистичний 
щорічник «Статистичний щорічник України», статистичний збірник «Регіо-
ни України», «Доходи та витрати населення за регіонами України», «Вало-
вий регіональний продукт», «Економічна активність населення України», 
«Витрати і ресурси домогосподарств України», статистичний бюлетень «До-
шкільна освіта України», «Загальноосвітні навчальні заклади України», «Ос-
новні показники діяльності вищих навчальних закладів України», «Підготов-
ка наукових кадрів», демографічний щорічник «Населення України», також 
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було використано інформацію з офіційного сайту Державної служби статис-
тики України [305—328]. 

Одним із основних показників, що характеризує умови відтворення про-
дуктивних сил, є валовий внутрішній продукт (ВВП), який дає уявлення про 
стан національної економіки. ВВП відображає кінцевий результат виробни-
чої діяльності у сфері матеріального і нематеріального виробництва суб’єк-
тів господарювання. 

Аналіз формування ВВП України за період 2004–2013 рр. дозволяє ствер-
джувати, що обсяг ВВП у фактичних цінах збільшилися з 345113 млн. грн у 
2004 р. до 1454931 млн. грн, у 2013 р., майже в 4,2 рази (1109818 млн. грн, 
але на 321,6 %). Обсяг ВВП у розрахунку на одну особу збільшилися з 7273 грн. 
до 31984 грн. за період 2004–2013 рр., що склало 24711 грн (339,8 %). 

Доведено, що за останні десять років відбулися суттєві зміни в структурі 
ВВП. Так суттєво збільшилася питома вага оплати праці найманих працівни-
ків з 45,6 % у 2004 р. до 52,8 % у 2013 р. та обсяг податків з 10,2 % до 13,0 % 
за період 2004–2013 рр. Ці зрушення, перш за все, обумовлені змінами, які 
відбуваються у державній податковій політиці, та зменшенням підтримки 
збиткових підприємств за рахунок коштів державного бюджету. Питома вага 
валового прибутку (змішаного доходу), розрахована як різниця між ВВП та 
іншими видами первинних доходів у його структурі, зменшилася на 10 п. з 
44,2 % у 2004 р. до 34,2 % у 2013р. Такі зміни можна пояснити тривалим 
скорочення промислового виробництва та обмеженим платоспроможнім по-
питом. 

Структура валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого ви-
користання за період 2004–2013 рр. обумовлена збільшенням витрат на кін-
цеве споживання з 71,2 % до 90,0 % (18,8 п.), особливо це стосується домаш-
ніх господарств — з 52,3 % до 70,7 % (18,4 п.). Це обумовлено, перш за все, 
суттєвим падінням доходів населення, зростанням рівня інфляції та вартості 
споживчого кошика. Отже, відбувається збільшення частки кінцевих спожи-
вчих витрат у структурі ВВП, яка спрямована на підтримку рівня життя на-
селення, та зменшення долі нагромадження. 

Витрати домашніх господарств складають три четверті загального обсягу 
кінцевих споживчих витрат, структура яких представлена певним чином. 
Найбільша питома вага витрат — 39,2 % — припадає на продукти харчування 
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та безалкогольні напої, 12,4 % становлять витрати на транспорт, 11,2 % — на 
житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. На алкогольні напої, 
тютюнові вироби та наркотики припадає 7,8 %. Питома вага витрат на одяг 
та взуття становить 6,2 %. Витрати на охорону здоров’я, відпочинок та куль-
туру припадає 5,0 % та 4,2 %, відповідно. На предмети домашнього вжитку, 
побутову техніку та поточне утримання житла припадає 4,2 %. На зв’язок — 
2,6 %, ресторани та готелі — 2,4 %, освіту — 1,3 % на різні товари та послу-
ги — 3,6 %. Важливо зауважити, що темпи зростання кінцевих споживчих 
витрат домашніх господарств за період 2004–2013 рр. випереджають темпи 
зростання заробітної плати найманих працівників. Враховуючи те, що біль-
ше 60 % населення працюють за наймом, заробітна плата є основним джере-
лом грошових доходів населення. Таким чином, можна стверджувати, що за 
досліджуваний період відбувається погіршення матеріального забезпечення 
потреб населення України. 

У сучасній науці вважається, що додана вартість як економічна кате-
горія має важливе значення в обґрунтуванні результатів економічної дія-
льності як окремого підприємства галузі виробництва, так і економіки в 
цілому. Валова додана вартість (ВДВ) показує з одного боку рівень ре-
зультативності виробництва, а з іншого — рівень мотивації працівників 
для продуктивної роботи. Крім того, такий елемент валової доданої вар-
тості, як амортизація, вказує на ступінь оснащеності виробництва, забез-
печеність його необхідною технікою та обладнанням, прогресивними 
технологіями [329, с. 9]. Аналіз ВДВ має тенденцію до збільшення з 
313046 млн. грн до 1268365 млн. грн, тобто на 955319 млн. грн (305,2 %) 
за досліджуваний період. 

У параграфі 1.3 даної роботи розглянуто форми розвитку регіонально-
го соціуму, до яких належать територіальна, економічна, соціальна, полі-
тична та інформаційна. Визначення специфічних особливостей кожної із 
запропонованих форм дозволяє стверджувати, що ефективний розвиток 
регіонального соціуму відбувається в умовах достатнього фінансування 
всіх сфер його життєдіяльності. Отже, розглядання бюджету як найваж-
ливішої фінансової категорії, що впливає на формування рівня економіч-
ного і соціального розвитку території та забезпечує розвиток соціуму як 
передумови відтворення продуктивних сил, виявляється доцільним. Саме 
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бюджет є ключовим інструментарієм у вирішенні соціальних і економіч-
них завдань країни, забезпеченням ефективного та інноваційного розвитку 
економіки. 

Важливо зазначити, що сучасний етап розвитку України обумовлюється 
наявністю бюджетного дефіциту. Так, аналізуючи динаміку збалансованості 
бюджету України за період з 2004 по 2013 рр. (рис. 3.1), можна стверджува-
ти, що усі роки були завершені з бюджетним дефіцитом. 

Наявність дефіциту бюджету може свідчити про неготовність та неспро-
можність країни без додаткових джерел фінансування розраховуватись за 
своїми зобов’язаннями після покриття всіх передбачених бюджетних видат-
ків потягом відповідного бюджетного періоду. Найбільший обсяг дефіциту 
бюджету припадає на 2010 та 2013 рр., коли дефіцит становив 64684,9 та 
63590,3 млн. грн, відповідно, та на 2009 та 2012 рр. — обсяг дефіциту стано-
вив 37258,1 та 50785,7 млн. грн. 

 
 

y = 216,57x3 - 4010,2x2 + 14832x - 21066
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Рис. 3.1. Динаміка збалансованості бюджету України за період з 2004 

до 2013 рр. 

Млн. грн. 



Розділ 3. ОЦІНКА СТАНУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 161

Аналіз динаміки дохідної частини бюджету України дозволяє стверджувати 
про те, що протягом досліджуваного періоду обсяг надходжень збільшився майже 
в 5 разів (рис. 3.2). З 91529,4 млн. грн у 2004 р. до 442788,7 млн. грн у 2013 р. Як 
показує отримана трендова модель доходної частини бюджету, величина надхо-
джень збільшувалася в середньому на 40807,0 млн. грн. щорічно. Але важливим є 
той факт, що у дохідній частині бюджету області відбулися зміни у співвідношен-
ні між питомою вагою основних надходжень до бюджету (рис. 3.3). 

Структура дохідної части бюджету України за період 2004–2013 рр. складаєть-
ся із податкових надходжень, що представлені загальнодержавними та місцевими 
податками, зборами та іншими обов’язковими платежами, їх частка в загальному 
обсязі доходів бюджету області становила майже 80 %, також слід відмітити стій-
ку тенденцію до їх збільшення. Наступними за обсягами надходжень (майже 
20 %) є неподаткові платежі, які включають доходи від власності та підприємни-
цької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та 
побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші непода-
ткові надходження. Питома вага доходів від операцій з капіталом, офіційних 
трансфертів від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, а також ці-
льових фондів становить лише 5 % у загальній структурі дохідної частини бюдже-
ту України. Науковцями доведено, що доля власних та закріплених джерел дохо-
дів бюджету показує стійкість його дохідної бази та рівень фінансової незалежності. 

 

y = 40807x + 54529
R2 = 0,970
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Рис. 3.2. Динаміка дохідної та видаткової частин бюджету України за 
період з 2004 по 2013 рр. 

Млн. грн. 
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Рис. 3.3. Динаміка структури дохідної частини бюджету України за 
період з 2004 по 2013 рр. 

 
Якщо проаналізувати видатки бюджету України (рис. 3.3), можна ствер-

джувати про те, разом із ростом надходжень до бюджету прямо пропорційно 
збільшуються і його видатки. За результатами отриманої трендової моделі 
величина видатків бюджету України за досліджуваний період у середньому 
збільшувалася на 46948 млн. грн щорічно, у той час як збільшення доходів 
відбулося на 40807 млн. грн. 

За результатами аналізу можна стверджувати, що у досліджуваному пері-
оді спостерігається значне зростання видатків бюджету країни в номінально-
му вираженні. Так загальний обсяг видатків збільшився майже в 5 раз, з 
102538,4 млн. грн у 2004 р. до 505843,8 млн. грн у 2013 р. тобто на 393,3 %. Стру-
ктура видатків зведеного бюджету України наведена на рисунку 3.4. 

Роки 
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 Рис. 3.4. Динаміка структури видаткової частини бюджету України 
за період з 2004 по 2013 рр. 

 
Аналіз структури видатків зведеного бюджету України свідчить про те, 

що питома вага обсягу фінансування у таких напрямків як загальнодержавні фу-
нкції, громадський порядок, безпека та судова влада, охорона навколишнього 

Роки 
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природного середовища, духовний та фізичний розвиток, охорони здоров’я 
практично не змінилося. 

Результати розрахунків дозволяють стверджувати, що частка видатків на 
фінансування деяких соціально значимих галузей від загального обсягу ви-
датків бюджету не тільки не збільшилась, а й, навпаки, зменшилась. Суттєво 
зменшилася питома вага обсягів фінансування оборони з 6,0 % у 2004 р., до 
2,9 % у 2013 р. Однак у 2014 р., враховуючи військові події, що відбувають-
ся на Сході України, Уряд суттєво збільшив обсяги фінансування цього 
напряму. На жаль, на момент публікації дослідження, Державний комітет 
статистики України не оприлюднив інформації щодо обсягу фінансування 
цієї статті витрат, що не дозволило зробити порівняльний аналіз з 2014 р. 
Зменшилася питома вага витрат на економічну діяльність майже у двічі та 
житлово-комунальне господарство з 2,6 % у 2004 р. до 1,5 % у 2013 р. 

Відбулося збільшення витрат у структурі бюджету України на освіту з 
17,9 % у 2004 р. до 20,9 % у 2014 р., та суттєво збільшилася питома вага ви-
трат до 28,7 % (майже на третину) на соціальний захист та соціальне забез-
печення, що пов’язано, перш за все, зі старінням населення країни та погір-
шенням стану його суспільного здоров’я. Відносно висока частка видатків 
бюджету для соціальної сфери спрямована на поліпшення умов життєдіяль-
ності соціуму. 

Таким чином, наявність дефіциту бюджету України, який виникає у разі 
зростання державних витрат, що не відповідають обсягам отриманих дохо-
дів, створюють перешкоди в соціально-економічному розвитку соціуму, які 
виявляються в погіршенні якості та зниженні рівня життя соціуму, зниженні 
продуктивності праці за рахунок несвоєчасних структурних змін у економіці 
країни, розвитку інфляційних процесів тощо. 

Забезпечення стабільного та тривалого економічного розвитку України, в 
умовах якого відбувається відтворення продуктивних сил, можливе за раху-
нок ефективної та прибуткової діяльності підприємств. Визначальним крите-
рієм результату діяльності підприємств є отримання фінансового результату 
(прибутку). 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підпри-
ємств України за період з 2004 по 2013 рр. став прибутковим, і лише в 2009 р. 
було отримано збитки в розмірі — 42414,7 млн. грн. Динаміка результативності 
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діяльності підприємств України за період з 2004 по 2013 рр. дозволяє ствер-
джувати, що за досліджуваний період співвідношення як прибуткових, так і 
збиткових підприємств суттєво не змінилася. На початок досліджуваного пе-
ріоду питома вага прибуткових підприємств області становила 65,2 % від за-
гальної кількості підприємств. На кінець періоду цей показник дорівнював 
65,9 %, тобто збільшення становило лише 0,7 п. 

Практично в усіх областях України майже 30 % підприємств від загальної 
їх кількості є збитковими. Виняток становлять лише п’ять областей, а саме: 
Вінницька, де відсоток збиткових підприємств становить 29,2 %, Миколаїв-
ська — 27,3 %, Івано-Франківська — 27,2 %, Закарпатська — 26,8 %, Кірово-
градська — 25,4 %. Лідером у цьому рейтингу є Чернівецька область з показ-
ником збиткових підприємств — 36,4 %. Тому, можна зробити висновок про те, 
що одна третина усіх підприємств України є збитковими. 

Найбільша кількість збиткових підприємств, за даними, які наводить офі-
ційна статистика, у галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 42,7 % 
та у галузі операцій з нерухомим майном — 42,2 %. Найменший негативний 
результат демонструють підприємства, що працюють у галузях освіти. 

Фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування під-
приємств України за період з 2004 по 2013 рр. став прибуток і лише в 2009 р. 
було отримано збитки у розмірі — 42414,7 млн. грн. Динаміка результативно-
сті діяльності підприємств Донецької області за досліджуваний період дозво-
ляє стверджувати, що співвідношення як прибуткових, так і збиткових під-
приємств суттєво не змінилася. На початок досліджуваного періоду питома 
вага прибуткових підприємств становила 65 % від загальної кількості під-
приємств. На кінець періоду цей показник дорівнював 65,9 %, тобто скоро-
чення становило 0,9 п. 

Максимальна кількість прибуткових підприємств 67,5 % було зафіксовано 
у 2007 р., і, навпаки, мінімальне їх значення у 2010 р. — 59,0 %, що пов’яза-
не з впливом фінансової кризи на фінансово-господарську діяльності підпри-
ємств. Однак вже у 2010 р. відбулося скорочення збиткових підприємств до 
34,9 % (на 6,1 п. у порівнянні з попереднім роком), що є позитивною динамі-
кою в розвитку економіки країни та її оздоровлення. 

На підставі аналізу фінансових результатів від звичайної діяльності до опо-
даткування за видами економічної діяльності можна згрупувати підприємства 
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в залежності від отриманих ними прибутків або збитків. Так прибутковими є 
установи фінансової та страхової діяльність, які отримали прибутки в розмі-
рі 23928,5 млн. грн, підприємства сільського, лісового та рибного господарс-
тва з прибутком у розмірі 16005,4 млн. грн, промисловості — 13204,5 млн. 
грн, інформації та телекомунікації — 6729,8 млн. грн, транспорту, складсь-
кого господарства, поштової та кур’єрської діяльності — 2470,1 млн. грн, 
освіти — 138,6 млн. грн. 

Збитковими є підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту авто-
транспортних засобів і мотоциклів — 8572,5 млн. грн, збитковою є діяльність і 
у сфері операцій з нерухомим майном, де збитки становили 8465,4 млн. грн., 
установи сфери професійної, наукової та технічної діяльності отримали зби-
тки у обсязі 6293,1 млн. грн, підприємства будівництва — 5547,2 млн. грн, 
адміністративного та допоміжного обслуговування — 1494,7 млн. грн, хар-
чування — 1266,0 млн. грн, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 
1177,6 млн. грн, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 
32,9 млн. грн, надання інших видів послуг — 24,7 млн. грн. 

Показник рентабельності операційної діяльності  підприємств є відно-
сним показником, який характеризує  ефективність діяльності  підпри-
ємств з відносною дохідністю чи прибутковістю. За даними фінансової 
звітності підприємств України, динаміка рівня рентабельності їх опера-
ційної діяльності (відношення фінансового результату від операційної ді-
яльності до витрат операційної діяльності) має тенденцію до зменшення. 
Так за період з 2004 по 2013 рр. рівень рентабельності операційної діяль-
ності підприємств України знизився майже удвічі, з 6,4 % 2004 р. до 
3,9 % у 2014 р. У 2005 р. було зафіксовано максимальне значення цього 
показника — 7,0 %, але наступні роки відзначалися поступовим його зме-
ншенням. 

Найвищий рівень рентабельності серед підприємств України у 2013 р. ма-
ють підприємства сільського та лісового господарств, мисливства з показни-
ком рентабельності 11,8 %, а також підприємства, що відносяться до сфери 
інформації та телекомунікації — 11,5 %. Також достатньо високу рентабель-
ність від операційної діяльності мали підприємства оптової та роздрібної то-
ргівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — 9,5 %, установи 
освіти — 8,6 %, фінансової та страхової діяльності — 6,2 %. Дещо нижчий 
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рівень рентабельності мали підприємства транспорту, складського господарства, 
пошти та кур’єрської діяльності — 3,9 %, операцій з нерухомим майном — 
3,2 %, установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 3,4 %. 
Рентабельність промислових підприємств є нижчою в країні й становить ли-
ше 3 %. Підприємства сфери будівництва, тимчасового розміщення та орга-
нізації харчування, установи професійної, наукової та технічної діяльності, у 
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, мистецтва, спорту, 
розваг та відпочинку, а також надання інших видів послуг у 2013 р. отрима-
ли збитки від операційної діяльності, і як наслідок, рівень рентабельності їх 
операційної діяльності є негативним. 

Результати отриманої трендової моделі дозволяють стверджувати, що 
рівень рентабельності від операційної діяльності підприємств України в се-
редньому за рік зменшувався на 0,32 % (рис. 3.5), що дає підставу зробити 
висновок про наявність негативних тенденцій у економічному розвитку краї-
ни. Отже, проблема забезпечення росту рентабельності підприємств стає 
особливо актуальною та виникає необхідність у розробці відповідної страте-
гії їх розвитку. 
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Рис. 3.5. Динаміка рівня рентабельності операційної діяльності 

підприємств України за період з 2004 по 2013 рр. 
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Таким чином, наявність значної кількості збиткових підприємств в Україні 
в усіх сферах економічної діяльності створює загрозу в соціально-економіч-
ному розвитку соціуму, яка виявляється в зменшенні рівня заробітної плати, 
заборгованості з її виплатою, порушенні соціальних стандартів, погіршенні 
умов праці тощо. 

Однією із основних складових потенціалу соціально-економічного розви-
тку є наявність основних засобів, до котрих включаються основні засоби під-
приємств, організації установ, а також основні засоби, що перебувають в 
особистій власності населення (житлові будинки, господарські будівлі, бага-
торічні насадження, робоча і продуктивна худоба). Статистичні дані свідчать 
про те, що вартість основних засобів за видами економічної діяльності в 
Україні за період з 2004 по 2013 рр. має динаміку збільшення у середньому 
на 1103900 млн. грн. щорічно. Так за досліджуваний період вартість основ-
них засобів підприємств збільшилася на 9260,3 млрд. грн (на 811,5 %), тобто 
з 1141,1 млрд. грн у 2004 р. до 10401,3 млрд. грн у 2014 р., що може відбуватися 
у разі підвищення навантаження деяких підприємств і, як наслідок, росту 
випуску ними своєї продукції. 

Однак слід звернути увагу на таке негативне явище, присутнє в країні, як 
зростання рівня зносу основних засобів протягом досліджуваного періоду. 

Так за період з 2004 по 2013 рр. рівень зносу основних засобів в Україні 
в середньому збільшувався на 1,3 % щорічно й на кінець досліджуваного 
періоду становив 63,4 %, що свідчить про суттєвий рівень фізичного та мо-
рального старіння устаткування в галузях економіки регіону. Такі галузі як 
промисловість, будівництво, транспорт та зв’язок мають до 70 % зносу ос-
новних засобів, що потребує дієвих заходів до негайного їх оновлення. 
Майже 50 % зносу основних засобів мають такі галузі як рибальство, 
рибництво, освіта, державне управління, діяльність готелів та ресторанів, 
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг під-
приємцям. 

Таким чином, результати аналізу дозволяють зробити висновок про те, 
що при досить високих темпах оновлення основних засобів, це є недостатнім 
для забезпечення відчутних зрушень у економіці України. Оскільки ступень 
зносу основних засобів залишається загрозливо високим, що, у свою чергу, 
потребує дієвих засобів, спрямованих на покращення їх стану. 
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Обсяг реалізованої промислової продукції є прямим результатом діяльно-
сті промислових підприємств України. За результатами виконаних дослі-
джень можна стверджувати що обсяги реалізованої промислової продукції за 
період 2005–2013 рр. збільшилися у 2,9 рази з 468,6 млрд. грн у 2005 р. до 
1354,8 млрд. грн у 2013 р. (на 886,2 млрд. грн, або на 189,1 %). За отриманою 
трендовою моделлю динаміки обсягу реалізованої промислової продукції 
(y =148,12x + 309,37 R2 = 0,953) визначено, що в середньому за рік обсяги ре-
алізованої промислової продукції збільшувалися на 148,12 млрд. грн. Обсяг 
реалізованої промислової продукції за розрахунком на одну особу населення 
за аналізований період збільшився на 19834,2 грн, це майже на 200 %, з 9947,2 грн 
у 2005 р. до 29781,4 грн у 2013 р. Отже, відбулося безперервне зростання об-
сягів реалізованої промислової продукції за весь аналізований період. 

Аналіз темпів зростання обсягів реалізованої промислової продукції по-
казав, що у цілому, за досліджуваний період відбулося його зменшення у се-
редньому на 1,1 % щорічно. Мінімальний темп зростання обсягів реалізова-
ної промислової продукції було зафіксовано у 2009 р. (78,1 %), коли темп 
зростання в порівнянні з попереднім роком знизився на 16,7 п. Варто відзна-
чити зменшення обсягів промислової продукції у 2012 та 2013 рр. на 0,5 % 
та 4,3 %, відповідно. Скорочення обсягів реалізованої промислової продукції 
можна пояснити, перш за все, загостренням політичної кризи суспільства, 
яка спричинила тривалий період економічної стагнації. 

Зайнятість населення є обов’язковою умовою відтворення продуктивних 
сил. Саме зайнятість населення виступає головним критерієм ефективності 
соціально-економічних реформ у країні. Як економічна категорія зайнятість 
забезпечує матеріальне підґрунтя для відтворення робочої сили, тобто ство-
рює умови індивіду забезпечити своєю працею належні умови існування для 
себе та своєї родини. Як соціальна категорія зайнятість полягає у розвитку 
особистості. А саме, створює умови до отримання професійних знань, нави-
чок, отримання професійного досвіду, соціального досвіду, кар’єри тощо. 
Реальність працевлаштування багато в чому залежить від стану ринку праці. 
У даний час при розгляді питань відтворення продуктивних сил першорядна 
увага приділяється зайнятості населення, а саме можливості мати оплачува-
ну роботу, від якої залежить добробут, а часто і виживання родин. Чисель-
ність працездатного населення, його вікова структура, динаміка і частка у 
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всьому працездатному населенні складають основу тих або інших масштабів 
пропозиції робочої сили. 

Ступінь участі в трудовій діяльності, можливості працевлаштування відо-
бражає рівень їх економічної активності. У 2013 р. економічна активність на-
селення України становила 21980,6 тис. осіб (60,3 % — рівень економічної 
активності населення). За міжнародними стандартами, це досить значний по-
казник. Високий рівень економічної активності підкріплюється суспільними 
традиціями, що склалися, і високим рівнем освіти. Інша справа — статус цієї 
зайнятості та доход, який вона приносить. 

Однак слід урахувати, що протягом останніх років відбувалося безперервне 
скорочення економічно активного населення. У 2005–2013 рр. економічно акти-
вне населення України зменшилося на 300,2 тис. осіб (1,4 %). Таке зниження 
економічної активності можна пояснити, перш за все, зменшенням попиту на 
робочу силу. Якщо розглянути структуру економічної активності населення за 
віковими групами, можна зробити такі висновки. Так скорочення економічної 
активності населення у віковій групі 15–24 рр. відбулося більш ніж на чверть, а 
саме на 794,9 тис. осіб (26,4 %). Відбулося скорочення і у віковій групі 40–49 рр. 
на 751,6 тис. осіб (12,4 %). Однак на цьому тлі відбувається збільшення цієї кате-
горії населення у вікових групах 25–29 рр. на 349,5 тис. осіб (12,6 %), 30–34 рр. на 
176,7 тис. осіб (6,5 %), 35–39 рр. 173,3 тис. осіб (6,5 %). Отже, з точки зору вико-
ристання продуктивних сил (людських ресурсів), важливим є те, що найбільш 
затребуваними та конкурентоспроможним на ринку праці є населення у віковій 
категорії від 25–39 рр. А це спричиняє порушення умов формування людського 
капіталу. Так суттєве скорочення економічної активності населення у віці 15–24 
рр. призводить до погіршення якості людського капіталу, яке спричинено немо-
жливістю надбання професійних навиків та досвіду. Відсутність цих якостей, які 
є основною вимогою працедавців при працевлаштуванні, призводять до перехо-
ду значної частини населення в категорію економічно неактивного населення, 
працевлаштування у тіньовому секторі економіки або на робочі місця, які не по-
требують наявності професійної кваліфікації. Також це підтверджує статистична 
інформація, слід відмітити проблеми з працевлаштуванням у населення старше 
40 років. При наявності необхідного професійного досвіду та навиків працедавці 
відмовляють населенню цієї вікової категорії у працевлаштуванні, віддаючи 
при цьому перевагу більш молодим претендентам. Наслідкам цих подій є 
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вихід з ринку праці досить освічених, компетентних працівників, що, на наш 
погляд, слід уважати неефективним використанням людського капіталу. 

Аналіз структури економічної активності населення свідчить про те, що в 
країні спостерігається стабільна динаміка зниження чисельності безробіт-
них. Так у 2005 р., у порівнянні з 2013 р. чисельність безробітного населення 
знизилась на 24,3 тис. особи (1,5 %), з 1600,8 тис. осіб до 1576,5 тис. осіб., 
відповідно. Разом із цією позитивною динамікою відбулося й скорочення чи-
сельності зайнятого населення на 1,3 % (275,9 тис. осіб), з 20680 тис. осіб до 
20404,1 тис. осіб, відповідно. 

З метою визначення питомої ваги чисельності безробітних (зайнятих) до 
економічно активного населення відповідного віку доцільно проаналізувати 
такі показники рівня безробіття (зайнятості). Так за аналізований період, 
тобто на його початок та кінець, рівень безробіття в Україні не змінився та 
становив 7,2 %. Але, відбувалося коливання цього показника протягом дослі-
джуваного періоду. Найбільший рівень безробіття зареєстровано у 2009 р. — 
8,8 %, у 2010 р. відбулося його зменшення до 8,1 %. Динаміка показника за-
йнятості населення має стійку тенденцію до його збільшення з 57,7 % у 2005 р. 
до 60,3 % у 2013 р. 

Скрутне матеріальне становище населення веде до збільшення пропози-
цій робочої сили, що обумовлює розширення контингенту економічно актив-
ного населення (за рахунок виходу на ринок праці пенсіонерів, учнів, студе-
нтів тощо); до орієнтації населення на зростання тривалості робочого дня 
(переважно за рахунок збільшення масштабів вторинної зайнятості); стрім-
кого розвитку неформального сектора ринку праці. Так перехід до платної 
вищої освіти та підвищення оплати соціальних послуг призводить до того, 
що студенти теж прагнуть знайти роботу. 

Отже, негативні тенденції розвитку соціально-економічних процесів 
отримали стійкий характер та відобразились, передусім, у високому рівні 
безробіття; низькій ціні робочої сили; активізації трудової міграції, наслідка-
ми якої є концентрація людей у великих промислових містах (де рівень і 
якість життя вищі, а рівень безробіття значно менший) та обезлюднення ма-
лих міст і сільських поселень; залежності економічної системи від тіньового 
бізнесу та інших негативних явищ, які, у свою чергу, стали причинами різко-
го загострення криміногенної ситуації. 
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Іншим показником, що характеризує відтворення продуктивних сил, є чи-
сельність населення, його статевовікова структура та розміщення. Населен-
ня, як демоекономічна категорія, характеризується як елемент продуктивних 
сил і як носій соціально-трудових відносин. Отже, необхідним стає виявлен-
ня не лише тенденцій, але й причин розвитку демографічних явищ і проце-
сів, які впливають на відтворення продуктивних сил. 

Оцінка демографічного потенціалу території можлива за допомогою 
такого показника як чисельність населення, яке мешкає на відповідній те-
риторії. Україна належать до країн, які характеризуються негативними 
темпами приросту населення. Причини цього мають історичне коріння та 
існування соціально-економічних проблем, які накопичувалися протягом 
тривалого періоду часу. Впливає на розвиток такої ситуації безліч при-
чин: це екологічна обстановка, важке матеріальне становище більшості 
населення регіону, а також вплив економічних і соціокультурних чинни-
ків та інше. 

Динаміка зміни чисельності наявного населення України, яка представле-
на на рис. 3.6. дозволяє стверджувати, що, починаючи з 1992 р., сформувала-
ся ситуація, зумовлена природним зниженням чисельності населення: з 1992 р. 
по 2013 р. — майже на 6,8 млн. осіб (13,0 %). 

Трендова модель зміни чисельності населення в Україні за період 1990–
2013 рр. говорить про те, що щороку країна втрачала до 340 тис. осіб (з них 
210 тис. — міського та 130 тис. — сільського населення). Цю кількість мож-
на порівняти з населенням таких міст, як Вінниця або Херсон. Особливе за-
непокоєння викликає стрімке зменшення сільського населення. Якщо цей 
процес відбуватиметься такими темпами, то вже до 2030 р. чисельність сіль-
ських мешканців скоротиться майже у 2,5 рази. Тому, угіддя, придатні для 
виробництва сільськогосподарської продукції, можуть залишитися необробле-
ними внаслідок обезлюднення сільських населених пунктів. 

Співвідношення міського та сільського населення за останні 20 років 
практично не змінилося і становить, відповідно, 69,0 % та 31,0 %. Однак не-
гативною тенденцією у відтворенні населення України є скорочення чисель-
ності як міського населення, так і у сільського. Так, починаючи з 1992 р., 
скорочення міського населення становило в середньому 210 тис. осіб щоріч-
но, сільського населення — 130 тис. осіб. 



Розділ 3. ОЦІНКА СТАНУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 173

 

y = -0,34x + 52,89
R2 = 0,972

y = -0,21x + 35,61
R2 = 0,911

y = -0,13x + 17,24
R2 = 0,976

10

20

30

40

50

60

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Чисельність наявного населення
Міське населення
Сільске населення

 
Рис. 3.6. Динаміка зміни чисельності наявного населення України за 

період з 1990 по 2013 рр. 
 
Визначальна причина зниження чисельності населення — падіння наро-

джуваності на фоні високого рівня смертності, а також міграційних процесів 
у регіоні, які визначають характер розселення, густоту, сезонний і маятнико-
вий рух населення. Наприкінці XX ст. міграційні процеси відбувалися за но-
вих політичних, правових та економічних умов, пов’язаних з появою ряду 
незалежних держав, ринковими реформами та ін. 

Слід зазначити, що народжуваність, як і будь-який інший демографіч-
ний процес, — це відображення законів суспільного життя. Найбільш різ-
кий її спад відбувся за останнє десятиріччя минулого століття. Соціальна й 
економічна нестабільність, зростання безробіття і, відповідно, невпевне-
ність людей у завтрашньому дні, зниження рівня життя, а також житлові 
проблеми, які в першу чергу торкнулися молодих сімей, призвели до зни-
ження народжуваності в Україні. Аналіз світових тенденцій показує, що 

Млн. осіб 
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цей показник є дуже чутливим до економічних криз, адже саме тоді він іс-
тотно знижується [330]. 

Негативні демографічні процеси впливають на зміни у віковій структурі 
населення. Демографічне старіння обумовлюється збільшенням частки осіб 
старшого віку в загальній чисельності населення, причинами чого є зміни в 
характері його відтворення. Слід розрізняти «старіння знизу», що відбува-
ється через поступове скорочення числа дітей внаслідок зниження народжу-
ваності, і «старіння зверху», що викликається зростанням числа старих лю-
дей у разі скорочення смертності в старечому віці при відносно повільному 
зростанні числа дітей [3]. 

Зміни у віковій структурі населення України відзначаються постійним 
збільшенням частки осіб старшого віку на фоні значного зменшення частки 
дітей у загальній чисельності. Так за останню четверть віку людей старшого 
віку в Україні стало більше на 25 % при одночасному скороченні допрацез-
датного населення на 138 %. 

Соціально-економічними наслідками зростання частки осіб пенсійного 
віку в структурі населення стає збільшення споживання суспільних благ, 
спрямованих на соціальне забезпечення в старості. За умов обмеженості цих 
ресурсів поширюється бідність та поглиблюється нерівність за віком. Бід-
ність населення похилого віку обумовлює посилення тиску осіб пенсійного 
віку на ринок праці та додаткові матеріальні обов’язки працездатних верств 
населення [331, с. 485]. 

Існує декілька класифікацій виміру демографічної старості. За шкалою, 
розробленою польським демографом Е. Россетом, якщо частка осіб у насе-
ленні країни від 60 років і старше складає до 8 % — населення країни вважа-
ється молодим (демографічна молодість), від 8–10 % — стоїть на порозі ста-
рості, 10–12 % — власне старіння, 12–14 % — початковий рівень демографі-
чної старості, 14–16 % — середній рівень, 16–18 % високій рівень, 18 % і 
більше — дуже високий рівень (демографічна старість) [3]. Отже, відповідно 
до класифікації вимірювання демографічної старості, населення України мо-
жне віднести до категорії «демографічна старість», що обумовлено змінами 
у віковій структурі населення як «знизу», так і «зверху». 

Поглиблення процесів старіння населення країни загострює економічні, 
соціальні, політичні та інші проблеми в суспільстві. Отже, відтворення 
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продуктивних сил, а саме людських ресурсів, відбувається в умовах збіль-
шення демографічного навантаження на працездатну частину населення. У 
силу цього особливої уваги та аналізу вимагають питання, які стосуються со-
ціально-економічних наслідків старіння населення, зокрема, вплив цих про-
цесів на виробництво, споживання, охорону здоров’я, соціальну допомогу, 
капіталовкладення і, у свою чергу, на загальні соціально-економічні умови й 
політику, особливо в сучасних умовах, що характеризуються збільшенням 
навантаження на працездатне населення. 

Знайти вихід із ситуації, яка склалася, вже декілька десятків років намага-
ються міжнародні організації. Так у 1982 р. Генеральна Асамблея ООН ухва-
лила міжнародний план дій з проблем старіння (згідно з ним розробка і здій-
снення політики, пов’язаної зі збільшенням частки осіб пенсійного віку, є су-
веренним правом і обов’язком кожної держави), направлений на розробку 
відповідних програм. Він є орієнтиром в удосконаленні діяльності урядів і 
цивільних суспільств у сфері ефективного розв’язання проблем соціального 
забезпечення осіб літнього віку, розширення їх можливостей як повноправ-
них членів суспільства. Рекомендації, що містяться в ньому, охоплюють 
проблематику, пов’язану із соціальним забезпеченням, охороною здоров’я, 
захистом прав літніх людей тощо. 

Тому, необхідно звернути увагу на те, що особливості демографічних 
процесів проявляються у їх стійкості та інерційності, бо вони складаються 
десятиліттями під впливом різноманітних чинників. Довготривалі зміни у ві-
ковій структурі населення можуть стати незворотними і суттєво змінити 
структуру його відтворення. Стійка тенденція змін у віковій структурі насе-
лення України, дозволяє у майбутньому очікувати суттєвого збільшення 
демографічного навантаження на населення в працездатному віці. 

Трансформація статевовікової структури населення і звужений тип його 
відтворення приводить до збільшення частки осіб старше за працездатний 
вік у структурі населення країни, що, у свою чергу, збільшує навантаження 
на працездатне населення. Отже, враховуючи існуючу динаміку розмірів і 
структуру міграційних потоків, вірогідним є те, що для України в майбут-
ньому буде характерний звужений тип відтворення населення протягом три-
валого періоду часу. Результатами такої ситуації слід чекати розширення 
таких негативних процесів, як депопуляція і старіння населення. 
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До 1991 р. природне зменшення чисельності населення України компен-
сувалося позитивним сальдо міграції, але з 1993 р. еміграція перевищує іммі-
грацію. Міграційний приріст виявився недостатнім для компенсації втрат 
природного руху. Отже, було зафіксовано загальне скорочення чисельності 
населення. Цей процес продовжується й досі. 

Оцінку соціального становища, в якому відбувається відтворення робочої 
сили, здійснюють на засадах використання таких показників: 
• коефіцієнт злочинності, що визначає кількість зареєстрованих злочинів 

на 100 тис. населення та характеризує загальну криміногенну ситуацію; 
• чисельність хворих із вперше встановленим діагнозом активного тубер-

кульозу, що характеризує інтенсивність розгортання епідемії туберкульо-
зу та ефективність протидії її розповсюдженню; 

• чисельність хворих із вперше встановленим діагнозом алкоголізму і ал-
когольних психозів, розладу психіки та поведінки внаслідок вживання 
наркотиків та інших психоактивних речовин, характеризує інтенсивність 
розповсюдженості захворюваності, обумовленої вживанням психоактивних 
речовин; 

• чисельність померлих від навмисного самоушкодження, що характеризує 
психічне здоров’я населення [332, с. 10]. 
У реальному житті на формування кримінальної ситуації впливає цілий 

комплекс чинників, під впливом яких вона виникає і змінюється. Серед них 
можна виділити такі: 
1)  економічні (інфляція й глибокий спад суспільного виробництва; падіння 

виробничої активності; девальвація ціннісних орієнтирів правомірної по-
ведінки; зниження рівня зайнятості та збільшення безробіття); 

2)  соціальні (зниження рівня доходів та збільшення витрат населення, погір-
шення житлових умов, зниження якості освіти та ін.). 
Варто підкреслити, що останнім часом відзначається зниження купівел-

ьної спроможності основної частини населення й одночасно концентрація -
значних матеріальних коштів у порівняно невеликої групи людей. 
Зростаюча нерівність здатна провокувати не тільки напругу й соціальні 
конфлікти в суспільстві, але й серйозно перешкоджає економічному зрос-
танню, що загострює криміногенну ситуацію як в окремих регіонах, так і в 
цілому у країні. 
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Аналіз статистичної звітності правопорушень дозволяє стверджувати, що 
період економічних реформ в Україні супроводжується значним зростанням 
показників зареєстрованої злочинності. Так у період 1990–1995 рр. (початок 
економічних реформ в Україні) відбувається збільшення кількості зареєстро-
ваних злочинів майже на 73,58 %. У 1995 р. було скоєно 641,9 тис. злочинів, 
у той час як у 1990 р. цей показник дорівнював 369,8 тис. Отже, у злочинну 
діяльність залучалися нові верстви населення. Збільшення рівня злочинності 
супроводжувалося збільшенням суспільної небезпеки. Також цей період ха-
рактеризується виникненням та поширенням організованої злочинності. 

Період 1995–2000 рр. можна охарактеризувати як переломний, з точки 
зору правопорушень, етап у розвитку суспільства. Важливим досягненням 
цього періоду є зниження показників зареєстрованої злочинності до 567,8 тис. 
злочинів (майже на 12 %). В основному це відбулося за рахунок зменшення 
хуліганства, грабежів, вимагання та навмисних тяжких тілесних ушкоджень. 
Однак слід звернути увагу на те, що досить велика кількість злочинів зали-
шалася прихованою від обліку. За останні роки, починаючи з 2008 р. (поча-
ток світової економічної кризи), відбулося стрімке зростання цього негатив-
ного для суспільства явища. Так у 2008 р. було зареєстровано 390,2 тис. зло-
чинів, а у 2013 р. цей показник збільшився майже на 44,44 % і становив 
563,6 тис. злочинів. 

Таким чином, результати аналізу статистичної інформації дозволяють зро-
бити висновок про те, що наявність досить високого рівня злочинності в Україні 
супроводжується виникненням суспільної небезпеки. Дослідження злочиннос-
ті у взаємозв’язку із соціальним середовищем, економічними та соціальними 
чинниками дає змогу стверджувати, що в умовах економічної кризи, нерівно-
мірності суспільного розвитку, різкого спаду рівня життя та інших негативних 
явищ збільшується чисельність осіб, які схильні до скоєння злочинів. 

Складна епідеміологічна ситуація в Україні склалася із захворюваністю 
на туберкульоз. Незважаючи на те, що чисельність хворих на активний тубе-
ркульоз має стабільну тенденцію до зменшення з 103,2 тис. осіб у 2005 р. до 
47,6 тис. осіб у 2006 р., це більше ніж удвічі на 53,9 %, загальна чисельність 
хворих залишається дуже значною. Щороку в Україні виявляють близько 
30 тис. хворих на туберкульоз. Найчастіше вражаються люди працездатного 
й репродуктивного віку. 
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За результатами аналізу споживання алкогольних напоїв в Україні вста-
новлено, що існує негативна тенденція збільшення обсягів їх споживання. 
Особливо це стосується споживання міцних алкогольних напоїв, що є най-
більш пагубним для здоров’я населення та призводить до негативних соціа-
льно-економічних наслідків. 

Упродовж 90–х рр. ХХ ст. в Україні вчетверо зросла захворюваність на 
наркоманію й токсикоманію, до того ж більш ніж утричі збільшилося число 
хворих (з розрахунку на 100 тис. осіб), які перебувають на обліку з приводу 
розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних та інших 
психоактивних речовин. Отже, розповсюдження наркоманії в Україні зали-
шається поряд з алкоголізмом одною із важливих і найбільш гострих про-
блем. Якщо врахувати те, що офіційна статистика не дає реальної картини 
споживання населенням наркотичних засобів, то масштаби цієї проблеми у 
регіоні не визначені. Споживання наркотиків веде не тільки до фізичної й со-
ціальної деградації особи, але і є вкрай негативними наслідками для суспіль-
ства. Серед них можна визначити такі: 
• підвищення рівня злочинності, збільшення числа тяжких та особливо тя-

жких злочинів; 
• розповсюдження широкого спектра супутніх захворювань (гепатит, тубер-

кульоз, ВІЛ, СНІД, що потребує від держави збільшення витрат на профі-
лактику та лікування цих захворювань). 
Тому, за результатами дослідження можна стверджувати, що існуючі со-

ціально-економічні умови, які сформувалися на даній території, створюють 
відповідне середовище та впливають на відтворення продуктивних сил, їх кі-
лькісні і якісні характеристики. 

Відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціу-
му передбачає проведення аналізу на прикладі окремо взятого регіону. 

 

3.2. Аналіз умов відтворення продуктивних сил  
у контексті розвитку регіонального соціуму 

Соціально-економічний розвиток будь-якого регіону — це багатоцільо-
вий і багатокритеріальний процес, цільовими орієнтирами якого є збільшення 
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темпів зростання валового регіонального продукту, ефективне використання 
матеріальних та людських ресурсів, перехід до інноваційного типу розвитку, 
подолання бідності тощо. Соціально-економічний розвиток регіону доцільно 
розглядати, з одного боку, як можливість підвищення ефективності госпо-
дарської діяльності та використання виробничих ресурсів регіону, а з іншо-
го, у безпосередньому зв’язку з ростом добробуту його населення, умовами 
життєдіяльності, які не наносять шкоду здоров’ю і навколишньому середо-
вищу. Отже, в умовах, що склалися, відбувається формування регіонального 
соціуму, і вони безпосередньо впливають на його розвиток. Саме це впливає 
на вибір показників, які характеризують умови відтворення продуктивних 
сил у контексті розвитку регіонального соціуму. 

Аналіз умов відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіона-
льного соціуму відбувається на підставі системи показників, які всебічно 
характеризують цей процес, а також на їх зіставленнях в цілому Україні. 
Одним із важливих показників умов розвитку регіонального соціуму вважа-
ється показник валового регіонального продукту (ВРП), виражений не лише 
його величиною, а також розрахований на душу населення відповідного регі-
ону. Слід звернути уваги на те, що не безпосередньо, але саме цей показник 
дає уявлення і про соціальну орієнтацію економіки, розвиток території, за 
умов його цільового використання на соціальні, економічні та екологічні 
цілі. Загальновідомо, що чим більша величина ВРП у розрахунку на одну 
особу, тим більший рівень соціально-економічного розвитку регіону і, відпо-
відно, регіонального соціуму. 

Результати аналізу ВРП у регіонах України за період 2004–2013 рр. до-
зволяють стверджувати про стабільне його збільшення з 345113 млн. грн у 
2004 р. до 1522657 млн. грн у 2013 р., тобто майже в 4,41 рази. Однак у 2009 р. 
в умовах негативного впливу світової фінансової кризи відбулося зменшення 
ВРП на 34711 тис. грн (3,66 %) у порівняні з попереднім роком, але у 2010 р. 
ситуація значно покращилася. У 2013 р. спостерігалось максимальне значення 
цього показника, який становив 1522657 млн. грн за весь період досліджен-
ня. Відповідна тенденція спостерігається в показниках ВРП у розрахунку на 
одну особу. Так з 2004 по 2008 рр. відбулося збільшення величини цього по-
казника з 7273 грн у розрахунку на одну особу у 2004 р. до 20495 грн у 2008 р., 
збільшення становило майже 2,82 рази. У 2009 р. відбулося зменшення ВРП у 
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розрахунку на одну особу до 19832 грн, але в 2013 р. цей показник достиг сво-
го максимуму та становив 33474 грн. Таким чином, за останнє десятиріччя для 
абсолютно всіх регіонів України характерне розширене відтворення ВРП. 

Порівняння показника ВРП та його розрахунок на одну особу по регіонах 
України дає певне уявлення про тенденції економічного розвитку регіонів. 
Серед регіонів України у 2013 р. Донецька та Дніпропетровська області є лі-
дерами за величиною ВРП, 164926 та 152905 млн. грн, відповідно, у тому чи-
слі, і в розрахунку цього показника на одну особу. Так майже у 12 разів ВРП 
у Донецький області перевищує відповідний показник у Чернівецької облас-
ті; у 9 разів у Тернопільській та Волинській областях; майже у 8 разів — у За-
карпатській, Кіровоградській, Херсонській, Рівненській та Чернігівській обла-
стях; у 7 разів — у Житомирській та Хмельницькій областях. ВРП Сумської, 
Івано-Франківської, Черкаської областей у 6 разів менший ніж у Донецький. У 
Вінницької та Миколаївської областях у 5 разів; АРК, Полтавська, Львівська 
області мають відставання майже у три рази; Запорізька, Київська та Лугансь-
ка області — у 2,5 рази; Одеська та Харківська області — у 2 рази. Незначне 
відставання від лідера (на 7,86 %) відзначається у Дніпропетровській області. 

Однак в останні роки слід зазначити негативну тенденцію темпів зростан-
ня ВРП, у тому числі і зменшення темпів зростання цього показника з розра-
хунку на одну особу. Як уже наголошувалося, причинами цього негативного 
для економіки України явища, слід уважати світову фінансову кризу, вплив 
якої в значній мірі відчули всі галузі промисловості. 

Як вже наголошувалося вище, визначальним критерієм результату діяль-
ності підприємств є отримання фінансового результату (прибутку). За до-
сліджуваний період співвідношення як прибуткових, так і збиткових під-
приємств у Донецький області суттєво не змінилося. Так на початок періоду 
дослідження (2005 р.) питома вага прибуткових підприємств області стано-
вила майже 66,6 %, а на початок 2013 р. цей показник дорівнював 68,4 %. 

В 2007 р. у Донецькій області, як і в Україні, відмічається найбільша кі-
лькість прибуткових підприємств, яка становить 70,3 %. Мінімальна їх кіль-
кість у 2009 р. — 62 %, але надалі відбулося скорочення збиткових підпри-
ємств до 37,7 % (на 0,3п. у порівнянні з попереднім роком). 

Прибутковими в Донецький області є установи освіти та сфери адміністра-
тивного й допоміжного обслуговування — 4,2 та 160,5 млн. грн (0,04 % та 
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1,38 %), відповідно до отриманого підприємствами області прибутку; будівни-
цтво — 779,3 млн. грн (6,72 %); підприємства сільського та лісового господар-
ства, мисливства — 1405,3 млн. грн (12,12 %); фінансової та страхової діяль-
ності здобули — 1632,8 млн. грн (14,09 %); транспорт, складське господарст-
во, поштова та кур’єрська діяльність — 2109,7 млн. грн (18,19 %); торгівлі, ре-
монту автотранспортних засобів і мотоциклів — 5500,9 млн. грн. (47,46 %). 

Отримали збитки підприємства промисловості, розмір збитків у звітному 
році становив 6864,4 млн. грн (76,85 % від загальних збитків, що отримані 
підприємствами Донецької області), інформація та телекомунікації — 789,0 
млн. грн (8,8 %), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 765,5 млн. грн 
(8,77 %), операції з нерухомим майном — 312,6 млн. грн (3,4 %), тимчасове 
розміщування й організація харчування — 118,3 млн. грн (1,32 %), професій-
на, наукова та технічна діяльність — 70,8 млн. грн (0,8 %), охорона здоров’я 
та надання соціальної допомоги — 10,8 млн. грн (0,10 %), надання інших ви-
дів послуг — 0,3 млн. грн (0,003 %). 

У досліджуваному періоді рівень рентабельності операційної діяльності 
підприємств Донецької області знизився майже утричі. У 2005 р. було зафік-
совано максимальне значення цього показника — 5,9 % на початок 2013 р. — 
2,0 (рис. 3.7). 

 

y = 0,08x2 - 1,32x + 7,33
R2 = 0,582

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

Рис. 3.7. Динаміка рівня рентабельності операційної діяльності підприємств 
Донецької області за період з 2005 по 2012 рр. 
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Найвищий рівень рентабельності серед підприємств Донецької області 
мають підприємства сільського та лісового господарства, мисливства — 
22,9 % та підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспо-
ртних засобів і мотоциклів — 18,6 %. Достатньо високу, вищу ніж середня, 
рентабельність від операційної діяльності мали підприємства транспорту, 
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності — 8,2 %, уста-
нови освіти — 5,2 %. Нижчий рівень рентабельності мали підприємства бу-
дівництва — 3,9 %, установи фінансової та страхової діяльності — 3,5 % та 
інші види послуг — 0,4 %. Підприємства інформації та телекомунікації отри-
мали збитки від операційної діяльності, і, як наслідок рівень рентабельності 
їх операційної діяльності є негативним — 37,6 %, установи мистецтва, спор-
ту, розваг та відпочинку — 30,7 %. 

Вартість основних засобів Донецької області за досліджуваний період 
має динаміку збільшення в середньому на 40172 млн. грн щорічно. Слід за-
значити, що за показниками вартості основних засобів Донецька область є 
однією із самих крупних областей України. 

Для детальнішого аналізу забезпечення області основними засобами до-
цільно розглянути наявність та темпи росту їх обсягу за окремими видами 
економічної діяльності. Відповідно даним, які наводить Державний комітет 
статистики України в Донецькій області, найбільша питома вага в структурі 
вартості основних засобів припадає на промисловість, у середньому за дослі-
джуваний період вона складає 52,08 %. Це обумовлено тим, що структура 
промислового виробництва Донецької області, пов’язана з розвитком енерге-
тичної, гірничометалургійної, вугледобувної, хімічної і машинобудівної про-
мисловості, які характеризуються високим рівнем матеріально технічного за-
безпечення процесів промислового виробництва. Питома вага середньоріч-
ної вартості основних засобів операцій з нерухомим майном, орендою, інжи-
нірингом та наданням послуг підприємцям становить 19,37 % та посідає дру-
ге місце в структурі вартості основних засобів області. Високий рівень пито-
мої ваги в загальній вартості основних засобів у цій сфері можна пояснити 
значною вартістю нерухомого майна. Сфера транспорту та зв’язку характе-
ризується наявністю значної кількості високовартістного залізничного, тру-
бопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту. Питома 
вага середньорічної вартості основних засобів цієї сфери становить 15,92 %. 
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На останні види економічної діяльності Донецької області припадає 12,63 % 
від загальної середньорічної вартості основних засобів. 

За результатами аналізу можна стверджувати, що найвищі темпи прирос-
ту основних засобів у досліджуваному періоді були зафіксовані в таких ви-
дах економічної діяльності: будівництві на 779,0 %, охороні здоров’я та на-
дання соціальної допомоги на 590,35 %, діяльності транспорту та зв’язку на 
508,1 %, тоді як основні засоби державного управління та фінансової діяль-
ності скоротилися на 48,16 % та 3,7 %, відповідно. 

Динаміка структури обсягів реалізованої промислової продукції показує, 
що домінантним видом продукції в Донецькій області є продукція перероб-
ної промисловості, яка в середньому за досліджуваний період становить 75,6 
% від загального обсягу реалізованої промислової продукції. Наступним ета-
пом аналізу є визначення тенденцій змін у структурі реалізованої промисло-
вої продукції області. Отримані трендові моделі дозволяють встановити на-
прями змін у структурі реалізованої промислової продукції. Так, по перше, 
відбувається збільшення питомої ваги виробництва та розподілення електро-
енергії, газу та води від загального обсягу реалізованої промислової продук-
ції Донецької області у середньому на 0,5 % за рік. По друге, простежується 
стійка тенденція зменшення питомої ваги добувної та переробної промисло-
вості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції на 0,2 % та 0,3 
%, відповідно, у середньому за рік. Враховуюче те, що у розвинутих країнах 
світу пріоритетним є розвиток переробної промисловості, цю тенденцію слід 
уважати негативною та потребуючою розробки заходів, які дозволять пере-
ломити цей негативний тренд. 

Результатом діяльності сільськогосподарських виробників є виробництво 
продукції. Слід зазначити, що за досліджуваний період у Донецький області 
відбулися позитивні зміни у виробництві сільськогосподарської продукції. 
Так протягом досліджуваного періоду обсяг валової продукції сільського го-
сподарства у порівняних цінах 2005 р. збільшився у 1,4 рази (на 1472,7 млн. 
грн). Цей приріст, в основному, відбувся за рахунок збільшення виробництва 
продукції тваринництва майже у два рази, тобто збільшення склало 1104,3 
млн. грн (85 %). Приріст за рахунок збільшення продукції рослинництва за 
аналізований період становив лише 16 %. У структурі валової продукції сіль-
ського господарства Донецької області переважає частка продукції рослин-
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ництва в загальному обсязі валової продукції сільського господарства. 
Аналіз темпів зростання обсягів реалізованої промислової продукції До-

нецької області показав, що, в цілому, за досліджуваний період відбулося її 
зменшення в середньому на 1,05 % щорічно. Мінімальний темп зростання 
обсягів реалізованої промислової продукції було зафіксовано в 2009 р. (78,1 
%), коли темп зростання, у порівнянні з попереднім роком, знизився на 16,7 
п. Це пояснюється скороченням обсягів реалізованої промислової продукції, 
яке, як уже наголошувалося, є наслідком світової фінансової кризи. 

Динаміка структури обсягів реалізованої промислової продукції показує, 
що домінантним видом продукції в Донецькій області є продукція перероб-
ної промисловості, яка в середньому за досліджуваний період становить 75,6 
% від загального обсягу реалізованої промислової продукції. Наступним ета-
пом аналізу є визначення тенденцій змін у структурі реалізованої промисло-
вої продукції області. Отримані трендові моделі дозволяють встановити на-
прями змін у структурі реалізованої промислової продукції. Так, по перше, 
відбувається збільшення питомої ваги виробництва та розподілення електро-
енергії, газу та води від загального обсягу реалізованої промислової продук-
ції Донецької області в середньому на 0,5 % за рік. По друге, простежується 
стійка тенденція зменшення питомої ваги добувної та переробної промисло-
вості в загальному обсязі реалізованої промислової продукції на 0,2 % та 0,3 
%, відповідно, у середньому за рік. Враховуюче те, що у розвинутих країнах 
світу пріоритетним є розвиток переробної промисловості, цю тенденцію слід 
вважати негативною та потребуючою розробки заходів, які дозволять пере-
ломити цей негативний тренд. 

Суттєвим показником, що характеризує виробничий потенціал економіки 
Донецької області є обсяг інвестицій, які вкладені в різні сфери економічної 
діяльності. Проблема залучення ресурсів під фінансування нових або підтри-
мку вже наявних інвестиційних проектів підприємств області стає однією з 
найважливіших, особливо в умовах надмірної зношеності основних засобів у 
багатьох галузях економіки Донецької області 

Результати аналізу динаміки інвестицій в основний капітал у Донецькій 
області, свідчать про те, що у середньому за рік інвестиції в основний капі-
тал у Донецький області зростали на 1599,9 млн. гр, за аналізований період 
відбулося збільшення інвестиції в основний капітал майже у 3,5 рази. Однак 
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слід звернути увагу на тенденцію їх розвитку. Так піком інвестиційної актив-
ності в області слід вважати 2008 р., коли обсяг інвестицій у основний капі-
тал достиг максимального значення та становив 22136,3 млн. грн. Але світо-
ва фінансова криза, яка торкнулася всіх видів економічної діяльності, не ми-
нула й інвестиційну сферу. Наслідком цієї події є погіршення інвестиційної 
привабливості регіону, тому відбулося суттєве скорочення інвестицій у ос-
новній капітал майже в 2 рази. 

За результатами розрахунків можна зробити висновок про те, що позити-
вна тенденція збільшення обсягу інвестицій в основний капітал спостеріга-
ється не в усіх видах економічної діяльності Донецької області. У таких 
галузях як фінансова діяльність та державне управління середньорічне скоро-
чення обсягу інвестицій в основний капітал становить 7,73 та 1,14 млн. грн, 
відповідно. 

Аналіз темпів зростання інвестицій в основний капітал у Донецькій обла-
сті показав, що, в цілому, за досліджуваний період відбулося його зменшен-
ня в середньому на 1,97 % за рік. Мінімальний темп зростання інвестиції від-
мічається у 2009 р., що становить 58,7 %, тобто темп зростання інвестицій у 
порівнянні з попереднім роком знизився на 72,29 %. За результатами дослі-
дження середньорічних темпів зростання інвестицій у основний капітал за 
видами економічної діяльності виявлено, що лідерами є такі галузі: 
• рибальство, рибництво, де темп зростання інвестиції в основний капітал 

становить 4,78 %; 
• освіта, сільське і лісове господарство, мисливство — темп зростання ста-

новить 4,6 2 % та 4,23 %, відповідно. 
Однак усі інші види економічної діяльності області мають негативний 

темп зростання. Особливо це стосується галузі державного управління (–
179,78 %) та фінансової діяльності (-18,56 %). В інших видах економічної ді-
яльності середньорічне скорочення темпу зростання становить від 0,32 % у 
галузі операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням 
послуг підприємцям, до 5,43 % у діяльності готелів та ресторанів. 

Важливу роль у структурі інвестицій належить коштам, які надходять з 
державного та місцевих бюджетів. Так питома вага коштів державного бю-
джету має тенденцію до зменшення з 10,74 % у 2004 р. до 8,41 % у 2013 р., 
тобто майже на 2,33 %, що можна пояснити, перш за все, сучасним станом 
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розвитку економіки країни, особливо після рецесійних процесів, які виникли 
через світову фінансову кризу. Вочевидь, що в умовах дефіциту бюджетних 
коштів, пріоритетними, з точки зору фінансування, є соціальні статті бюдже-
ту. Отже, ситуація, що склалася, свідчить про наявність негативних тенден-
цій у фінансуванні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів держав-
ного бюджету. Однак слід відзначити, що частка коштів, які надходять від 
місцевих бюджетів практично не змінилася і становить 2,99 %, що дає змогу 
стверджувати про зацікавленість місцевих органів влади в інноваційному 
розвитку промисловості Донецької області. 

Наступним джерелом фінансування є кредити банку та інші позики. Обсяг 
цих видів інвестицій за останні роки збільшився майже у 6 разів. А це свідчить 
про підвищення ролі банківського сектору в кредитуванні інвестиційних проек-
тів, що є позитивною тенденцією в розвитку економіки Донецької області. 

Одним із важливих джерел формування інвестиційних ресурсів, особливо 
це стає актуальним в сучасних умовах господарювання, могли б стати кошти 
іноземних інвесторів. Але слід звернути увагу на те, що за аналізований пе-
ріод скоротилася не тільки питома вага фінансування основного капіталу за 
рахунок коштів іноземних інвесторів з 1,55 % у 2004 р. до 0,33 % у 2013 р. 
Значить, відбувався відтік іноземних інвестицій із економіки Донецької об-
ласті, причинами якого стала політична нестабільність у суспільстві та затя-
жне подолання наслідків світової фінансової кризи. Отже, існуючий негатив-
ний тренд у розвитку економіки Донецької області можна подолати за раху-
нок створення сприятливого інвестиційного клімату на даній території. 

Аналогічна динаміка спостерігається й для інших джерел фінансування 
основного капіталу Донецької області. Так у структурі інвестицій в основ-
ний капітал питома вага інших джерел фінансування несуттєво знизилася від 
1,64 % до 1,61 % (на 0,33 %). Але слід зазначити, що обсяги інвестицій збіль-
шилися майже у майже у 2,5 рази, тобто на 140 %. 

Позитивна тенденція простежується щодо такого джерела фінансування, 
як кошти населення на індивідуальне житлове будівництво та будівництво 
власних квартир. Так у досліджуваному періоді відбулося збільшення пито-
мої ваги цього виду інвестицій з 2,58 % до 3,98 % (на 1,40 %), також збіль-
шився і обсяг інвестицій з 98,6 млн. грн до 440,9 млн., майже на 347,2 %. Це 
зумовлено збільшенням платоспроможності та реальних доходів деяких 
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категорій населення та поширенням програм молодіжного житлового креди-
тування. 

Тому, наведений аналіз дозволяє стверджувати, що, незважаючи на пози-
тивну динаміку збільшення обсягу інвестицій в основний капітал, в цілому 
спостерігається загальна тенденція скорочення темпів їх зростання. У свою 
чергу, це створює проблему залучення нових фінансових ресурсів не тільки 
для фінансування нових інвестиційних проектів, а також і для підтримки вже 
існуючих, та призводить до уповільнення темпів оновлення основних засобів 
у всіх видах економічної діяльності Донецької області. Враховуючи досить 
високий рівень їх зносу, ця тенденція є негативною для розвитку економіки 
Донецької області та потребує розробки заходів, які дозволять переломити 
цей негативний тренд. 

Аналогічно змінюється динаміка капітальних інвестицій у Донецькій об-
ласті. Так проведений аналіз капітальних інвестицій показав, що у середньому 
за рік капітальні інвестиції в області зростали на 1989,4 млн. грн. За дослі-
джуваний період обсяг капітальних інвестицій збільшився майже у 3,4 рази 
(на 238,3 %). Пік інвестиційної активності припадає на 2008 р., де обсяг капі-
тальних інвестицій досяг свого максимуму — 26514,3 млн. грн. Отже, через 
вплив світової фінансової кризи відбувається стрімке падіння обсягу капіта-
льних інвестицій до рівня 2006 р. Аналіз темпів зростання капітальних інвес-
тицій у Донецькій області показав, що, в цілому, відбулося його зменшення 
в середньому на 4,37 % за рік. 

Важливим показником економічного розвитку регіону можна вважати 
його експортний потенціал. Донецька область має досить значний експорт-
ний потенціал, це підтверджує той факт, що область є промислово розвине-
ним, експорто-оріентованим регіоном України, який забезпечує четверть 
(25,5 %) загальнодержавного експорту продукції України та займає перше 
місце серед регіонів країни. 

Аналіз динаміки експорту та імпорту товарів і послуг у Донецькій облас-
ті дозволяє стверджувати, що для експорту товарів та послуг характерним є 
збільшення обсягу продукції майже в 4,5 рази (348,5 %) з 2004 по 2012 рр. 
Середньорічний приріст експорту продукції за цей період становить 
1188,9 млн. дол. США. Максимальні обсяги експорту продукції були зафік-
совані у 2008 р., які становили 14863,1 млн. дол. США (рис. 3.8). 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 188

Зменшення цього показника в останні роки можна пояснити, перш за все, 
зменшенням попиту на світовому ринку на продукцію металургійної галузі. 
Так обсяги експорту недорогоцінних металів та вироби з них, які складають 
маже 70 % у загальній структурі експорту продукції Донецької області, у 
2008 р. становили 10446,8 млн. дол. США, то вже у 2009 р. обсяг зменшився 
до 7041,7 млн. дол. США (на 32,6 %), у 2010 р. до 9594,7 млн. дол. США (на 
8,2 % порівнянні з 2008 р.). Таким чином, кризові явища у світової еконо-
міки гостро вплинули на експорто орієнтовані галузі Донецької області, 
особливо вразливою через несприятливу кон’юнктуру світового ринку стала 
металургійна галузь. 

Аналогічні тенденції були визначені при аналізі динаміки обсягу імпорту 
продукції Донецької області. Доведено, що середньорічний приріст експорту 
продукції за період з 2001 по 2011 рр. становить 346,5 млн. дол. США. Найви-
щий об’єм імпорту був зафіксований в 2007 р. і складав 4619,8 млн. дол. США. 
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Позитивною тенденцію в зовнішньоекономічній діяльності Донецької об-
ласті є наявність активного торгівельного балансу, який характеризується як 
позитивна різниця між експортом та імпортом продукції. Так середнє зрос-
тання сальдо зовнішньої торгівлі в області становило 842,3 млн. дол. США 
щорічно. Отже, у Донецький області спостерігається стійка тенденція збіль-
шення активного торгівельного балансу за рахунок збільшення обсягу експо-
рту продукції над імпортом майже у 4 рази. Таким чином, експорт продукції 
відіграє важливу роль не тільки у формування ВРП, а й у розвитку регіо-
нальної економіки. 

В умовах недостатності внутрішніх ресурсів для стабільного та ефектив-
ного розвитку регіону важливим є залученням іноземних інвестицій, які слу-
жать ефективним стимулом економічного зростання, виявляються дієвим ін-
струментом оновлення існуючого виробництва, важелем підвищення конку-
рентоспроможності продукції області на світовому ринку. Отже, необхідним 
є залучення прямих іноземних інвестицій у економіку області як додатково-
го капіталу для виробництва товарів і послуг та й реалізації певних іннова-
ційних програм. 

Значні обсяги інвестицій майже 50 % (1027,7 млн. дол. США) від загально-
го обсягу прямих іноземних інвестицій у Донецьку область було залучено у 
промисловість. З них вкладено 613,0 млн. дол. США в металургійне виробництво 
та виробництво готових металевих виробів. У галузі операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; надання комуналь-
них та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту; торгівля, 
ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку було 
залучено 17,8 %, 11,8 % та 10,1 % прямих іноземних інвестицій, відповідно. 

Слід звернути увагу на те, що у Донецький області майже немає інтересу 
іноземних інвесторів до таких видів економічної діяльності: фінансова діяль-
ність загальний обсяг інвестицій становить лише 2,0 % (41,3 млн. дол. США) 
від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в область, будівництво — 
1,5 % (31,7 млн. дол. США), діяльність готелів та ресторанів — 1,2 % (24,1 
млн. дол. США), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 0,1 % 
(1,2 млн. дол. США). 

Узагальнивши вищесказане, можна стверджувати, що останнє десятиріч-
чя для Донецької області характеризується інтенсивним розвитком економіки. 
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Фактично усі розглянуті показники, про що свідчать отримані трендові мо-
делі, мають позитивну динаміку середньорічного збільшення, що є позитив-
ною тенденцією сучасного економічного розвитку. Максимальне їх значення 
припадає на 2008 р., однак у 2009 р., в умовах негативного впливу світової 
фінансової кризи, відбулося зменшення цих показників, але вже у наступно-
му році ситуація значно покращилася. 

Такий аналіз дозволив виявити й негативну тенденцію, яка виявляється в 
зменшенні темпів зростання цих показників. У свою чергу, це може створи-
ти проблеми в майбутньому розвитку економіки області, для подолання яких 
вже сьогодні необхідно розробити дієві програми, що дозволять переломити 
цей негативний тренд. 

На сучасному етапі розвитку соціуму необхідне виявлення тенденцій роз-
витку демографічних явищ і процесів з метою визначення напрямів впливу 
на відтворювальні процеси як в Україні, так і в кожному окремому регіоні. 
Негативні тенденції в розвитку демографічних процесів, що протікають 
впродовж останніх десятиліть, викликані зниженням рівня народжуваності, 
зростанням смертності, міграційним відтоком і зміною вікового складу насе-
лення, вони обумовлюють демографічний потенціал і залежать від структури 
соціуму. 

Як в Україні, так і в Донецькій області відбувається динаміка зміни чисе-
льності наявного населення. Так, починаючи з 1992 р., у Донецькій області 
сформувалася ситуація, яка обумовлюється природним спадом чисельності 
населення. У результаті депопуляції чисельність наявного населення області 
скоротилася з 1992 по 2013 рр. майже на 1 млн. осіб (на 17,9 %). Щорічно 
скорочення міського та сільського наявного населення відбувається на 43,8 
та 4,9 тис. осіб, відповідно. Особливу турботу викликає стрімке зменшення 
сільського населення, якщо його скорочення буде відбуватися такими темпа-
ми, то вже до 2030 року його чисельність скоротиться майже у 2,5 рази. 

Таким чином, починаючи з 1992 р., у Донецькій області сформувалася 
ситуація, яка обумовлюється природним зменшенням чисельності населен-
ня, забезпечуючи звужений тип його відтворення, отже, відбувається процес 
депопуляції. Наслідками цих негативних демографічних тенденцій стає різке 
скорочення чисельності населення регіону і зникнення ряду населених пунк-
тів, особливо в сільській місцевості. 



Розділ 3. ОЦІНКА СТАНУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 191

Скорочення чисельності населення прослідковується в усіх містах і райо-
нах Донецької області. Особливо цей процес відобразився на чисельності на-
селення таких міст: Шахтарськ, Красний Лиман, Єнакієве, Торез, Костянти-
нівка, Сніжне, Селідово, у тому числі і в Красноліманськом районі, де скоро-
чення склало більш ніж 25 %, тобто за досліджуваний період вони втратили 
чверть населення. Слід також відзначити, що в 2007 р. Донецьк втратив ста-
тус міста — мільйонника через падіння чисельності населення менше 1 млн. 
За результатами дослідження середньорічних темпів зростання чисельності 
населення у містах та районах Донецької області виявлено, що найбільшими 
темпами скорочення чисельності населення відбувається в таких містах: 
Красний Лиман — 2,43 % у середньому за рік, Єнакієве — 2,24 % та Костян-
тинівка — 2,1 %, найбільш сприятлива обстановка склалася у м. Докуча-
євськ, де щорічно скорочення чисельності населення становить лише 0,17 %. 
У районах області ситуація склалася так: у кожному другому районі щорічне 
скорочення становить більше 2 % від загальної чисельності населення. 

Таким чином, ситуація, що склалась, в Донецькій області свідчить про 
затяжну демографічну кризу. На розвиток даної ситуації впливає величезна 
кількість причин: 
• це екологічна обстановка в регіоні; 
• важке матеріальне положення більшості населення; 
• вплив економічних і соціокультурних чинників та інше. 

Аналіз тенденції зміни щільності наявного населення свідчить про те, що 
має місце зменшення цього показника. Так за досліджуваний період щіль-
ність населення зменшилася з 201,9 осіб на км2 у 1991 р. до 166 осіб на км2 
на 1 січня 2013, тобто за 20 років загальне зменшення цього показника ста-
новило майже 18 % або 35,9 осіб на км2. 

Особливості розміщення населення відображає показник соціальної щіль-
ності, що враховує нерівномірність розподілу населення в межах території, 
яка досліджується. Чим більш нерівномірно розміщено населення, тим біль-
ше відмінностей між показниками фізичної і соціальної щільності. Підвище-
на соціальна щільність населення, що перевищує середнє значення по Доне-
цькій області (166 осіб на км2), прослідковується тільки у двох містах — До-
нецьку і Маріупоі. У решті міст і районів області соціальна щільність значно 
нижча за її середнє значення. Таким чином, відповідно до градації якісного 
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стану розміщення населення, встановлено, що населення Донецької області 
розміщене нерівномірно. 

Характер розселення населення, його розподіл на міське і сільське, визна-
чають ступінь урбанізованості територій і розповсюдження міського способу 
життя. Особливістю розселення населення Донецької області є те, що більше 
90 % її мешканців проживають у містах. 

Міське населення Донецької області проживає в 159 міських поселеннях, 
зокрема в 28 містах та 131 селищі міського типу. У міському розселенні пе-
реважають середні міста з чисельністю наявного населення від 50 до 100 тис. 
чоловік. Так у 10 містах, які належать до категорії «середні» мешкає 15,5 % 
(684,2 тис. осіб) від загальної чисельності населення Донецької області. На-
ступними за кількістю є крупні міста з чисельністю наявного населення від 
100 до 500 тис. осіб, яких у області нараховується вісім, у яких мешкає 
1839,7 тис. осіб (41,8 %). У напівсередніх і малих містах проживає 5,4 % 
(238,6 тис. осіб) населення Донецької області. Одна п’ята частина населення 
області зосереджена в надкрупному місті — Донецьку. 

Співвідношення міського та сільського населення за останні 20 років 
практично не змінилося і становить, відповідно, 90,5 % та 9,5 %. Однак з 
1992 р. населення області скоротилося за рахунок міських жителів — на 
868,0 тис. осіб (17,9 %) і сільських — на 95 тис. осіб (18,6 %), тобто в сільсь-
кій місцевості проживає тільки кожний одинадцятий житель регіону. Наслід-
ком таких негативних тенденцій у Донецькій області стало вимирання й ско-
рочення кількості сільських населених пунктів. Так за досліджений період 
кількість сіл у області скоротилася на 6, селищ міського типу — на 1. Нега-
тивна динаміка цих процесів з часом може призвести до повного вимирання 
сільських мешканців в області. Нині ж сільські території пустіють, а також 
втрачається контроль над їх розвитком. 

Оскільки обезлюднення сільських територій є найбільш суттєвим наслід-
ком негативних економічних і соціальних процесів, його стримування пов’я-
зано з корінними змінами підходів до організації життєдіяльності на селі, пе-
реходом до формування і реалізації політики сільського розвитку. У цьому 
випадку першочерговими завданнями є здійснення заходів щодо диверсифі-
кації сільської економіки й на цій основі — підвищення рівня зайнятості й 
доходів сільського населення [333]. 
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Вплив міграції на демографічну ситуацію неоднозначний. Міграція насе-
лення може активно й швидко впливати на демографічну ситуацію, зменшу-
ючи або збільшуючи чисельність населення, змінюючи його статевовікову і 
сімейну структури, самі стереотипи демографічної поведінки. Доведено, що 
міграційна активність населення формується за певними закономірностями. 
Перша та, що формує позитивне сальдо міграції, яка свідчить про привабли-
вість території для життєдіяльності регіонального соціуму. Друга та, що ха-
рактеризує від’ємне сальдо, свідчить про наявність як соціальних, так і еко-
номічних проблем на даній території. 

Міграційні процеси мають істотні наслідки при формуванні чисельності і 
статевовікової структури населення. Міграційна активність населення харак-
теризується двома закономірностями. Перша формує додатне сальдо мігра-
ції, що говорить про привабливість території для життєдіяльності регіональ-
ного соціуму, друга — від’ємне сальдо, що свідчить про наявність як соціа-
льних, так і економічних проблем на даній території. Міграційні процеси 
істотно впливають на суспільний поділ праці й рівень її оплати, розподіл і 
перерозподіл робочої сили, а також на рівень соціальної напруженості в регі-
онах з тривалим та інтенсивним припливом людей. На жаль, кількісні харак-
теристики міграційного обороту рідко розглядаються в органічному зв’язку з 
його конкретними соціальними наслідками, які можуть бути як позитивни-
ми, так і негативними [334]. 

Аналіз структури міграції населення України свідчить про те, що за до-
сліджуваний період відбулися зміни в інтенсивності й напрямі міграційних 
потоків. Динаміка втрат чисельності населення країни через міграцію має те-
нденцію до зменшення, хоча і примутні певні коливання. Слід врахувати те, 
що основна частка учасників цих процесів доводиться на працездатну части-
ну населення. Починаючи з 1993 р., міграційні втрати населення регіону 
склали понад 150 тис. осіб (рис. 3.9). Однак варто зазначити, що Державна 
статистика фіксує тільки мізерну частину мігрантів, дані про яких отримує 
від органів внутрішніх справ. Отже, за результатами дослідження можна 
стверджувати, що міграційні процеси в Донецькій області характеризуються 
негативним сальдо міграції. Проте слід враховувати і той факт, що міграцій-
ні процеси відображаються не тільки на чисельності населення, але і на його 
статевовіковій структурі. 
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Рис. 3.9. Міграційні втрати населення Донецької області за період з 

1993 по 2012 рр. 
 
Міграційними потоками в Донецькій області в середньому щорічно за до-

сліджуваний період було охоплено 130,1 тис. осіб. Інтенсивність міграційної 
активності населення на початок 2013 р. склала 25 переміщень на кожну ти-
сячу наявного населення області при середній в Україні 28,5. Слід також від-
значити, що відбувся перерозподіл мігрантів між міграційними потоками. 
Так за досліджуваний період скоротилася частка у загальному міграційному 
русі міждержавної міграції з 12,08 % у 2002 р. до 4,33 % в 2012 р. (на 
7,75 %), збільшилися потоки міжрегіональної міграції та внутрішньорегіо-
нальної міграції. 

На зміни загальної чисельності населення регіону впливає міждержавна і 
міжрегіональна міграція. У результаті міждержавної міграції, яка складала 
4,33 % загального міграційного руху, чисельність населення області на поча-
ток 2013 р. збільшилася на 1,6 тис. осіб. На долю міжрегіональної міграції в 
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Донецькій області припадало 24,43 % загального міграційного руху. Скоро-
чення населення області за рахунок міжрегіональної міграції в 2012 р. скла-
дало 2,1 тис. осіб. Внутрішньорегіональна міграція, на яку припадає близько 
72 % міграційного обороту, що враховується статистикою, значною мірою 
обумовлена диспропорціями в соціально-економічному розвитку міст і райо-
нів області. 

Аналіз динаміки міграційних процесів Донецької області за віковим скла-
дом населення свідчить про те, що основна частка учасників цих процесів 
припадає на працездатну частину населення. Інтенсивність міграційних про-
цесів населення різного віку неоднакова. Найбільш рухомою групою вияви-
лася переважно молодь у віці від 15 до 24 років (48,48 % від загального числа 
мігрантів), саме тоді, коли закінчена школа і в планах здобування професій-
ної освіти та працевлаштування. 

У віковій категорії 25–29 років кількість переміщень нижча, ніж у попере-
дньої вікової групи, проте її питома вага досить значна — 9,84 %. Традиційно, 
саме в цьому віці закінчується здобування освіти й відбувається активний по-
шук роботи. Також на інтенсивність міграційних процесів робить вплив і мен-
тальність суспільства, зокрема, відповідальність за виховання й навчання ді-
тей, налагодження сімейного побуту та ін. У вікових групах 30–39 і 40–49 ро-
ків інтенсивність міграційних процесів істотно знижується, що пояснюється 
наявністю постійного місця роботи, необхідної кваліфікації для виконання 
професійних обов’язків, перспективами кар’єрного зростання, здобуванням 
другої вищої освіти, обумовленої виробничою необхідністю і тому подібне. 

Вікова група 50–59 років, яка є передпенсійною, характеризується низькою 
інтенсивністю міграційних процесів. Для даної вікової категорії характерним 
є високий рівень безробіття, обмеженість можливостей працевлаштування 
при втраті роботи, відсутність перспектив професійного зростання з погляду 
працедавця, а також погіршення стану здоров’я. Жінки й чоловіки, яким за 
п’ятдесят років, рідше погоджуються як на переїзд в інші населені пункти, 
так і на зміну місця роботи. 

Таким чином, доведено, що негативними наслідками міграційних процесів 
є, перш за все, відтік працездатної частини населення, зокрема, відтік моло-
ді, який становить 65 % від загального числа вибулих. Ці процеси сприяють 
збільшенню питомої ваги осіб старших вікових груп у структурі населення 
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Донецької області. А це, у свою чергу, є серйозною соціально-демографіч-
ною проблемою суспільства. 

Важливою характеристикою міграційних процесів є показник міграційної 
активності (МА) населення. За рівнем міграційної активності населення міста і 
райони Донецької області поділяємо на шість груп: 
• 1 група — МА більше ніж 50 %; 
• 2 група — від 40 до 50 %; 
• 3 група — від 30 до 40 %; 
• 4 група — від 20 до 30 %; 
• 5 група — від 10 до 20 %; 
• 6 група — до 10 %. 

Аналіз міграційної активності населення Донецької області (Додаток А, табл. 
1) свідчить про те, що за досліджуваний період відбулися зміни в інтенсивності 
міграційних потоків, проте загальний її рівень залишається достатньо високим. 
Також слід зазначити несуттєве зниження рівня міграційної активності в райо-
нах області. Додатковою ілюстрацією до цих тенденцій можуть служити зміни 
показника щільності міграції населення (відносини чисельності мігрантів — 
прибулих або вибулих — до розмірів території області) (Додаток А, табл. 2). 

Причиною спаду чисельності населення Донецької області є низький рі-
вень народжуваності впродовж тривалого періоду часу на тлі високого рівня 
смертності населення (рис. 3.10). За останні три десятиліття в Донецький об-
ласті відбулося істотне зниження чисельності народжених, з 71,8 тис. осіб у 
1979 р. до 42,8 тис. осіб у 2012 р., тобто майже на 40,4 %; загальний коефіці-
єнт народжуваності відповідно знизився з 13,9 % до 9,8 %, тоді як коефіцієнт 
смертності має динаміку до збільшення. 

Результати досліджень свідчать, що мінімальний рівень народжуваності у 
Донецький області відзначався у 1999 і 2000 рр. (6,1 %), сумарний коефіці-
єнт народжуваності у цих роках становив 0,9. При наявному рівні смертності 
в області це забезпечувало заміщення поколінь лише на 38,1 % у 1999 р. та 
35,8 % у 2000 р., що у свою чергу приводило до стрімкого природного спаду 
та старіння населення. Слід зазначити, що на величину коефіцієнта народжу-
ваності впливають такі чинники, як зміни вікової інтенсивності народжува-
ності; динаміка чисельності осіб в репродуктивному віці (15–49 років); 
трансформація вікової структури осіб репродуктивного віку. 
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Рис. 3.10. Динаміка природного руху населення Донецької області за 
період з 1979 по 2012 рр., %. 

 
Позитивні тенденції в демографічних процесах намітилися в останні ро-

ки. Так в області відбулося підвищення рівня народжуваності до 9,8 % у 
2008 та 2012 рр., 9,7 % у 2009 р. Але слід звернути увагу на те, що ці показ-
ники не є достатніми для забезпечення простого відтворення населення. 

Природний приріст можливий лише за умови, якщо сумарний коефіцієнт 
народжуваності (чисельність дітей, яких народжує одна жінка протягом життя) 
перевищить 2,3 у найближчі роки і досягне 2,5 через 10–12 років (враховуючи 
неминуче подальше збільшення ступеню старіння населення) [336, с. 120]. 

Однак сучасні особливості демографічної поведінки, що історично скла-
лися в Україні, дозволяють лише мріяти про рівень 2,15 навіть при значному 
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підвищенні життєвого рівня населення та реалізації ефективного комплексу 
заходів демографічної політики держави, спрямованих на заохочення дітона-
родження. Таким чином, рівень народжуваності у Донецький області можна 
оцінити як недостатній, тому що він не забезпечує навіть простого відтво-
рення, що призводить до скорочення чисельності населення. 

Природний спад населення спостерігається в переважній більшості міст 
і районів Донецької області. Майже в половині міст області смертей зареє-
стровано в 2 рази більше, ніж народжень. Це такі міста, як Красний Лиман, 
Єнакієве, Торез, Костянтинівна, Дзержинськ, Сніжне, Жданівка та Горлів-
ка, тобто 8 міст і абсолютно всі райони Донецької області. Природний спад 
населення, характерний для всіх міст і районів Донецької області, є резуль-
татом високої смертності населення при низькому рівні народжуваності. 

Існуючі негативні демографічні процеси впливають на зміни у віковій струк-
турі населення. Так за останні два десятиліття у Донецькій області навантажен-
ня людьми похилого віку (65 років і старше) збільшилося на 76 п. (46 %) (з 
165 % у 1991 р. до 241 % у 2012 р.) при одночасному скороченні навантаження 
дітьми (від 0 до 14 років) з 298 % у 1991 р. до 179 % у 2012 р. на 119 п. (40 %). 
Отже, в Донецькій області відбувається перерозподіл демографічного наванта-
ження на працездатне населення за рахунок різкого скорочення населення моло-
дше працездатного віку при одночасному збільшенні частки осіб старше за пра-
цездатний вік, тобто відбувається демографічне старіння населення регіону. 

Наступним негативним процесом, який впливає на процеси старіння на-
селення Донецької області, є високий рівень смертності, особливо в праце-
здатному віці, який має тенденцію до збільшення. Порівняльний аналіз ста-
тевовікової структури смертності свідчить про те, що високі показники в До-
нецькому регіоні фіксуються серед працездатного населення (смертність у 
віці від 20 до 59 років становить 35 %, у віці до 19 років — 6,8 %), тоді як у 
європейських країнах — це старші вікові групи. Також слід звернути увагу 
на те, що у цьому віковому спектрі смертність чоловіків значно перевищує 
цей показник у жінок (78,4:21,6 %, відповідно), що спричиняє розвиток дис-
пропорцій між чисельністю чоловіків і жінок у старших вікових групах. Так 
висока смертність чоловіків у працездатному віці призвела до того, що в До-
нецької області жінок старше працездатного віку майже в 2 рази більше, ніж 
чоловіків того ж самого віку. 
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Необхідною складовою визначення особливостей відтворення населення 
регіону є дослідження його сімейного стану. Сім’я є тим соціальним інститу-
том, від якого значною мірою залежить природне відтворення населення та 
пов’язані з нею процеси шлюбності і розлучень. Рівень інтенсивності реєст-
рації браків (як і розлучень) залежить від багатьох чинників. Основними в 
сучасному суспільстві є особливості культурно-історичних традицій, які 
сформувалися в населення певного регіону щодо шлюбної поведінки й від-
ношення до розлучення. Це тісно пов’язано з рівнем урбанізації й відтворення 
населення. Зменшення кількості шлюбних пар також зумовлено цілим рядом 
обставин: падінням життєвого рівня населення, погіршенням житлово-побу-
тових умов, безробіттям, низьким рівнем заробітної плати. Однак доведено, 
що не слід чекати того, що з підвищенням рівня життя автоматично зросте і 
народжуваність. Якби зв’язок був такий простий, не відбувалося б істотного 
скорочення народжуваності в економічно розвинених країнах. 

Безумовно, що процес зменшення кількості шлюбних пар і значна кіль-
кість розлучень не сприяє підвищенню народжуваності. Також слід зазначи-
ти, що як абсолютні, так і відносні показники зареєстрованих шлюбів у 
Донецької області в 2012 р. суттєво зросли, хоча виразний тренд в їх динамі-
ки відсутній. Однак слід звернути уваги, що зміна шлюбної структури насе-
лення в Донецькій області відбувалася переважно внаслідок зміни шлюбної 
поведінки населення з початку 1990–х років, а не через збільшення розлу-
чень. Позитивною тенденцією в життєдіяльності регіонального соціуму є 
зменшення кількості розлучень як у містах, так і у сільській місцевості, а та-
кож у їх кількості з розрахунку на 1000 населення. 

Отже, можна зробити висновок про те, що сучасні демографічні процеси, які 
протікають з великим тимчасовим лагом, не можуть не мати серйозних економі-
чних, політичних і соціальних наслідків на відтворення продуктивних сил. 

 

3.3. Визначення імперативів відтворення основних 
складових соціального життя регіонального соціуму 

Одним з найважливіших індикаторів розвитку регіонального соціуму є 
стан суспільного здоров’я населення. Можливість людини прожити тривале 
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життя та зберегти своє здоров’я залежить від соціально-економічних чинни-
ків, таких як матеріальних умов існування, рівня розвитку охорони здоров’я, 
а також від техногенного навантаження на природне середовище. Стан здо-
ров’я людини визначає її майбутнє і розглядається як найвища соціальна цін-
ність суспільства. Сучасні кризові явища у вітчизняній економіці негативно 
позначаються на процесах розвитку галузі охорони здоров’я, від ефективнос-
ті функціонування якої залежить здоров’я регіонального соціуму. Медична 
галузь, яка орієнтована на бюджетне фінансування, відзначається низьким 
рівнем оплати праці медичного персоналу, відсутністю коштів на оновлення 
медичного обладнання та придбання лікарських засобів, іншими проблема-
ми, які не дають можливості розв’язувати питання надання медичної допо-
моги населенню в повному обсязі. Проблема погіршення стану здоров’я за-
гострюється також внаслідок падіння рівня життя більшої частини населення 
та техногенного навантаження на природне середовище. Отже, стан здоров’я 
регіонального соціуму можна розглядати не тільки як один з найважливіших 
показників якості життя, але й як один з важливих показників відтворення 
продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму. 

Стан здоров’я населення залежить від впливу на нього дії як зовнішніх 
чинників, так і внутрішніх. До зовнішніх належать такі, що формуються за-
лежно від рівня економічного та соціального розвитку суспільства. До них 
слід віднести обсяги фінансування закладів охорони здоров’я, розвиток сис-
теми діагностування, профілактики та лікування хвороб, рівень техногенно-
го навантаження території та ін. Внутрішніми чинниками слід уважати: 
• фізіологічні особливості організму людини, вік, стать, наявність окремих 

видів хвороб, спадкову схильність до захворювань; 
• забезпеченість населення якісними продуктами харчування; 
• соціальний статус індивіда, його освіту, професію, умови праці, культуру 

та ін. 
Стан здоров’я населення виступає визначальним чинником рівня сме-

ртності в регіоні. Донецька область входить до числа регіонів з найбільш 
високими її рівнем. Так у 2011 р. показник смертності населення області 
становив 15,9 померлих з розрахунку на 1000 жителів при середньому в 
Україні — 14,6, смертність дітей у віці до 1 року у Донецький області стано-
вить 11,2 % при середньому в Україні — 7,9 %. За результатами отриманої 
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трендової моделі встановлено, що існує загальна тенденція збільшення 
смертності населення як в Україні на 0,55 %, так і Донецької області на 
0,35 % щорічно. Позитивна тенденція зменшення дитячої смертності від-
значається як загалом по Україні — щорічне зменшення становило 1,08 %, 
а також і по Донецький області 0,53 %. Слід зазначити, що рівень смертно-
сті дітей у віці до 1 року є одним із найважливіших показників, який є відо-
браженням соціально-економічних умов життєдіяльності регіонального 
соціуму, що об’єктивно відображає стан здоров’я населення, екологічну 
ситуацію та рівень розвитку охорони здоров’я. Отже, тенденцію зменшен-
ня дитячої смертності слід уважати успіхом у реалізації програм соціально-
го розвитку територій. 

Динаміка структури смертності населення Донецької області протягом 
аналізованого періоду істотно не змінилася. На першому місці традиційно 
знаходиться смертність від хвороб системи кровообігу, її питома вага в зага-
льному числі померлих склала 65,2 %. Наступною найбільш поширеною 
причиною смерті у регіоні, є смертність від новоутворень — 14,2 %. Найбі-
льша питома вага (четверта частина) в загальному числі смертей, виклика-
них злоякісними новоутвореннями, припадає на ураження органів дихання. 
На третьому місці — смертність від хвороб органів травлення (4,6 %). У 
структурі причин дитячої смертності переважають стани, що виникають у 
перинатальний період — 62,2 %, природжених вад розвитку — 14,30 %, тобто 
від захворювань, які тісно пов’язані зі станом здоров’я матері. 

Необхідно звернути увагу на те, що високі показники смертності у Доне-
цькій області фіксуються серед працездатного населення (смертність у віці 
від 20 до 59 років становить 35 %, у віці до 19 років — 6,8 %), тоді як у євро-
пейських країнах — це старші вікові групи. 

Рівень захворюваності, так само як і рівень смертності населення Донець-
кої області, залишається критичним: майже 40 % населення регіону — це ін-
валіди та особи, які перебувають на диспансерному обліку, тобто потребу-
ють систематичного лікування. Найгостріші проблеми здоров’я населення 
регіону пов’язані із захворюваністю та інвалідністю від хвороб системи кро-
вообігу, новоутворень та таких соціально небезпечних інфекційних хвороб, 
як туберкульоз та СНІД (ВІЛ). Так, з 1991 р. чисельність хворих на активний 
туберкульоз у Донецькій області зросла у 3,5 рази. 
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Найгостріші проблеми здоров’я населення Донецького регіону пов’язані 
із захворюваністю та смертністю на так званні «соціально небезпечні хворо-
би» СНІД (ВІЛ) та туберкульоз, які відображають, перш за все, спосіб та 
умови життя людини. Чисельність інфікованих ВІЛ та хворих на СНІД осіб, 
які перебувають на обліку в медичних закладах Донецької області, становить 
26500 та 5339 осіб відповідно. Складна епідеміологічна ситуація в Донецької 
області склалася із захворюваністю на туберкульоз. Так, з 1991 р. чисель-
ність хворих на активний туберкульоз у регіоні зросла в 3,5 рази. Цю негатив-
ну тенденцію можна пояснити погіршенням умов лікування й ускладненням 
захворюваності на туберкульоз. Найчастіше вражаються люди працездат-
ного й репродуктивного віку. Щороку в Україні виявляють понад 36 тис. 
хворих на туберкульоз, понад 10 тис. з них помирають, стільки ж стають ін-
валідами. 

Слід звернути увагу на те, що на стан здоров’я населення впливає спожи-
вання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, а також і тютюнових виро-
бів. Так на придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів домогоспо-
дарства Донецької області витрачають 4,7 % від загальних грошових витрат 
на місяць, наприклад, на охорону здоров’я домогосподарством витрачається 
близько 2,7 %, на відпочинок та культуру — 2,3 %. Слід враховувати і той 
факт, що безпосередньої статистики споживання алкоголю та наркотичних 
засобів в Україні не існує, таку оцінку можна виконати лише на основі обся-
гів зареєстрованого продажу алкогольних напоїв або за даними відповідних 
соціологічних опитувань. Достовірність офіційної статистичної звітності ви-
кликає сумніви, оскільки вона не відображає справжню ємність українського 
алкогольного ринку, розміри якого є набагато більшими за декларовані. Від-
повідні експертні оцінки споживання алкоголю серед українців коливаються 
в середньому близько 10–13 літрів на душу населення. Не зайвим буде нага-
дати, що згідно з оцінкою ВООЗ, споживання алкоголю більше 8 літрів на 
рік є небезпечним і руйнівним для здоров’я. Так підвищення середньодушо-
вого споживання алкоголю на 1 літр додає 8 чоловічих і 1 жіноче самогубст-
во на кожних 100 тис. чоловіків і 100 тис. жінок. Для алкоголіків ризик само-
губств у 9 разів вищий, ніж для решти населення. 

Упродовж 90–х рр. ХХ ст. в Україні вчетверо зросла захворюваність на 
наркоманію й токсикоманію, до того ж більш ніж утричі збільшилося число 
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хворих (з розрахунку на 100 тис. осіб), які перебувають на обліку з приводу 
розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних та інших 
психоактивних речовин. Серед хворих на наркоманію поширені також інші 
хвороби (ВІЧ, віруси гепатиту тощо), що істотно знижують тривалість життя 
людини. Встановлено, що середня тривалість життя наркомана, який вживає 
героїн, не перевищує 7 років з початку попадання в наркотичну залежність. 
Фактично, переважна більшість з них приречена на ранню смерть. 

Несприятливі тенденції в демографічних процесах призводять до посту-
пового старіння населення, а це, у свою чергу, трансформує структуру захво-
рюваності. Так динаміка рівня захворюваності регіонального соціуму Доне-
цької області віддзеркалює не тільки погіршення стану здоров’я і не тільки 
за рахунок розповсюдження хвороб, але і за рахунок збільшення частки лю-
дей похилого віку в складі населення регіону. 

Вочевидь, що стан здоров’я індивіду змінюється з часом. З віком відбува-
ється процес накопичення окремих видів хвороб, які зумовлені образом жит-
тя, умовами праці, фізіологічними особливостями організму людини та ін. 
чинниками. Отже, для його підтримки необхідні відповідні інвестиції, тобто 
витрати на медичні послуги. Система охорони здоров’я України базується 
переважно на державному фінансуванні, проте чинник ціни зберігає своє 
значення на ринку медичних послуг. Споживачі медичних послуг мають різ-
ний стан здоров’я, різне ставлення до профілактики і лікування захворювань, 
та неоднакові можливості при оплаті медичної допомоги. 

Таким чином, результати розрахунків дозволяють стверджувати, що тіль-
ки три чверті населення як України, так і Донецького регіону можна вважати 
здоровими. Дані про стан здоров’я населення Донецького регіону гірші, ніж 
у середньому по Україні, це обумовлено високим рівнем смертності, у тому 
числі дитячої, та значною чисельністю інвалідів у складі населення. 

Найважливішою проблемою галузі охорони здоров’я та соціальної допо-
моги залишається її недофінансування, що не дозволяє забезпечити ті обсяги 
медичної  допомоги, які необхідні жителям регіону. Медичні установи ви-
ступають постачальниками медичних послуг, якість яких знаходиться у пря-
мій залежності від обсягу фінансування. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей у Донецької області, починаючи 
з 1990 р., знизилася на 17,7 %, з розрахунку на 10 тис. населення відбуваєть-
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ся скорочення лікарів, але значно меншими темпами. На початок 2013 р. їх 
чисельність становила 42,7 осіб з розрахунку на 10 тис. населення, у порів-
нянні з 1995 р. скорочення лікарів становило 2,7 п. Значні зміни слід відзна-
чити в структурі середнього медичного персоналу, чисельність якого за ана-
лізований період різко скоротилася — на 24,6 тис. осіб (на 38,7 %), у тому 
числі з розрахунку на 10 тис населення на 111 осіб (у порівнянні з 1995 р.). 

Досвід розвинених країн світу, де держави вже багато років намагаються 
стримувати витрати на охорону здоров’я, показує скорочення частки лікарів 
у загальній чисельності зайнятих і делегуючи частину їх обов’язків праців-
никам нижчої кваліфікації (медсестрами, фельдшерам і тому подібне). Од-
нак, як вже наголошувалося, у Донецькій області за аналізований період від-
мічається скорочення чисельності не тільки лікарів, але й середнього медич-
ного персоналу. Отже, у регіоні відбувається збільшення навантаження на 
працівників галузі охорони здоров’я, що, у свою чергу, може вплинути на 
якість наданих послуг. 

Високий рівень смертності населення Донецької області, особливо в пра-
цездатному віці, впливає на очікувану тривалість життя населення і стає од-
нією з актуальних проблем соціуму. Виходячи з цього, особливого значення 
набувають сучасні дослідження структури й динаміки тривалості життя на-
селення, а також виявлення причин, які впливають на неї. 

Очікувана тривалість життя при народженні є одним з основних інтегра-
льних показників, який характеризує стан здоров’я і причини смертності на-
селення певної території, якість життя і рівень медичного обслуговування. 
Виділення ООН цієї компоненти як однієї з трьох складових, що характери-
зують рівень добробуту населення, обумовлено тим, що показник середньої 
очікуваної тривалості життя залежить від умов життєдіяльності регіонально-
го соціуму. 

На початок 2014 р. Україна посідала 156 місце у світі за показником три-
валості життя населення. Так дефіцит очікуваної тривалості життя при наро-
дженні становив 20,43 роки, тобто відставала у цієї категорії від економічно 
благополучних держав майже на 21 рок. За тривалістю життя Україну випе-
редило багато країн, що розвиваються, та слаборозвинених, такі як Еквадор 
(81 місце), Лівія (86 місце), Єгипет (122), Узбекистан (125), Нікарагуа (130), 
Гондурас (147) і десятки інших. Основними причинами такого становища 
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можна назвати низький рівень і несприятливі умови життя та праці значної 
частини населення України, низьку ефективність існуючої системи охорони 
здоров’я, забруднення значної частини території промисловими відходами, 
поширеність шкідливих звичок та нехтування нормами здорового способу 
життя. 

Скорочення очікуваної тривалості життя останніми роками, що відміча-
ється як в Україні, так і Донецької області, веде до змін у структурі населен-
ня країни. Так різниця у тривалості життя чоловіків і жінок у нашій країні 
перевищує 10 років, тоді як в економічно розвинених країнах цей показник 
становить 5–6 років. У даний час встановлено, що середня тривалість життя 
населення значною мірою залежить від ступеню техногенного навантаження 
на довкілля. Забруднення навколишнього середовища в результаті виробни-
чої діяльності, техногенні аварії, наслідки яких можуть бути катастрофічни-
ми, негативно впливають на здоров’я людей та призводять до їх загибелі. 

Донецький регіон становить розвинену техногенну систему. Структура 
промислового виробництва пов’язана з розвитком енергетичної, гірничоме-
талургійної, вуглевидобувної, хімічної та машинобудівної промисловості, 
характеризується споживанням енергії, сировинних, водних та земельних ре-
сурсів. У зонах потенційної техногенної небезпеки проживає 3,8 млн. осіб. 
(71 % населення Донецької області). 

Суттєвим впливом на формування очікуваної тривалості життя населення 
є смертність через порушення техніки безпеки та аварії через знос основних 
засобів. Потенційною загрозою виникнення аварій та інцидентів на небезпе-
чних виробничих об’єктах, у тому числі зі смертельними наслідками, зали-
шається високий ступінь зносу основних засобів на тлі низької інвестиційної 
активності в промисловості та комунальній сфері. Фізичне і моральне старін-
ня основних засобів — проблема, що стосується всіх галузей економіки і 
властива всім регіонам України. Сьогодні в Донецькій області середній від-
соток зносу основних засобів за видами промислової діяльності становить 
64,5 %. Слід також відзначити неприпустимо низький рівень проведення 
заміни і модернізації устаткування, яке відпрацювало нормативний термін 
служби, практично в усіх галузях промисловості. 

Найгостріше проблема зносу основних засобів стоїть у галузі транспорту, 
а зв’язку (знос складає майже 79,2 %) та будівництва (77,8 %). Отже, критичний 
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рівень зносу використовуваного устаткування призводить до того, що з цієї 
причини на виробництвах Донецької області на початок 2013 р. зареєстрова-
но 3391 осіб потерпілих від травматизму, пов’язаного з виробництвом, з них 
141 випадок (4,6 % усіх нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом) — 
зі смертельним наслідком. 

Сучасна трудова діяльність людини, особливо виробнича, характеризу-
ється використанням різноманітних енергоємних технічних засобів та висо-
ким рівнем механізації. Однак виробнича діяльність відзначається найбіль-
шим рівнем небезпеки. За висновками комісій, на кінець звітного періоду в 
разі невиконання необхідних заходів щодо техніки безпеки та нестачі засобів 
індивідуального захисту відбулося 4940 нещасних випадків, пов’язаних без-
посередньо з виробництвом, з них 161 (3,3 %) зі смертельним наслідком. 
Третина всіх травмованих та майже четверта частина загиблих на виробництві 
в Україні припадає на Донецьку область. У п’ять разів вище, ніж у середньо-
му по області, рівень травматизму у вугільній промисловості — 24 випадки 
на 1000 працюючих. 

Екологічні проблеми території Донецької області пов’язані, перш за все, з 
надмірною концентрацією на її території промислових підприємств та транс-
порту, а також значною щільністю населення на території Донецького регіо-
ну. Щорічні викиди забруднюючих речовин в атмосферу та утворення небез-
печних відходів на території області складають майже третину загального їх 
обсягу в Україні. Стан повітряного басейну Донецької області є однією з 
найгостріших проблем. Ситуація з інтенсивним забрудненням повітряного 
басейну є наслідком процесу становлення і розвитку техногенної системи 
області, при створенні якої у минулі десятиріччя не приділялося належної 
уваги екологічному аспекту. 

Постійний вплив на здоров’я людини негативних наслідків функціонування 
техногенної системи прискорюють накопичення патологічних змін в організмі 
людини, сприяють виникненню і розвитку злоякісних утворень, значно підви-
щують ризики онкологічних захворювань і смертей від раку. Так протягом 
останніх десятиліть у Донецькій області зросла кількість вперше зареєстрованих 
випадків захворювання на новоутворення (з 7,04 на 1000 населення у 1995 р. до 
8,6 у 2012 р.). Також спостерігається негативна динаміка зростання захворюва-
ності системи кровообігу (на 0,69 п.) та органів травлення (на 0,11п.). 
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Соціально-економічний чинник, що впливає на формування тривалості 
життя населення визначеної території, полягає у ступеню розвитку соціаль-
ної сфери суспільства. Важливим показником, який впливає на відтворення 
продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму є захворюва-
ність та смертність від венеричних хвороб, активного туберкульозу, СНІДу, 
алкоголізму та наркоманії. 

На початок 2013 р. смертність у регіоні від хвороби, зумовленої вірусом 
імунодефіциту людини, складає 1174 випадків. Динаміка поширення цієї ін-
фекції за останнє десятиріччя дозволяє стверджувати, що вона розповсюджу-
ється з геометричною прогресією. І це тільки офіційні данні. Ще у 1995 р. 
Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала Україну як країну з 
низьким рівнем поширеності  СНІД (ВІЛ). Разом з тим, міжнародні та місцеві 
експерти і навіть Міністерство охорони здоров`я України визнали, що реаль-
на оціночна цифра хворих значно перевищує офіційну статистку. 

Викликає стурбованість існуюча динаміка смертності від туберкульозу. 
Так, починаючи з 1991 р., рівень смертності від цієї хвороби збільшився у 
2,4 рази з 8,1 на 100 тис. населення у 1991 р. до 19,6 у 2011 р. Очевидним є 
той факт, що розповсюдження соціальних захворювань, таких як СНІД і ту-
беркульоз, могутні вогнища яких виникають в країнах (регіонах) з серйозни-
ми соціально-економічними проблемами, веде до збільшення чисельності 
смертей. 

Суттєвий вплив на очікувану тривалість життя населення мають алкого-
лізм і наркоманія. Так, смертність від дії алкоголю в Донецької області у 
2012 р. складала 589 випадків. Експертами ВООЗ встановлено, що кожен до-
датковий літр чистого спирту понад зазначену межу зумовлює скорочення 
тривалості життя на 11 місяців у чоловіків та 4 місяці у жінок. Також доведе-
но тісний зв’язок між показниками споживання алкоголю, з одного боку, і 
рівнем травматизму, смертності від нещасних випадків і захворюваності на 
багато хронічних хвороб, з іншого. 

Таким чином, за результатами дослідження встановлено, що середня очі-
кувана тривалість життя при народженні в Донецької області нижча не тіль-
ки порівняно з європейськими країнами з перехідною економікою на 5–6 ро-
ків, економічно розвиненими країнами на 9–13, а й нижчою, ніж середня 
тривалість життя в Україні на 1,5 роки. 
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За сучасних умов існування суспільства всебічний розвиток регіонально-
го соціуму забезпечує ефективне функціонування освітньої системи, що 
склалася в регіоні. Загальна освіта, яка є однією із складових загальнодержа-
вної освітньої системи, покликана забезпечувати загальнокультурну та освіт-
ню підготовку молоді. Тому вона традиційно є предметом особливої уваги з 
боку як регіонального соціуму, так і держави. Виходячи з цього, особливого 
значення набувають сучасні дослідження структури та динаміки розвитку за-
гальної освіти Донецької області, а також виявлення причин, що впливають 
на неї. 

Відповідно до законодавства України, дошкільна освіта є обов’язковою пе-
рвинною складовою частиною системи безперервної освіти, метою якої є за-
безпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її за-
датків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливос-
тей, культурних потреб. У Донецькій області на початок 2013 р. функціонува-
ло 1123 дитячих дошкільних установ, 841 (74,9 %) з яких знаходились у місь-
кій місцевості і 282 (25,1 %) — у сільській. Чисельність вихованців цих закла-
дів, розташованих у містах, становила 128,7 тис. дітей (67 % загальної чисель-
ності дітей відповідного віку, що мешкають у місці) та у сільській місцевості — 
8,7 тис. (40 % загальної чисельності дітей відповідного віку, що мешкають у 
сільській місцевості). Однак слід урахувати, що протягом останніх років відбу-
валося безперервне скорочення та перепрофілювання дошкільних закладів 
освіти. Аналіз зміни кількості дошкільних закладів освіти та чисельності дітей, 
що їх відвідують, у Донецькій області наведено на рис. 3.11. 

Результати аналізу свідчать, що за період 1990–2013 рр. зменшення до-
шкільних закладів освіти у міських поселеннях становить 1030 установи 
більш ніж половина (55,1 %) та у сільській місцевості — 184 одиниці 
(39,5 %). Таке зменшення пов’язано, перш за все, зі скороченням чисельності 
народжених у 90–х рр. XX ст. та контингенту дітей дошкільного віку. Проте 
за останнє десятиріччя цю негативну тенденцію було зрушено. Так за остан-
ні десять років у Донецької області відбулося збільшення чисельності наро-
джених на 45 % — із 29,9 тис. осіб у 2001 р. до 42,8 тис. осіб у 2012 р. Відпо-
відно збільшився загальний коефіцієнт народжуваності: із 6,1 у 2001 р. до 
9,8 у 2012 р. (на 3,7 п.). Ця позитивна динаміка є наслідком послідовних про-
грам уряду зі стимулювання народжуваності в Україні, за якими було прийнято 
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низку законів та постанов, покликаних забезпечити гідне існування сім’ям, 
які народжують та виховують дітей. Серед них Закон України «Про держав-
ну допомогу сім’ям з дітьми» [336], Постанова Кабінету міністрів «Про 
затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з 
дітьми» [337] та ін. Як наслідок, на початок 2013 р. чисельність дітей у до-
шкільних навчальних закладах міст області перевищувала число місць у се-
редньому на 20 дітей з розрахунку на 100 місць. У сільській місцевості ситу-
ація склалася так: на 100 місць — 79 дітей. 

Отже, доведено, що в області склалася ситуація, яка характеризується, з 
одного боку, зменшенням кількості дошкільних закладів освіти та, з іншого, 
їх перевантаженням, що призводить до виникнення дефіциту місць у цих за-
кладах. Основними причинами такого становища є проведена в минулі роки 
без необхідного обґрунтування «оптимізація» мережі дошкільних закладів та 
відсутність коштів у місцевих бюджетах на відновлення діяльності раніше 
закритих закладів і будівництво нових. 

y = -112,19x + 1994,5
R2 = 0,594

y = -7,65x + 180,89
R2 = 0,23
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Рис. 3.11. Динаміка зміни дошкільних закладів освіти та чисельності 
дітей, що їх відвідують, у Донецькій області у 1990–2012 рр. 
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 Як свідчить статистика, за останнє десятиріччя частина дітей, охоплених 
дошкільною освітою, значно зросла — з 53 % у 2000 р. до 64 % у 2013 р. При-
чому в містах це охоплення дорівнює 67 %, у сільській місцевості — 40 % (у 
2000 р. у міських поселеннях було 55 %, у сільській місцевості — 35 %). 

Слід ураховувати, що основними завданнями дошкільної освіти є забез-
печення фізичного та психічного здоров’я дітей, їх усебічного розвитку, ви-
роблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. Отже, отри-
мання дітьми дошкільної освіти слід розглядати як необхідну складову їх 
розвитку та підготовку до навчання в школі. Дошкільна освіта створює умо-
ви для підвищення загального рівня освіти населення. При усій важливості 
дошкільної освіти, охоплення дітей цим видом навчання в Донецької області 
виявляється недостатнім, і це повинне враховуватися місцевими органами 
влади при складанні стратегічних програм розвитку освіти в регіоні. Таким 
чином, за результатами дослідження встановлено, що у Донецькій області 
виникає потреба у створенні додаткових дошкільних закладів, що дозволить 
охопити дошкільною освітою якомога більше дітей. Слід враховувати, що 
збільшення кількості цих установ потребує додаткового кадрового, навчаль-
но-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Відповідно до Конституції України (ст. 53) повна загальна середня освіта 
є обов’язковою і може одержуватися у різних типах навчальних закладів. 
Держава гарантує молоді право на повну загальну середню освіту й оплачує 
її здобуття. Загальна середня освіта в Україні покликана забезпечити всебіч-
ний розвиток людини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, сприя-
ти трудовій підготовці, професійному самовизначенню, формуванню загаль-
нолюдської моралі та ін. 

У 2012–2013 рр. структура загальноосвітніх установ Донецької області 
мала такий вигляд: 
• кількість ЗНЗ становила 1123, з яких 1109 — державної форми власності 

та 14 недержавної, у яких навчалося 336,6 тис. осіб та 1,0 тис. осіб, відпо-
відно; 

• загальноосвітні навчальні заклади денного типу складають 98,6 % (1107 уста-
нови), у яких навчаються 331,3 тис. осіб (98,2 %); 

• вечерні (змінні) заклади становлять 1,4 % (16 установ) із загальним обсягом 
учнів 6,0 тис. осіб (1,8 %). 
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Результати аналізу свідчать, що в області спостерігається стабільна дина-
міка зниження загальної кількості навчальних закладів з 1228 установ у 
1990/91 навч. р. до 1123 у 2012/13 навч. р., тобто на 105 установ (майже на 
8,55 %). За цей період зменшилася кількість закладів I ступеню на 6 установ 
(на 23,1 %), кількість навчальних закладів I-II ступеню — на 252 установи (на 
58,1 %), спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, шкіл соціальної реабілітації — на 
5 установ (на 13,3 Зменшення загальноосвітніх навчальних закладів, у першу 
чергу, пов’язане з модернізацією обласної системи освіти в рамках реалізації 
програми «Освіта Донеччини 2007–2011 роки». Одним із її головних завдань 
є оптимізація мережі закладів освіти області з метою забезпечення якості 
освіти та рівного доступу до її одержання. 

Особливо інтенсивно процес оптимізації відбувався у м. Макіївка — кіль-
кість шкіл скоротилася на 19 установ (20 % загальної чисельності у 1990/91 
навч. р.), м. Красноармійськ — 11 шкіл (на 40,7 %), м. Горлівка та м. Сели-
дове — 9 та 8 шкіл, відповідно (11,9 % та 36,4 %), м. Сніжне — 7 шкіл 
(29,2 %), м. Ясинувата — 6 шкіл (40 %), м. Кіровське, м. Торез та м. Харцизьк — 
по 4 школи (57,1 %, 17,4 % та 16,0 %), м. Артемівськ, м. Дзержинськ, м. Дру-
жківка, м. Красний Лиман — по 3 школи (12,5 %, 13,0 %, 16,7 % та 11,5 % 
відповідно). Також цей процес торкнувся сільської місцевості. Так чисель-
ність учнів у районах Донецької області за досліджуваний період зменшила-
ся на 47,2 тис. осіб (45,3 %). Кількість денних загальноосвітніх навчальних 
закладів скоротилася на 45 установ (10,5 %). Значне скорочення шкіл відбу-
лося у Волноваському та Старобешівському районах — по 6 установ (11,1 % 
та 21,45 % відповідно), Тельманівському районі — 5 шкіл (18,5 %), Добро-
пільському та Великоновосілківському районах — по 4 школи (28,6 % та 
12,9 % відповідно), Амвросіївському, Красноармійському, Олександрівсько-
му, Слов’янському районах — по 3 школи (9,7 %, 12,5 %, 15,0 % та 12,5 % 
відповідно). 

Таким чином, результати розрахунків дозволяють стверджувати про сут-
тєве скорочення ЗНЗ у Донецькій області, хоча цей процес має обґрунтова-
ний характер. Слід відзначити, що частково скорочення ЗНЗ компенсується 
створенням міськими органами влади спеціальних програм, таких як, напри-
клад, обласна програма «Шкільний автобус», (затверджена розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 10.09.2003 р. № 569). Слід враховувати, що 
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оптимізація мережі загальноосвітніх закладів, особливо у сільській місцевос-
ті, може мати негативні соціальні наслідки. Так скорочення освітніх середніх 
закладів може створити умови до вимушеної міграції населення, викликаної 
бажанням батьків забезпечити дітей можливістю одержать якісну освіту. Ра-
зом із тим, тенденція збільшення народжуваності у 2000–2013 рр. призведе 
до збільшення контингенту школярів у майбутньому, тому при оптимізації 
мережі закладів освіти області слід враховувати ці зміни. 

За останнє десятиріччя у Донецькій області на 29,3 % збільшився контин-
гент учнів, які навчалися українською мовою, що відповідає меті та основ-
ним завдання державної Програми розвитку і функціонування української 
мови на 2004–2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України. У 2009/10 навч. р. загальний обсяг учнів, які навчалися українсь-
кою мовою, становив 43,2 %. Так, наприклад, у 2000/01 навч. р. цей показ-
ник становив 13,9 % осіб від загальної чисельності учнів Донецької області. 

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної 
Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про позашкіль-
ну освіту», які визначають державну політику у сфері позашкільної освіти, її 
правові, соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні засади. Ме-
тою позашкільної освіти є цілеспрямований, цілісний процес, зміст якого 
ґрунтується на ідеї розвитку особистості, цільового вибору, що загалом 
доповнює загальну середню освіту. Свобода вибору дитячої творчості є пріо-
ритетним чинником усіх напрямів та змісту позашкільної освіти. Чимало до-
слідників вважає, що додаткова позашкільна освіта — це процес навчання за 
допомогою реалізації додаткових навчальних програм. Отже, позашкільну 
освіту слід розглядати як джерело додаткової загальної освіти в професійно-
му самовизначенні та творчій самореалізації молоді. 

До позашкільних навчальних закладів належать ті структури, які здійсню-
ють освітню діяльність поза межами обов’язкової шкільної навчальної програ-
ми. Позашкільна освіта в системі безперервної освіти забезпечує доступ до 
культурних цінностей, конкретизує та розширює, поглиблює та інтегрує знан-
ня й уміння, які не вивчають у школі, орієнтує на застосування знань та від-
працювання вмінь у практичній соціальній діяльності. Відповідно до Закону 
України «Про позашкільну освіту», до позашкільних навчальних закладів 
належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, 
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учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи ми-
стецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліо-
теки, оздоровчі та інші заклади. У системі позашкільної освіти Донецької об-
ласті функціонують 1789 позашкільних навчальних закладів, які відвідують 
123,9 тис. дітей (31 % загальної чисельності учнів загальноосвітніх закладів). 

Варто зазначити, що у сільських дітей суттєво менші, ніж у міських, мож-
ливості отримання додаткових навчальних послуг, що пов’язано з недостатнім 
розвитком культурної інфраструктури. Так на 131 селище міського типу та 
1118 сільських населених пунктів припадає лише 410 закладів клубного типу 
та 370 бібліотек. Ці негативні явища значною мірою впливають на якість осві-
ти сільських учнів. Також слід зазначити, що скорочення зазнають ті поза-
шкільні заклади, діяльність яких пов’язана із значними фінансовими витратами. 

Отже, пріоритетними напрямами розвитку системи позашкільної освіти 
Донецької області повинне бути збереження, оновлення та відкриття нових 
навчальних закладів. Також необхідним є створення умов для залучення на-
селення в систему позашкільної освіти. 

Реформування економіки потребує структурної та якісної перебудови а 
також професійної освіти, її адаптації до попиту на ринку праці, на якому 
спостерігається існування порівняно дефіцитних і відносно надлишкових 
професій. Проблема сучасного ринку праці полягає в тому, що при досить 
високому рівні безробіття на початок 2013 р. у Донецький області становить 
8,0 % (за методологією МОП), спостерігається досить великий дефіцит кадрів, 
в основному робітничих спеціальностей. З іншого боку, існує невідповід-
ність потреби ринку праці у фахівцях з вищою освітою. Надмірна чисель-
ність працездатного населення з вищою освітою на національному та регіо-
нальних ринках праці призводить до загострення соціальних проблем. Ви-
пускники багатьох вищих навчальних закладів після закінчення навчання 
змушені реєструватися в центрах зайнятості, оскільки отримана ними профе-
сія не затребувана на ринку праці. Отже, наявність значної чисельності випу-
скників вищих, а в деяких випадках і професійно-технічних навчальних за-
кладів, професії яких не мають попиту на ринку праці, поєднується з дефіци-
том працівників багатьох професій і спеціальностей. 

Сучасна система професійної освіти призначена для підготовки і перепід-
готовки дорослого населення, головною метою якої слід уважати формування 
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і підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом розвитку про-
фесійних знань і практичних навичок для поширення можливостей пошуку 
робочого місця [338]. 

Аналіз попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці Донецької обла-
сті за професійними групами дозволяє стверджувати, що потреба в кваліфі-
кованих працівниках майже утричі перевищує їх пропозицію. Отже, дефіцит 
кваліфікованих кадрів робітничих професій може призвести до зниження 
розвитку виробництва, а також до його спаду і погіршення якості продукції, 
що випускається. 

Однією з основних причин дефіциту кваліфікованих робітників є пору-
шення в професійно-кваліфікаційній структурі зайнятих на ринку праці. Так 
у системі професійної освіти Донецької області відбувається скорочення чи-
сельності професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних 
закладів I-II рівнів акредитації, з одного боку, і різке збільшення вищих на-
вчальних закладів III-IV рівнів акредитації, з іншого. Отже, зміна кількості 
закладів в структурі професійної освіти Донецького регіону призводить до 
надлишків фахівців з вищою освітою так званих «престижних» професій і 
наявності дефіциту кваліфікованих робітників з професіями, затребуваними 
на ринку праці регіону. 

У 2013 р. система професійної освіти Донецької області налічувала 111 профе-
сійно-технічних навчальних закладів, в яких навчалося 40,4 тис. осіб. За пері-
од з 1990 по 2013 рр. кількість професійно-технічних навчальних закладів 
зменшилася на 40 закладів (26,0 %). У порівнянні з 2000 р кількість профе-
сійно-технічних закладів зменшувалася не так інтенсивно, але істотно змен-
шилася чисельність учнів — майже на 20 тис. осіб (30 %). За аналізований 
період відбулося стрімке зростання вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації. Так, за період з 1990 по 2013 рр. їх кількість у регіоні збільши-
лася на 130 % (на 13 закладів), а чисельність студентів зросла з 61,5 тис. у 
1990 р. до 110,9 тис. в 2013 р. (на 80,3 %). Отже, наслідками такої ситуації в 
Донецькій області є збільшення питомої ваги випускників ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації. 

Прогнозуючи професійно-кваліфікаційну структуру ринку праці регіону, 
необхідно враховувати й те, що частина випускників професійно-технічних 
навчальних закладів продовжує навчання у вищих. Отже, дана категорія 
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населення покидає сегмент «кваліфікованих робітників», де на сьогодні 
складається працедефіцитна кон’юнктура ринку праці. Старіння, а отже, і 
вибування висококваліфікованої робочої сили, підготовленої ще за часів Ра-
дянського Союзу, також зумовлює збільшення потреби в кадрах виробничих 
професій. Таким чином, скорочення чисельності учнів професійно-технічних 
навчальних закладів та збільшення студентів у вищих свідчить про загрозу в 
згортанні професійно-технічної освіти. Оскільки ця система готує робітників 
для галузей економіки регіонів, то зменшення чисельності її випускників 
приведе до гострого дефіциту працівників робітничих професій, брак яких 
може призупинити розвиток матеріального виробництва, що є основою роз-
витку як Донецької області, так і в цілому України. Невідповідність чисель-
ності випускників вищих навчальних закладів реальним потребам в них еко-
номіки регіону сприятиме також і знеціненню дипломів про вищу освіту як і 
взагалі зниженню якості самої освіти за рахунок прийняття на навчання сла-
бо підготовлених абітурієнтів на контрактну форму навчання. 

Сучасне виробництво вимагає від працівників нового мислення, високого 
рівня практичних навичок роботи і, у разі потреби, швидкої перекваліфікації. 
Отже, це вимагає від робочої сили більшої трудової мобільності. Зростання 
ролі науки та розвитку інноваційних технологій у досягненні сталого та ди-
намічного розвитку економіки, оновлення технологічної бази виробництва, 
обумовлює необхідність постійного удосконалення системи одержаних 
знань і навичок, підвищення кваліфікаційного рівня. Все це, у свою чергу, 
змінює характер вимог до професійного рівня працівників, ставить високі 
вимоги до якості робочої сили [339]. 

Головною особливістю професійної освіти та підготовки кадрів є значне 
скорочення життєвого циклу професійних знань. Процес їх швидкого «ста-
ріння» в умовах науково-технічного прогресу зумовлює потребу постійного 
оновлення знань та підвищення кваліфікації. Саме робітники підприємств, 
їхній творчий підхід до праці, високий професіоналізм і майстерність забез-
печують необхідне зростання продуктивності праці, якості послуг і виробленої 
продукції. Підприємства вимагають підвищення кваліфікації своїх працівни-
ків, бо це обумовлене внутрішнім і зовнішнім середовищем, тенденціями 
розвитку ринку; ускладненням реалізації обраної стратегії та процесу управ-
ління; освоєнням нових видів і сфер діяльності. Отже, у працівників виникає 
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необхідність постійного удосконалення одержаних знань і навичок, підви-
щення свого кваліфікаційного рівня. 

Періодичність підвищення кваліфікації працівників в Україні в галузях 
економіки у 2013 р. становить 13 років, у той час як у країнах Західної Євро-
пи та Японії вона дорівнює 3–5 рокам [340]. За даними Державного комітету 
статистики, протягом 2013 р. у Донецькому регіоні підвищили кваліфікацію 
151,4 тис. осіб, що складає всього 12,5 % облікової чисельності штатних ро-
бітників. Найбільша питома вага працівників, які підвищували кваліфікацію, 
у галузях промисловості (17,0 %), на транспорті та зв’язку (10,2 %), у систе-
мі охорони здоров’я та соціальної допомоги (9,0 %), освіти (8,8 %), готельно-
му і ресторанному бізнесі (78,7 %) та у фінансовій діяльності (69,7 %) [3]. 

Періодичність підвищення кваліфікації працівників у Донецькій області 
становить 10 років (у тому числі жінок — 13, чоловіків — 6 років). Крім то-
го, значна частина працедавців через відсутність коштів не зацікавлена у під-
вищенні кваліфікації своїх робітників. Таким чином, працівники Донецької 
області протягом трудової діяльності мають значно менший доступ до систе-
ми підвищення кваліфікації, ніж того потребує сучасне виробництво. За цих 
умов без цілеспрямованої державної стратегії та політики у сфері професій-
ної освіти України це питання розв’язати украй важко. 

У високотехнологічних секторах економіки закономірним стає підвищен-
ня попиту на висококваліфікованих спеціалістів-універсалів, які не тільки 
мають спеціалізовану професійну підготовку, але й володіють навичками 
підприємницької та управлінської діяльності. Отже, професійне навчання рі-
зних категорій населення є одним з найважливіших заходів активної політи-
ки зайнятості, що виступає засобом досягнення стабільного економічного 
зростання, активно впливає на профілактику масового безробіття, забезпечує 
збереження і розвиток трудового потенціалу суспільства [339]. Для успіху 
політики професійної підготовки потрібно, щоб заклади освіти могли швид-
ко реагувати на зміни попиту і потреб ринку праці. 

Регулювання пропозиції робочої сили, забезпечення її належної якості в 
Україні здійснюють центри професійної підготовки та перепідготовки кад-
рів, заклади професійно-освітньої підготовки, вищі навчальні заклади, Дер-
жавний комітет України у справах національностей і міграцій. Надзвичайно 
важливим компонентом їхньої діяльності має стати узгодженість масштабів 
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підготовки робочої сили за професіями з перспективними потребами еконо-
міки регіонів. 

Культурний розвиток регіонального соціуму в сучасному суспільстві 
України відбувається на двох рівнях — у масштабі країни та на території ре-
гіону. По-перше, формування умов відтворення культурного розвитку соціу-
му неможливе без відповідної державної політики, програм та підтримки, що 
сприяють розвитку духовності та зміцненню моральних засад суспільства, 
патріотичному вихованню, формуванню здорового способу життя тощо. Так 
проголошені завдання, принципи і пріоритети культурної політики України 
визначають культуру одним із головних чинників національного відродження, 
подолання соціально-екологічної і політичної кризи, збереження національ-
ної самобутності українців та національних меншин, що населяють Україну. 
По-друге, саме на регіональному рівні культурні процеси мають особливу 
специфіку, що пов’язано з національними, етнічними та географічними осо-
бливостями території. Формування умов культурного розвитку на регіональ-
ному рівні відбувається на засадах поєднання місцевих особливостей із за-
гальнодержавними тенденціями. 

Культурний розвиток регіонального соціуму в поєднанні з іншими скла-
довими соціального життя суспільства створює синергетичний ефект, який 
здатний активізувати економічну діяльність у регіоні. Отже, наявність зв’яз-
ку між культурним рівнем населення та соціально-економічним розвитком 
регіону обумовлює потребу в діагностиці відтворення умов культурного роз-
витку регіонального соціуму. 

Однією із найважливіших складових діагностики умов культурного роз-
витку регіонального соціуму є аналіз фінансового забезпечення цієї сфери. 
Діюча модель фінансування культури та мистецтва ґрунтується на: 
• що надання населенню послуг у сфері культури, мистецтва, інформацій-

них ресурсів, спорту та відпочинку здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів; 

• коштів, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг; 
• грантів, благодійних внесків, добровільних пожертвувань фізичних, юри-

дичних осіб та інших, не заборонених законодавством джерел. 
Слід зазначити, що на сьогодні бюджетне фінансування закладів культу-

ри України залишається основним джерелом їх доходів, що робить цю галузь 
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дуже вразливою, особливо в період економічних криз. Аналіз видатків на 
культуру та мистецтво в Донецький області дозволяє стверджувати, що обся-
ги бюджетного фінансування мають тенденцію до збільшення. Так трендова 
модель (y=44,794x–76,303, R2=0,929) обсягів видатків на культуру та мистецтво 
з державного бюджету України у Донецький області за період 2000–2012 рр. 
доводить, що щороку ці видатки збільшувалися на 44,8 млн. грн (майже у 12 ра-
зів). Хоча слід відзначити, що збільшення обсягів фінансування цієї галузі 
частково нівелювала інфляція. 

Якщо розглянути динаміку питомої ваги видатків на культуру та мистец-
тво в загальному обсязі всіх видатків Донецької області, то у відсотковому 
вираженні частка цих витрат не змінювалася протягом останніх десяти років. 
Отримана трендова модель (y=0,125x+2,691, R2=0,523) свідчить про те, що 
щорічно збільшення питомої ваги цих витрат становило лише 0,13 %, тобто 
ця галузь не є пріоритетним напрямом розвитку на цій території. Отже, зу-
силля держави при фінансуванні бюджетних видатків на сферу культури та 
мистецтва головним чином зосереджувалися на підтримці поточного стану, 
збереженні її кадрів та існуючих виробничих потужностей. 

Нестача бюджетного фінансування галузі культури та мистецтва також 
підтверджується наявністю кредиторської заборгованості за матеріальні цін-
ності, виконані роботи та отримані послуги, з оплати праці, із внутрішньові-
домчих розрахунків та іншої заборгованості з поточних зобов’язань. Так у 
середньому щорічно обсяг кредиторської заборгованості в галузі культури та 
мистецтва збільшувався на 166,38 млн. грн із 109,4 млн. грн у 2000 р. до 
1173,0 млн. грн на початок 2013 р. — майже у 10,7 рази (972,2 %). Таким чи-
ном, незважаючи на позитивні тенденції фінансування цієї галузі у Донець-
кій області, варто відзначити обмеженість державного фінансування культу-
ри та мистецтва, що є недостатнім для відтворення культурного розвитку ре-
гіонального соціуму. 

Підтвердженням цього тезису слід уважати і наявність негативних змін у 
структурі закладів культури області, до яких відносяться театри, філармонії, 
організації телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, видавницт-
ва, музеї, бібліотеки, заклади культури клубного типу, цирки, парки культу-
ри та відпочинку, позашкільні заклади естетичного виховання і дозвілля ді-
тей та юнацтва, функцією яких є надання культурних послуг населенню з 
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метою його різностороннього розвитку. Динаміка зміни кількості культур-
них закладів Донецької області має тенденцію до зменшення. Так із 1990 р. 
до цього часу у середньому щорічно в області відбувалося скорочення біблі-
отек на 12 закладів (22 % загальної кількості), кінотеатрів на 61 од. (97,9 %), 
закладів культури клубного типу на 22 установи (35,4 %). Отже, в області 
спостерігається стійка негативна тенденція скорочення кількості закладів 
культури, що може свідчити про руйнування культурної інфраструктури та 
зменшення культурного потенціалу території. Наслідками цих подій є суттє-
ве зменшення споживання культурних послуг населенням області (Додаток 
А, табл. 3). 

Особливу тривогу викликає скорочення закладів культури в сільській мі-
сцевості. Із 1990 р. кількість масових та універсальних бібліотек скоротилася 
майже на третину, з 500 у 1990 р. до 368 у 2012 р. (27 %). Так щорічно у 
середньому в сільській місцевості закривалося 32 бібліотеки. У складі Доне-
цької області існує 131 селище міського типу та 1118 сільських населених 
пунктів, отже, тільки у кожному 4 поселенні (охоплення становить лише 
30 %) існує бібліотечний заклад. Окрім скорочення загальної кількості бібліотек, 
відбувається не лише зменшення їх книжкового фонду (на 0,3 млн. примір-
ників щорічно), а також моральне та фізичне його старіння. 

Із 1990 по 2012 рр. значно скоротилася у сільський місцевості Донецької 
області мережа закладів клубного типу на 198 од. (32,8 %). Тому результати 
дослідження дозволяють стверджувати, що існуючі негативні тенденції зі 
створення умов відтворення культурного розвитку сільського населення об-
ласті не сприяють підвищення його культурного рівня. 

Отже, на основі проведеного дослідження умов культурного розвитку на-
селення Донецької області встановлено, що існує реальна небезпека для 
культурного розвитку населення, яка є наслідком неефективної політики 
держави в цьому питанні, зниження рівня життя населення, зміни його освіт-
нього рівня тощо. 
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Розділ 4 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 

ДІАГНОСТИКИ ВІДТВОРЕННЯ 

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 

 

4.1. Формування інструментарію діагностики 
продуктивних сил у контексті розвитку 
регіонального соціуму 

Як вже наголошувалося, доцільність проведення діагностики полягає в 
уніфікації підходів, стандартизації методів, обмеженості існуючих показни-
ків, що звужують можливості виявлення проблемних явищ і процесів, у 
створенні аналітичного обґрунтування, необхідного для формування заходів, 
сприяючих соціально-економічному розвитку регіонального соціуму. Саме з 
цього приводу, виникає необхідність вибору відповідних методів діагности-
ки продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму. 

Об’єктом діагностики продуктивних сил у контексті розвитку регіональ-
ного соціуму виступає процес відтворення соціального життя населення 
регіону. Предметом дослідження є складові соціального життя населення ре-
гіону, а саме: відтворення населення і трудових ресурсів, суспільного здоро-
в’я, освітнього рівня та умов культурного розвитку населення. Таким чином, 
вибір методів діагностики доцільно здійснювати для кожної складової від-
творення соціального життя населення регіону з урахуванням особливостей 
умов формування та існування. Отже, вибір методів діагностики треба здійс-
нювати послідовно для таких складових соціального життя соціуму як відтво-
рення населення, трудових ресурсів, суспільного здоров’я, освітнього рівня 
та умов культурного розвитку населення. 
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Під діагностикою відтворення населення регіону слід розуміти комплекс 
науково-прикладних досліджень, направлених на виявлення, опис та ототож-
нення проблем, пов’язаних із визначенням і зміною регіональних демографіч-
них процесів. Метою діагностики відтворення населення регіону є виявлення 
тенденцій розвитку демографічних явищ і процесів, необхідних для іденти-
фікації проблемних ситуацій, знання про які дозволяє або переламати нега-
тивний тренд, або закріпити і підсилити позитивні процеси, які мають місце 
у всіх сферах життєдіяльності населення регіону. Важливими завданнями 
такого дослідження виступають: 
1)  виявлення причин зміни чисельності й територіальної організації насе-

лення; 
2)  ідентифікація проблем зміни статевовікової, національної, конфесійної, 

шлюбно-сімейної структури в певному регіоні; 
3)  попередження негативних тенденцій у процесах природного, механічного 

і соціального руху населення на цій території. 
Діагностика відтворення населення дозволяє виявити причинно-наслідко-

ві зв’язки розвитку демографічних явищ і процесів, встановити загальні й 
одиничні їх тенденції і закономірності з урахуванням національних традицій 
і соціально-економічних особливостей регіону. 

Об’єктною базою діагностики виступає відтворення населення регіону як 
процес безперервного відновлення чисельності людей. Його слід розглядати 
як сукупність двох видів руху: природного (народження і смерть) і механіч-
ного (переміщення людей через кордони тих або інших територій зі зміною 
місця проживання, тобто міграція), а також соціальний рух, як зміна соціаль-
ного статусу індивіда. 

Проведення діагностики відтворення населення регіону допускає викори-
стання системного підходу, який обумовлений складним характером демо-
графічних процесів і розвитком населення регіону, різноманіттям їх зв’язків 
і відносин, необхідністю всебічного дослідження процесів життєдіяльності 
населення. Використання системного підходу полягає в тому, що, по-перше, 
оцінюються зміни кожної складової відтворення населення регіону. По-дру-
ге, вимірюються зміни впливу цих складових на відтворення населення. По-
третє, оцінюються зміни відтворення населення по кожному населеному 
пункту регіону. Таким чином, проведення діагностики є дослідженням 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 222

різних напрямів та етапів відтворення населення регіону на підставі сукуп-
ності методів, засобів і принципів, що забезпечують виявлення тенденцій, 
властивих регіональному соціуму (рис. 4.1). 

Запропонована послідовність етапів проведення діагностики, покликаних 
забезпечити отримання обґрунтованого висновку на підставі встановленого 
стану досліджуваних складових відтворення населення регіону, може бути 
такою: 
• встановлення зміни чисельності населення регіону з використанням пока-

зників чисельності наявного й постійного населення, що тимчасово про-
живає та тимчасово відсутнє, а також складання балансу його категорій; 

• виявлення особливостей територіальної організації населення, яка харак-
теризується ступенем зрілості, впорядкованості й раціональності систем 
розселення населення регіону, що склалися; 

• визначення структурю населення регіону (статевовікової, національної, 
конфесійної, сімейної і шлюбної); 

• встановлення напряму та швидкості зміни відповідних показників, які ха-
рактеризують відтворення населення регіону; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.1. Системний підхід до діагностики відтворення населення 
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• зіставлення регіональних темпів зміни показників відтворення населення 
з національними; 

• визначення ступеня нерівномірності в розселенні на території регіону, а 
також у масштабах країни; 

• обґрунтування чинників впливу на процеси відтворення населення регіо-
ну; 

• постановка діагнозу відтворення населення регіону. 
Діагностику відтворення населення може бути виконано на основі отри-

маних оцінок, що характеризують зміни в природному і просторовому його 
рухах. Зміни у відтворенні населення регіону пов’язані зі змінами таких якіс-
них і кількісних характеристик: 
• територіальні організації населення, які характеризуються ступенем зрі-

лості, впорядкованості і раціональності систем розселення, які склалися 
або формуються; 

• статевовікова структура населення регіону і, перш за все, встановлення 
диспропорцій у вікових показниках, а також у співвідношенні чисельнос-
ті чоловіків і жінок; 

• національна структура, під якою розуміється розподіл населення за озна-
кою національної приналежності або національності; 

• конфесійна (релігійна) структура, що відображає розподіл населення за 
віросповіданням. Конфесійна структура населення робить значний вплив 
на формування умов життя регіонального соціуму; 

• шлюбна структура, що дає уявлення про розподіл населення за шлюбним 
станом, зазвичай, у поєднанні зі статтю й віком; 

• сімейна структура, що характеризується розподілом сімей за величиною, 
типами, числом ядер сімей, іноді у поєднанні з розподілом членів сімей 
за тими або іншими соціально-демографічними ознаками (зростання, 
шлюбний та сімейний стан та ін.) (Додаток Б). 
Оцінки відтворення населення регіону встановлюються на основі статис-

тичних даних, що відображають зміну досліджуваного явища в часі. Динамі-
ка показників відтворення населення регіону фіксується на певні дати (моме-
нти) часу, використовувані в експрес-діагностиці, і за послідовні проміжки 
часу (комплексна діагностика). Динаміка вивчається за допомогою індексно-
го методу, методів вирівнювання, динамічних рядів, динамічних моделей. 
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Динаміка визначається через такі показники, як приріст абсолютний, темп 
зростання, темп приросту, абсолютне значення відсотка приросту. 

Кожна складова відтворення населення регіону (чисельність, розселення, 
статевовікова, національна, конфесійна, шлюбна і сімейна структури) харак-
теризує демографічні процеси, що відбуваються в соціумі. Оцінки цих скла-
дових дозволяють визначити динаміку змін не тільки в кожному окремо узятому 
процесі, але й у структурі відтворення населення регіону. Вибір, групування, 
розрахунок та інтерпретація статистичних показників формується на основі 
даних Державної служби статистики України і/або перепису населення і со-
ціологічних досліджень про його структуру й рух. 

Оцінку змін чисельності населення можна здійснити за допомогою показ-
ників чисельності наявного й постійного населення регіону, які дозволяють 
проаналізувати його динаміку в абсолютних і відносних показниках. Для 
оцінки зміни розселення населення використовуються показники фізичної й 
соціальної щільності, густоти поселень, ступеню рівномірності розміщення 
населення, абсолютні показники його міграції. Зміну структури населення 
регіону, яка включає статевовікову, національну, конфесійну (релігійну), 
шлюбну і сімейну структури, доцільно розглядати через такі показники. Для 
оцінки змін у статевовіковій структурі передбачається, перш за все, встанов-
лення диспропорцій у віковій структурі населення, а також у співвідношенні 
чисельності чоловіків і жінок. Для уточнення такої оцінки використовується 
динаміка показників народжуваності і смертності, міграції; для оцінки змін у 
національній структурі використовується динаміка показника чисельності 
населення певної національності, що проживає на відповідній території, а та-
кож питома вага кожної національності у складі населення регіону; для оцін-
ки змін у конфесійній структурі використовується динаміка показника чисе-
льності населення, яке сповідає певну релігію, а також питома вага кожної 
релігійної групи у складі населення регіону; для оцінки змін у шлюбній 
структурі застосовується динаміка показника чисельності населення, що пе-
ребуває у шлюбі (зареєстровані і не зареєстровані), не перебуває у шлюбі. 
Для уточнення такої оцінки також використовується динаміка цих показни-
ків у сукупності з віком (шлюбно-вікова структура населення); для оцінки 
сімейної структури застосовується динаміка показника числа сімей, числа 
членів сімей, числа дітей у сім’ї. 
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Симптомами змін відтворення населення регіону виступають коливання 
у чисельності і структурі населення території, а також розселення, які пов’я-
зані із змінами що відбуваються у соціальному житті регіонального соціуму. 
Для визначення напряму змін у відтворенні населення регіону виділено такі 
градації якісного стану: 
• чисельності і структури населення регіону — зростання, стагнація, скоро-

чення; 
• розселення населення — ступінь концентрації населення — високий, се-

редній (за який береться середній показник фізичної щільності населення 
країни); 

• низький. 
Можлива ідентифікація проблемних ситуацій знаходиться у площині 

знань демографії (опис народонаселення), територіальної організації (дослі-
дження населення, що проживає на певній території), регіоналістики (синте-
зу різних наук регіональних досліджень), регіонології (закономірностей сис-
темного функціонування і розвитку соціумів) і наявної практики виявлення й 
нейтралізації аналогічних ситуацій у минулому. 

Результатом проведення діагностики є встановлення діагнозу на засадах 
виявленого тренду, на підставі якого робиться агрегований синтетичний ви-
сновок про відтворення населення регіону і причини його зміни. Для поста-
новки діагнозу виділяються такі види напряму зміни показників відтворення 
населення: позитивний, негативний і нейтральний тренди. 

Результати діагностики відтворення населення дозволяють виявити при-
чинно-наслідкові зв’язки між демографічними явищами та процесами, загаль-
ні й окремі тенденції та закономірності їх розвитку з урахуванням національ-
них традицій і соціально-економічних особливостей регіону. Вирізнення 
таких тенденцій і закономірностей дає можливість розпізнати негативні 
(кризові) явища та процеси, встановити передумови їх виникнення, визначи-
ти й оцінити відхилення від еталона (нормативних показників, прийнятних 
для даної території). Це, у свою чергу, дозволяє обирати найбільш ефективні 
заходи, здатні в короткостроковій перспективі або переломити негативний 
тренд у їх перебігу, або закріпити та підсилити позитивні процеси. 

Як уже наголошувалося, під відтворенням трудових ресурсів слід роз-
глядати процес постійного і безперервного оновлення кількісних і якісних 
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характеристик населення, яке за своїм фізичним розвитком, розумовими здібно-
стями і знаннями здатне займатися суспільно корисною діяльністю. У сучасній 
економічній науці відтворення трудових ресурсів розглядається як процес, що 
складається з фаз (стадій) формування, розподілу (перерозподілу) та викорис-
тання. Фаза формування трудових ресурсів включає в себе, з одного боку, при-
родне та механічне відтворення населення. З іншого боку, це так зване придбан-
ня здатності до праці за допомогою одержання загальної, спеціальної та вищої 
освіти, професійної підготовки; відновлення і розвиток здібностей до праці. 

Таким чином, під діагностикою відтворення трудових ресурсів слід розу-
міти комплекс науково-методичних і науково-прикладних досліджень, 
направлених на виявлення, опис і ототожнення проблемних ситуацій при фо-
рмуванні, розподілі, перерозподілі та використанні тієї частини населення, 
що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна 
займатися суспільно корисною діяльністю. 

Слід зазначити, що головною метою проведення діагностики відтворення 
трудових ресурсів є виявлення негативних тенденцій розвитку явищ та про-
цесів при формуванні, розподілі, перерозподілі та використанні трудових 
ресурсів. Наявність різних науково-методичних підходів до діагностики 
відтворення трудових ресурсів із позицій кількісних, якісних і структур-
них характеристик дозволяє застосовувати відповідний інструментарій, 
що уможливлює діагностування регіонального соціуму. 

Послідовність проведення діагностики відтворення трудових ресурсів полягає: 
• виявленні тенденцій розвитку в процесах їх формування, розподілу, пере-

розподілу та використання; 
• в уніфікації підходів і стандартизації методів за умов обмеженості існуючих 

показників, що, у свою чергу, звужує можливість виявлення проблемних 
явищ і процесів; 

• аналітичне обґрунтування, необхідне для формування заходів з управлін-
ня трудовими ресурсами, ефективного їх використання, а також перспек-
тив розвитку. 
Завданнями дослідження виступають: 

1)  виявлення причин зміни в структурі трудових ресурсів; 
2)  ідентифікація проблем зміни в структурі економічно активного населення 

в певному регіоні; 
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3)  попередження негативних тенденцій у процесах формування, розподілу, 
перерозподілу та використання трудових ресурсів. 
Об’єктною базою діагностики виступає процес формування, розподілу, 

перерозподілу та використання трудових ресурсів. Цей процес слід розгляда-
ти як послідовну зміну перелічених фаз. Слід мати на увазі, що природний, 
механічний та економічний рух населення впливає на кількісні характерис-
тики трудових ресурсів; у свою чергу, соціальний — на якісні. Діагностика 
зміни умов природного, механічного, економічного та соціального руху на-
селення передбачає встановлення залежності процесів відтворення трудових 
ресурсів від змін в його соціально-економічній реальності. Отже, особливос-
ті відтворення трудових ресурсів обумовлюють використання системного 
підходу при дослідженні характеру цих процесів. 

Діагностику відтворення трудових ресурсів регіону доцільно здійснювати 
на засадах системного підходу (рис. 4.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Системний підхід до діагностики відтворення трудових ресурсів 
регіону 
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При діагностиці відтворення трудових ресурсів слід звернути увагу на те, 
що на величину трудових ресурсів, у першу чергу, впливають законодавчо 
встановлені вікові межі працездатного віку. Так в Україні до 08.07.2011 р. до 
працездатного віку належали чоловіки від 16 до 60 років і жінки від 16 до 55 ро-
ків. Із вказаної дати, відповідно до Закону України «Про зайнятість населен-
ня» та Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» пра-
цездатним уважається вік від 16 до 60 років як для жінок, так і для чоловіків 
[95; 341]. Таким чином, реформа пенсійної системи покликана нейтралізува-
ти негативний вплив сучасних демографічних тенденцій і, перш за все, змен-
шити навантаження особам старше працездатного віку. Слід зазначити, що в 
міжнародній статистиці межами працездатного віку прийнято 15 і 64 роки 
для чоловіків і жінок. Залежно від здатності до праці населення необхідно 
класифікувати як працездатне у працездатному і непрацездатному віці та не-
працездатне в працездатному (інваліди I і II групи) і непрацездатному віці. 

Фаза розподілу та перерозподілу трудових ресурсів являє собою рух 
економічно активного населення з метою його розподілу за галузями еко-
номіки, сферами діяльності, видами робіт, організаціями, видами зайнятос-
ті й регіонами відповідно до попиту і перерозподілу згідно з попитом і 
пропозицією на ринку праці. В основі аналізу розподілу і перерозподілу 
трудових ресурсів лежить класифікація, яка заснована на методології Між-
народної організації праці, відповідно до якої населення ділиться на еко-
номічно активне населення (ЕАН) й економічно неактивне населення 
(ЕНН). Цей підхід дозволяє оцінити розподіл трудових ресурсів між ста-
ном зайнятості, безробіття та економічної неактивності. Результатом тру-
дових переміщень є збільшення або зменшення пропозиції робочої сили на 
регіональному ринку праці. Ці дані дозволяють охарактеризувати поведін-
ку економічно активного населення, прогнозувати ситуацію на регіональ-
ному ринку праці й використовувати її в програмах сприяння зайнятості та 
профорієнтації населення. 

Третя фаза відтворення трудових ресурсів являє собою їх використання 
за допомогою залучення в трудову діяльність, у процесі якої реалізується їх 
здатність займатися суспільно корисною діяльністю. Раціональне викорис-
тання трудових ресурсів досягається, насамперед, за рахунок забезпечення 
їх повної зайнятості і досягнення ними найвищої продуктивності праці. У 
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процесі відтворення трудових ресурсів фаза їх використання вважається 
найважливішою. Це обумовлено тим, що це фаза, по-перше, реалізації набутих 
знань і вмінь, по-друге, самовдосконалення — накопичення професійного 
досвіду, підвищення рівня освіти та кваліфікації. 

Діагностику відтворення трудових ресурсів слід здійснювати за такими 
напрямами: 
1) на фазі формування — встановлення зміни чисельності населення регіо-

ну у працездатному та молодше працездатного віку, у тому числі: 
• міського та сільського; 
• чисельності працюючих пенсіонерів; 
• учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів ВНЗ І–ІІ 

та ІІІ–ІV рівнів акредитації; 
• працівників, які підвищили кваліфікацію; 
• у структурі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

2) на фазі розподілу та перерозподілу — визначення змін у чисельності за-
йнятого населення за видами економічної діяльності: 
• за економічною активністю; 
• структури економічно активного та неактивного населення; 
• співвідношення між ЕАН та ЕНН; 
• ЕНН, безробітними та зайнятими; 
• зайнятими та безробітними; 

3) на фазі використання — визначення оцінки ефективності використання: 
• трудових ресурсів; 
• динаміки швидкості зміни валового регіонального продукту, продук-

тивності праці та середньорічної заробітної плати; 
• співвідношення валового регіонального продукту та чисельності за-

йнятих; 
• попиту та пропозиції робочої сили; 
• вивільнення працівників; навантаження не зайнятих трудовою діяльніс-

тю громадян на одне вільне робоче місце; 
• рівень та тривалість безробіття; 

4) встановлення напряму і швидкості зміни показників, що характеризу-
ють відтворенням трудових ресурсів регіону; 
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5) зіставлення регіональних темпів зміни показників відтворення трудових 
ресурсів із державними; 

6) виявлення чинників впливу на процеси відтворення трудових ресурсів 
регіону; 

7) постановка діагнозу відтворення трудових ресурсів регіону. 
Доцільність проведення діагностики відтворення трудових ресурсів поля-

гає в такому: 
• виявлення тенденцій розвитку у процесах їх формування, розподілу і пе-

рерозподілу та використання; 
• уніфікація підходів і стандартизації методів за умов обмеженості існую-

чих показників, які звужують можливості виявлення проблемних явищ і 
процесів; 

• аналітичне обґрунтування, необхідне для формування заходів щодо 
управління трудовими ресурсами, ефективного їх використання, а також 
перспектив розвитку. 
Симптомами змін відтворення трудових ресурсів регіону виступають пе-

ретворення в демографічній та професійній структурі трудових ресурсів, їх 
перерозподіл за видами економічної діяльності та економічної активності, 
ефективності використання. Встановлення діагнозу відбувається на засаді 
напряму змін у відтворенні трудових ресурсів. Із цією метою виділено такі 
градації якісного стану: 
• на етапі формування трудових ресурсів — зростання, стагнація, скорочення; 
• на етапах розподілу, перерозподілу та використання — екстенсивне або 

інтенсивне відтворення. 
Результати діагностики відтворення трудових ресурсів дають змогу 

встановити причинно-наслідкові зв’язки між існуючими демографічними 
процесами та сучасними тенденціями розвитку системи професійної освіти, 
економіки з урахуванням соціально-економічних особливостей регіону та 
кон’юнктури регіонального ринку праці, що склалася. 

Діагностику відтворення суспільного здоров’я населення визначено як 
комплекс науково-прикладних і науково-методологічних досліджень, на-
правлених на виявлення, опис й ототожнення проблемних ситуацій у забез-
печенні медичними послугами, їх доступністю та якістю, а також у стані 
здоров’я населення регіону. Слід зазначити, що головною метою проведення 
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діагностики відтворення суспільного здоров’я населення є виявлення тенде-
нцій розвитку фізичного, духовного і соціального благополуччя мешканців 
регіону, що забезпечують демографічний розвиток, максимально можливу 
тривалість життя і трудову активність, необхідні для ідентифікації проблем-
них ситуацій, знання про них дозволяє або переламати негативний тренд, 
або закріпити та підсилити позитивні процеси. 

Діагностику відтворення суспільного здоров’я населення регіону необ-
хідно розглядати як дослідження, основними завданнями якого є таке: 
1)  виявлення проблем зміни в характеристиках суспільного здоров’я насе-

лення регіону й причин їх виникнення; 
2)  виявлення та ідентифікація проблем зміни в структурі системи охорони 

здоров’я; 
3)  попередження негативних тенденцій у процесах відтворення суспільного 

здоров’я населення регіону. 
Особливістю відтворення суспільного здоров’я населення як об’єкта до-

слідження є існування різноманітних підходів до визначення даного поняття, 
які відображають можливість проведення аналізу на макро- або мікроеконо-
мічному рівні. Класичним визначенням поняття «здоров’я» можна вважати 
формулювання в статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я ще у 1946 
р. Це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не 
тільки відсутність хвороби чи фізичних дефектів. Таким чином, у цьому кон-
тексті поняття «здоров’я» визначається не тільки як сукупність фізіологіч-
них характеристик, а й у ньому виділяється ще і соціальна складова. 

Об’єктною базою діагностики відтворення суспільного здоров’я населен-
ня виступають процеси розвитку системи охорони здоров’я та відновлення 
індивідуального здоров’я населення. 

Діагностику відтворення суспільного здоров’я населення слід розглядати 
як процес, що складається з двох взаємозв’язаних складових. По-перше, діаг-
ностика допускає всебічне дослідження тенденцій і закономірностей розвит-
ку стану здоров’я населення регіону. При цьому умови життя, виробничі від-
носини, як правило, є визначальними для здоров’я людей. По-друге, дослі-
дження не можна вважати об’єктивним без урахування тенденцій розвитку 
регіональної системи охорони здоров’я, а саме форм і методів роботи різних 
медичних установ, якості медичної допомоги тощо. 
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Здійснення діагностики відтворення суспільного здоров’я населення регі-
ону можливе на підставі системного підходу, використання якого обґрунто-
ване необхідністю визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинни-
ків дії на суспільне здоров’я соціуму. До зовнішніх належать такі, що форму-
ються залежно від рівня економічного і соціального розвитку суспільства. 
До них слід віднести обсяги фінансування закладів охорони здоров’я, розви-
ток системи діагностування, профілактики й лікування хвороб, рівень техно-
генного навантаження території та ін. Внутрішніми чинниками слід уважати 
фізіологічні особливості організму людини: 
• вік, стать, наявність окремих видів хвороб, спадкову схильність до захворювань; 
• забезпеченість населення якісними продуктами харчування; 
• соціальний статус, освіту, професію індивіда, умови його праці, культур-

ний рівень та ін. 
Загальну ідею методичного підходу до діагностики подано у формально-

му вигляді на рисунку 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.3. Системний підхід до діагностики відтворення суспільного 

здоров’я населення регіону. 
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Запропоновано таку послідовність етапів проведення діагностики, по-
кликану забезпечити отримання обґрунтованого висновку на підставі 
встановленого стану досліджуваних складових відтворення суспільного здо-
ров’я населення регіону: 
• виявлення тенденцій зміни відтворення суспільного здоров’я всього насе-

лення та окремих його груп; 
• визначення тенденцій зміни репродуктивного потенціалу населення; 
• встановлення взаємозв’язку суспільного здоров’я населення з еколого-

економічним розвитком території; 
• виявлення впливу соціально-економічних чинників на суспільне здоров’я 

населення; 
• встановлення особливостей діяльності служб охорони здоров’я з погляду 

збереження здоров’я населення; 
• визначення ступеню доступності медичної допомоги для населення; 
• виявлення особливостей способу життя населення в контексті поліпшен-

ня його здоров’я; 
• встановлення напряму і швидкості зміни відповідних показників, що 

характеризують відтворення суспільного здоров’я населення регіону; 
• зіставлення регіональних темпів зміни показників відтворення суспільно-

го здоров’я населення із загальнодержавними; 
• постановка діагнозу відтворення суспільного здоров’я населення. 

Діагностика відтворення суспільного здоров’я населення регіону прова-
диться на підставі статистичного методу, який дозволяє об’єктивно ви-
значити оцінку й рівень стану здоров’я населення, ефективність і якість 
роботи лікувально-профілактичних установ. Проведення діагностики від-
творення суспільного здоров’я населення регіону може здійснюватися за 
допомогою інтегральної оцінки, яка включає певну систему показників. Це 
коефіцієнти: 
• смертність дітей у віці до 1 року та населення (за винятком смертності від 

нещасних випадків); 
• захворюваність населення та хворі, які знаходилися на обліку в медичних 

установах із діагнозами ВІЛ і СНІД, злоякісними новоутвореннями, 
розладами психіки і поведінки, активним туберкульозом і венеричними 
хворобами; інвалідність (Додаток В). 
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Як рівень відтворення суспільного здоров’я населення регіону використо-
вується показник середньої очікуваної тривалості життя при народженні, 
який є одним з основних інтегральних показників, що характеризує стан здо-
ров’я і причини смертності населення певної території, якість життя і рівень 
медичного обслуговування. Показник середньої очікуваної тривалості май-
бутнього життя розраховується на основі повікових показників смертності 
шляхом побудови таблиць смертності (або дожиття). Показник очікуваної три-
валості життя при народженні розраховується як для всього населення регіону 
як для жінок і чоловіків разом, так і окремо. Визначення дефіциту середньої 
очікуваної тривалості життя при народженні в результаті смертності від осно-
вних і зовнішніх причин дозволяє встановити зміну величини цього показника 
за умови повної ліквідації смертності від конкретної причини. 

Оцінка діяльності установ охорони здоров’я є системою взаємозв’язаних 
показників, що характеризують їх кількість, склад, потужність, розмір допо-
моги, що надається, використання ліжкового фонду, кадрове забезпечення, 
обсяг фінансування. 

Симптомами змін відтворення суспільного здоров’я населення є дефіцит 
середньої очікуваної тривалості життя, зв’язаний із змінами, що відбувають-
ся в соціальному житті регіонального соціуму і стані здоров’я індивіда. З ме-
тою визначення напряму змін виділено такі градації якісного стану: зростання, 
стагнація, скорочення. Для постановки діагнозу виділяються такі види на-
пряму зміни показників відтворення суспільного здоров’я населення: пози-
тивний, негативний і нейтральний тренди. 

Таким чином, діагностика відтворення суспільного здоров’я дає мож-
ливість визначити стан фізичного, духовного і соціального благополуччя 
населення регіону, виявити причини та закономірності його розвитку з 
урахуванням особливостей функціонування регіональної системи охоро-
ни здоров’я, техногенного навантаження території, економічного і соціа-
льного розвитку регіону. 

Під діагностикою відтворення освітнього рівня регіонального соціуму слід розу-
міти комплекс науково-прикладних досліджень, направлених на виявлення, опис 
та ототожнення проблем, пов’язаних із визначенням і зміною цілеспрямованих 
процесів у вихованні та навчанні, досягнутих результатів в інтересах людини та 
регіонального соціуму. Метою діагностики відтворення освітнього рівня населення 
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є виявлення тенденцій у формуванні освітнього рівня населення та визначення пріо-
ритетів розвитку системи навчання. Результатом проведення діагностики є встанов-
лення діагнозу, тобто формування обґрунтованого висновку на підставі визначеного 
освітнього рівня та встановлення негативних чинників, що впливають на якість 
отриманої освіти, стримують формування цього рівня та перешкоджають його вико-
ристанню, а також прогнозування тенденцій розвитку системи освіти регіону. 

Завданнями діагностики виступають такі питання: 
1) встановлення доступності освіти для населення відповідної території; 
2)  виявлення та ідентифікація проблем, зміни у системі освіти та здобутті 

освітнього рівня населення; 
3)  визначення відповідності наявного освітнього рівня населення потребам 

економіки; 
4)  попередження негативних тенденцій у процесах здобуття відповідного 

освітнього рівня. 
Отже, діагностика відтворення освітнього рівня регіонального соціуму 

дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки розвитку системи освіти і 
здобуття освітнього рівня населенням, встановити відповідність рівня про-
фесійної освіти потребам виробництва, науки, техніки та культури, а також 
суспільним відносинам. 

Об’єктною базою діагностики відтворення освітнього рівня регіонально-
го соціуму виступає процес здобуття загальної (обов’язкової) та професійної 
освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (кваліфікований робіт-
ник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) населенням та роз-
виток системи освіти і науки. 

Таким чином, діагностику відтворення освітнього рівня населення доці-
льно розглядати у двох площинах, які сполучені (взаємно пов’язані) між 
собою. По-перше, за допомогою діагностики досліджуються тенденції здо-
буття відповідного освітнього рівня населенням регіону. При цьому слід вра-
ховувати тенденції розвитку економіки регіону, його спеціалізацію, кон’юн-
ктуру ринку праці тощо, на засадах яких можна встановити збалансованість 
системи професійної освіти та отриманого освітнього рівня індивідумами 
потребам ринку праці регіону. По-друге, це дослідження тенденцій розвитку 
регіональної системи освіти і науки, її відповідності сучасним вимогам функ-
ціонування соціально-економічної системи регіону. 
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Діагностику відтворення освітнього рівня регіонального соціуму необхід-
но здійснювати на підставі системного підходу, який дозволяє встановити 
вплив кожної складової цього процесу на отримання освітнього рівня соціу-
мом та оцінити його (рис. 4.4). 

Послідовність етапів проведення діагностики, результати яких покликані 
забезпечити отримання обґрунтованого діагнозу, може бути такою: 
1) встановлення змін у структурі закладів освіти та науки регіону, до яких 

належать: 
• дошкільні заклади — ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сімейно-

го, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), 
навчально-виховні комплекси тощо; 

• загальноосвітні навчальні заклади — школи, ліцеї, гімназії, колегіу-
ми, навчально-виховні комплекси, санаторні школи, а також спеціа-
льні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 4.4. Системний підхід до діагностики відтворення освітнього рівня 

регіонального соціуму 
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• позашкільні навчальні заклади, які здійснюють освітню діяльність поза 
межами обов’язкової шкільної навчальної програми, до них належать 
палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнів-
ські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи 
мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні закла-
ди, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади; 

• заклади професійної освіти — професійно-технічні та вищі навчальні 
заклади I–II і III–IV рівнів акредитації; 

2)  визначення ступеню охоплення та доступності для населення закладів 
освіти; 

3)  встановлення напряму і швидкості зміни відповідних показників, що ха-
рактеризують відтворення освітнього рівня регіонального соціуму; 

4)  постановка діагнозу відтворення освітнього рівня регіонального соціуму. 
Діагностику відтворення освітнього рівня регіонального соціуму можли-

во виконати на основі отриманих оцінок, що характеризують зміни в струк-
турі та діяльності установ освіти і науки, та освітнього рівня населення. 

На відтворення освітнього рівня регіонального соціуму впливають зако-
нодавчо визначені мета та завдання кожної складової освітньої системи. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», її структура формується із таких 
складових: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 
вищої та післядипломної освіти, аспірантури, докторантури, самоосвіти. Серед 
пріоритетних завдань, розв’язання яких повинна забезпечувати система освіти, є 
охоплення навчанням усіх дітей дошкільного та шкільного віку, створення умов 
для їх особистісного розвитку, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення 
економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації. 

Слід враховувати, що основними завданнями дошкільної освіти є забез-
печення фізичного та психічного здоров’я дітей, їх усебічного розвитку, 
вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. Отже, 
отримання дітьми дошкільної освіти слід розглядати як необхідну складову 
їх розвитку та підготовку до навчання в школі. Дошкільна освіта створює 
умови для підвищення загального рівня освіти населення. До структури до-
шкільних закладів належать ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сі-
мейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), 
навчально-виховні комплекси тощо. 
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Загальна обов’язкова освіта, яка є однією із складових загальнодержавної 
освітньої системи, має забезпечувати загальнокультурну та освітню підго-
товку молоді. Загальна середня освіта в Україні покликана забезпечити все-
бічний розвиток людини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, 
сприяти трудовій підготовці, професійному самовизначенню, формуванню 
загальнолюдської моралі та ін. Основні вимоги, які ставляться до загальної 
середньої освіти, — максимальна залученість дітей і підлітків, доступність і 
якість освіти. 

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначе-
ною Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про поза-
шкільну освіту», які визначають державну політику у сфері позашкільної 
освіти, її правові, соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні 
засади. Метою позашкільної освіти є цілеспрямований, цілісний процес, 
зміст якого ґрунтуюється на ідеях розвитку особистості, цільового вибору, 
що загалом доповнює загальну середню освіту. 

Отже, позашкільну освіту слід розглядати як джерело додаткової загаль-
ної освіти у професійному самовизначенні та творчій самореалізації молоді. 
Позашкільна освіта в системі безперервної освіти забезпечує доступ до куль-
турних цінностей, конкретизує та розширює, поглиблює та інтегрує знання й 
уміння, які не вивчають у школі, орієнтує на застосування знань та відпрацю-
вання вмінь у практичній соціальній діяльності. 

Сучасна система професійної освіти призначена для підготовки та пере-
підготовки дорослого населення, головною метою якої слід уважати форму-
вання та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом роз-
витку професійних знань і практичних навичок для поширення можливостей 
пошуку робочого місця. Під професійною підготовкою розуміється система 
навчання, яка дає можливість опановувати загальні й професійні знання, 
вміння та навички, потрібні для працевлаштування. Метою її є формування 
професійних та загальноосвітніх знань, отримання певної кваліфікації за 
конкретним напрямом спеціалізації. Освітньо-кваліфікаційний рівень озна-
чає характеристику освіти за ступенем сформованості знань і вмінь праців-
ника, які забезпечують його здатність виконувати відповідні функції та за-
вдання. У систему професійної підготовки входять різні види професійного 
навчання (відмінні за термінами, формам організації та фінансування) [340]. 
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Симптомами змін відтворення освітнього рівня регіонального соціуму 
виступають коливання в структурі та діяльності установ освіти і науки та 
формування освітнього рівня населення. Для визначення напряму змін у від-
творенні освітнього рівня регіонального соціуму виділено такі градації якіс-
ного стану: 
• структури та діяльності установ освіти та науки — зростання, стагнація, 

скорочення; 
• формування освітнього рівня — екстенсивне або інтенсивне відтворення. 

Результати діагностики відтворення освітнього рівня регіонального 
соціуму дозволяють виявити причинно-наслідкові зв’язки між існую-
чою освітньою системою та набуття відповідного освітнього рівня насе-
ленням. 

Під діагностикою умов відтворення культурного розвитку населення 
розуміється комплекс науково-методологічних і науково-прикладних до-
сліджень, спрямованих на виявлення, опис та ототожнення проблем, пов’я-
заних із забезпеченням населення послугами у сфері культури, мистецтва, 
інформаційних ресурсів, спорту та відпочинку за умов соціального життя 
населення регіону. Використання різних методів дослідження культурного 
розвитку з позицій кількісних та якісних характеристик дає можливість ви-
користовувати методику і методи, що дозволяють діагностувати регіональ-
ний соціум. 

Метою діагностики умов відтворення культурного розвитку регіональ-
ного соціуму є виявлення певних тенденцій у загальній системі надання 
культурних послуг населенню, на засаді яких відбувається його культур-
не становлення. Результатом проведення діагностики є встановлення діа-
гнозу, тобто формування обґрунтованого висновку на підставі визначено-
го стану умов культурного розвитку, виявлення причин, що викликають 
відхилення від нормативних показників, і прогнозування тенденцій цього 
розвитку. 

Діагностику умов відтворення культурного розвитку регіонального 
соціуму необхідно розглядати як дослідження, основними завданнями 
якого є: 
1)  виявлення та ідентифікація проблем зміни у структурі установ культури; 
2)  визначення змін у діяльності установ культури; 
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3)  виявлення проблем зміни в характеристиках культурного розвитку насе-
лення регіону й причини їх виникнення; 

4)  попередження негативних тенденцій у процесах формування культурного 
рівня населення регіону. 
Діагностика умов відтворення культурного розвитку регіонального со-

ціуму дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки між існуючою мере-
жею закладів культури та культурним розвитком регіонального соціуму, 
встановити загальні й окремі їх тенденції та закономірності з ураху-
ванням національних традицій і соціально-економічних особливостей ре-
гіону. 

Об’єктною базою діагностики виступає культурний розвиток населення 
регіону як процес виникнення, взаємодії, зміни, збереження й передачі (ус-
падкування) історично-культурних цінностей у різних сферах суспільного 
життя, в ході якого відбувається розвиток регіонального соціуму. 

Використання системного підходу до діагностики умов культурного 
розвитку регіонального соціуму ґрунтується на необхідності всебічного 
дослідження кожної складової, що обумовлюють культурний розвиток 
(рис. 4.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.5 Системний підхід до діагностики відтворення умов культурного 

розвитку регіонального соціуму. 
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Послідовність етапів проведення діагностики відтворення умов культур-
ного розвитку регіонального соціуму доцільно запропонувати таку: 
1) виявлення тенденцій змін у фінансовому забезпеченні галузі на засадах 

визначення обсягів видатків на культуру, питомої ваги витрат на неї та на 
мистецтво в загальних витратах регіону, сукупних бюджетних витрат на 
культуру та мистецтво у розрахунку на одну особу, кредиторської забор-
гованості. Діюча модель фінансування культури та мистецтва ґрунтуєть-
ся на тому, що надання населенню послуг у сфері культури, мистецтва, 
інформаційних ресурсів, спорту та відпочинку здійснюється за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів; коштів, що надходять від гос-
подарської діяльності, надання платних послуг; грантів, благодійних 
внесків, добровільних пожертвувань фізичних, юридичних осіб та інших, 
не заборонених законодавством джерел [121]; 

2) визначення структури закладів культури регіону, до яких належать теат-
ри, філармонії, організації телебачення та радіомовлення, демонстратори 
фільмів, видавництва, музеї, бібліотеки, заклади культури клубного типу, 
цирки, парки культури та відпочинку, позашкільні заклади естетичного 
виховання й дозвілля дітей та юнацтва, функцією яких є надання куль-
турних послуг населенню з метою його різностороннього розвитку; 

3) встановлення змін у споживанні культурних послуг населенням регіону 
на засадах дослідження показників кількості відвідувань театрів, концер-
тних організацій, музеїв та кіносеансів; кількості бібліотек, закладів куль-
тури клубного типу та місць у кінотеатрах, книжкового фонду бібліотек; 

4) визначення ступеню доступності закладів культури та освіти; 
5) виявлення особливостей способу життя населення в контексті відтворен-

ня його культурного рівня; 
6) встановлення напряму й швидкості зміни відповідних показників, що 

характеризують відтворення умов культурного розвитку регіонального 
соціуму; 

7) постановка діагнозу відтворення умов культурного розвитку регіонально-
го соціуму. 
Оцінки умов відтворення культурного розвитку населення встановлю-

ються на основі статистичних даних, що відображають розвиток досліджу-
ваного явища в часі. Динаміка показників відображається на певні дати 
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(моменти), використовувані в експрес-діагностиці, і за послідовні проміжки 
часу (комплексна діагностика). Дослідження проводяться за допомогою ін-
дексного методу та методів вирівнювання, динамічних рядів та динамічних 
моделей. Динаміка визначається через такі показники, як приріст абсолют-
ний, темпи зростання та приросту, абсолютне значення відсотка приросту. 

Симптомами змін відтворення умов культурного розвитку регіонального 
соціуму виступають коливання в рядах динаміки обсягів фінансування та 
показників, які характеризують діяльність галузі, а також духовні потреби 
населення. Для визначення напряму змін у відтворенні умов культурного 
розвитку регіонального соціуму виділено такі градації якісного стану: зрос-
тання, стагнація, скорочення. Для постановки діагнозу виділяються такі види 
напряму зміни показників: позитивний, негативний і нейтральний тренди. 

Результати діагностики умов відтворення культурного розвитку населен-
ня дозволяють виявити причинно-наслідкові зв’язки між існуючою мережею 
закладів культури та культурним розвитком регіонального соціуму, загальні 
й окремі тенденції та закономірності їх розвитку з урахуванням національ-
них традицій і соціально-економічних особливостей регіону. 

 

4.2. Діагностування відтворення основних 
складових соціального життя регіонального соціуму 

У попередніх параграфах роботи доведено, що проведення діагностики 
відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму 
дозволяє, з одного боку, виявити загальні тенденції розвитку суспільства, з 
урахуванням їх специфічних умов життєдіяльності, властивих конкретному 
регіону, з іншого боку, на основі виявлених закономірностей розвитку роз-
робити основні принципи, цілі та напрямки регіональної політики розвитку 
соціуму. Виділення таких тенденцій і закономірностей дає можливість розпі-
знати і виявити наявність негативних (кризових) проявів та встановити пере-
думови їх виникнення, визначити й оцінити відхилення від еталону (норма-
тивних показників, прийнятних для даної території). 

З метою опису явищ і процесів відтворення населення регіону необхідно 
охарактеризувати можливі напрями відтворення населення регіону. Виявлений 
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негативний тренд у протіканні демографічних процесів і явищ, що характе-
ризується звуженим типом відтворення населення, свідчить про наявність 
проблемної ситуації в розвитку регіонального соціуму (прикладом негатив-
ного тренда відтворення населення регіону є скорочення його чисельності, 
збільшення диспропорцій у статевовікової структурі: збільшення питомої 
ваги старших вікових груп, жінок у складі всього населення та ін.). Діагноз, 
встановлений на засадах цього тренда визначає демографічну кризу. 

Отже, демографічна криза — це діагноз, який відображає порушення в 
процесах відтворення населення. Суть якого полягає у тому, що протягом 
досліджуваного періоду відтворення регіонального соціуму характеризуєть-
ся такими явищами, як високий рівень смертності особливо в працездатному 
віці на тлі низької народжуваності; вичерпання потенціалу демографічного 
зростання через постаріння населення; від’ємним сальдо міграції населення. 

На засадах балансового методу, розглянутого в п. 2.3, зв’язок між окре-
мими показниками відтворення населення при встановленні діагнозу «демог-
рафічна криза» характеризується негативними тенденціями, що виявляються 
в результаті ситуації, при якій: 

померлихЧ  + Nвибулих > народженихЧ  + Nприбулих.  (4.1) 

Виявлений нейтральний тренд у протіканні демографічних процесів і явищ, 
який характеризується простим типом відтворення населення регіону, дає уяв-
лення про ситуацію, при якій динаміка природного й механічного руху населен-
ня регіону не змінює його чисельність (відсутній приріст населення). Встановле-
ний на засадах цього тренда діагноз відповідає статичному характеру розвитку. 

В основі цього діагнозу покладено поняття «статика» (от греч. statike — вчен-
ня про рівновагу), що означає умови рівноваги будь-якої системи. Отже, цей діаг-
ноз повинен характеризувати ситуацію, за якої умови та напрями протікання де-
мографічних процесів протягом досліджуваного періоду істотно не змінилися. Це 
означає, що чисельність регіонального соціуму за рахунок дії та напряму таких 
процесів як смертність, народжуваність та міграція практично не змінюється, тоб-
то відбувається взаємне погашення (урівноваження) дії як негативних, так і пози-
тивних явищ і процесів, що відбуваються у процесах відтворення населення. 

Виявлений позитивний тренд у протіканні демографічних процесів і 
явищ, який характеризується розширеним типом відтворення населення 
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регіону, свідчить про наявність позитивних явищ і процесів (наприклад, як 
позитивний тренд слід розглядати збільшення чисельності населення, відсут-
ність диспропорцій у статевовіковій структурі та ін.). Таким чином, позитив-
ний тренд розвитку явищ і процесів відтворення регіонального соціуму від-
повідає діагнозу «демографічний підйом». 

Демографічний підйом — це діагноз, який характеризує ситуацію, за якої 
протікання демографічних процесів під дією сприятливих умов для їх розви-
тку веде до розширеного типу відтворення населення. Позитивні тенденції 
виявляються в результаті ситуації, при якій: 

народженихЧ  + Nприбулих > померлихЧ  + Nвибулих.  (4.2) 

Важливо зауважити, що визначення діагнозу повинно відбуватися за до-
сить великий проміжок часу. Це пов’язано з тим що демографічні процеси є 
найбільш стійкими та інерційними, бо вони складаються десятиліттями під 
впливом різноманітних чинників. 

Тому, діагноз відтворення населення регіону встановлюється залежно від 
виду виявленого тренда, на підставі якого дається агрегований синтетичний 
висновок про стан відтворення населення регіону і причини зміни в його 
структурі (табл. 4.1). 

Результатами діагностики відтворення населення Донецької області були 
представлені у таблиці 4.2. 

На основі проведеного дослідження встановлено діагноз відтворення насе-
лення Донецької області, який може кваліфікуватись як затяжна демографічна 
криза. Тож існує реальна небезпека для демографічних процесів та явищ, яка є 
наслідком неефективної політики держави в цьому питанні, зниження рівня 
життя населення, зміни його освітнього та культурного рівня тощо. 

Діагностика відтворення трудових ресурсів дає змогу встановити причин-
но-наслідкові зв’язки між існуючими демографічними процесами та сучас-
ними тенденціями розвитку системи професійної освіти з урахуванням соці-
ально-економічних особливостей регіону та кон’юнктури регіонального рин-
ку праці, що склалася. Вирізнення таких тенденцій і закономірностей дає мо-
жливість розпізнати негативні (кризові) явища та процеси, встановити перед-
умови їх виникнення, визначити й оцінити відхилення від еталона (нормати-
вних показників, прийнятних для даної території). 
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Таблиця 4.1. Основні характеристики можливих напрямів відтворення 
населення регіону 

 

Напрям 
розвитку 

Властивість Симптом Стан Діагноз 

1 2 3 4 5 

Негативний 
тренд — 

звужений тип 
відтворення 
населення 

Свідчить про 
наявність 

проблемної 
ситуації в 
розвитку 

регіонального 
соціуму 

Скорочення 
чисельності 
населення, 
посилення 

диспропорцій у 
статево)віковій 

структурі 
населення: 
збільшення 

питомої ваги 
старших вікових 

груп і жінок у 
складі всього 

населення 

Реальна 
небезпека

Демогра)
фічна 
криза 

Нейтральний 
тренд — 

простий тип 
відтворення 
населення 

Дає уявлення про 
ситуацію, за якої 

динаміка 
природного та 

механічного руху 
населення регіону 

не впливає на 
його чисельність

Відсутній 
приріст/ 

скорочення 
населення 

Ремісія Статичний 
характер 
розвитку 

Позитивний 
тренд — 

розширений 
тип 

відтворення 
населення 

Свідчить про 
наявність 

позитивних явищ 
і процесів 

Збільшення 
чисельності 
населення, 
відсутність 

диспропорцій у 
статевовіковій 

структурі 
населення 

Відсутність 
небезпеки

Демогра)
фічний 
підйом 
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Таблиця 4.2. Результати квантифікації діагностики відтворення населення 
Донецької області 

 

Напрями тренда 

Показники Трендові моделі скоро�
чення

стаг�
нація

зрос�
тання

Стан 
Діаг�
ноз 

Чисельність 
всього 
населення 

у = 5418.2 – 47,956х, 
R2 = 0,991 

+   
Реальна 
небез)
пека 

Чисельність 
сільського 
населення 

у = 527,44 – 4,95х,
R2 = 0,975 

+   
Реальна 
небез)
пека 

Чисельність 
міського 
населення 

у = 4890,7 – 43,004х, 
R2 = 0,987 

+   
Реальна 
небез)
пека 

Коефіцієнт 
народжуваності 

у = 8,59 – 0,003х, 
R2 = 0,405 

 +  Ремісія 

Коефіцієнт 
смертності 

у = 14,07 + 0,29х, 
R2 = 0,314 

  + 
Реальна 
небез)
пека 

Вікова структура 
населення: 
навантаження за 
рахунок осіб 
похилого віку  
(65 років і старших)

 
 

у = 183,32 + 9,262х,
R2 = 0,588 

 
 

  
 
 

+ 

Реальна 
небез)
пека 

навантаження за 
рахунок дітей (до 
14 років) 

у = 286,04 – 17,369х, 
R2 = 0,701 

 
+   

Реальна 
небез)
пека 

Міграційні втрати 
населення 

у = 527,19 – 4,92х,
R2 = 0,971 

+   
Реальна 
небез)
пека 

З
ат

яж
н

а 
де

м
ог

ра
ф

іч
н

а 
кр

и
за
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Виявлений негативний тренд у процесах формування, розподілу і пере-
розподілу та використання трудових ресурсів, характеризує наявність 
проблемної ситуації, яка виявляється в скороченні чисельності населення 
молодше (потенційні трудові ресурси) працездатного віку, посилення дис-
пропорцій у статево-віковій структурі населення, що виявляється у збіль-
шенні навантаження особами старших вікових груп, зменшенні особами 
молодше працездатного віку; наявністю неконтрольованої трудової мігра-
ції; диспропорцій у співвідношенні попиту та пропозиції робочої сили; не-
відповідність потребам ринку праці наявної професійно-кваліфікаційної 
структури трудових ресурсів; невідповідність розміру оплати праці рівню 
освіти, кваліфікації та компетентності працівника; погіршення умов праці; 
наявність прихованої зайнятості та інше. 

Встановлення діагнозу на засадах існуючого напряму трен має такі харак-
теристики. Кризисний стан у процесах відтворення трудовдаих ресурсів — 
діагноз, який свідчить про наявність таких кризових явищ, як скорочення 
трудових ресурсів через порушення відтворення населення: 
• низьку народжуваність, високу смертність населення в працездатному 

віці, старіння населення; 
• невідповідність існуючої системи професійної освіти потребам ринку 

праці; 
• високий рівень безробіття; 
• зменшення продуктивності праці працівників та низький рівень оплати 

праці тощо. 
Наявність нейтрального тренда у відтворенні трудових ресурсів свідчить 

про ситуацію, при якій протягом досліджуваного періоду не відбувається 
змін у процесах відтворення трудових ресурсів, тобто їх загальна чисель-
ність не змінюється, не відбувається змін у професійно-кваліфікаційній 
структурі, у системі професійної освіти, не змінюються рівні зайнятості та 
безробіття, попиту та пропозиції робочої сили, ефективність використання 
трудових ресурсів тощо. 

Установлений на засадах напряму цього тренда діагноз відповідає статич-
ному характеру розвитку, який характеризує ситуацію, за якої умови та 
напрями протікання процесів відтворення трудових ресурсів протягом до-
сліджуваного періоду істотно не змінилися. 
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Позитивний тренд у процесах відтворення трудових ресурсів, характери-
зує зміни, які свідчать: 
• на фазі формування — про забезпечення усіх галузей економіки достатньою 

кількістю працівників, які за своїм фізичним розвитком, розумовими здібнос-
тями й знаннями здатні займатися суспільно корисною діяльністю, що мають 
відповідну до потреб ринку праці спеціалізовану професійну освіту, успішно 
володіють навичками підприємницької та управлінської діяльності тощо; 

• на фазі розподілу і перерозподілу — про прагнення до ситуації, яка ви-
значається відповідністю попиту на робочу силу її пропозицією в усіх га-
лузях економіки регіону; 

• на фазі використання — про раціональне використання трудових ресур-
сів, що досягається, насамперед, за рахунок забезпечення їх повної зайня-
тості й досягнення ними найвищої продуктивності праці. 
На засадах напряму цього тренда можна встановити діагноз, який харак-

теризує відтворення трудових ресурсів у напрямку збалансованого розвитку. 
Збалансований характер розвитку, діагноз, в основу якого покладена рів-

новажна кон’юнктура ринку праці, для якої характерною є відповідність по-
питу та пропозиції робочої сили. В принципі, таке співвідношення є ідеаль-
ним становищем на ринку праці, однак, у реальному економічному житті во-
но не існує (наприклад, цього стану не дозволяє досягнути такий вид безро-
біття як фрикційне), але треба прагнути до досягнення цього стану. Отже, 
напрям вектора розвитку, позначений як наближення до цієї рівноваги, є по-
зитивним трендом розвитку у відтворенні трудових ресурсів. 

Діагноз характеризується такими явищами: 
• розширений тип відтворення населення; 
• ситуація, за якої протікання процесів відтворення трудових ресурсів під 

дією сприятливих умов веде до інтенсивного типу їх розвитку; 
• кон’юнктура на ринку праці прагне до стану рівноваги; 
• раціональне використання трудових ресурсів досягається, насамперед, за 

рахунок прагнення до забезпечення їх повної зайнятості та досягнення 
ними найвищої продуктивності праці; 

• відбувається поліпшення умов праці та ін. 
Таким чином, на засадах, визначених напрямів трендів залежно від виду 

виявленого тренда встановлюється діагноз про стан відтворення трудових 
ресурсів регіону (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3. Основні характеристики можливих напрямів відтворення 
трудових ресурсів регіону 

 

Напрям 
розвитку 

Властивість Симптом Стан Діагноз 

1 2 3 4 5 

Негативний 
тренд 

Свідчить про 
наявність 

проблемної 
ситуації в 
процесах 

формування, 
розподілу й 

перерозподілу, 
а також 

використання 
трудових 
ресурсів 

відповідної 
території 

Звужений тип 
відтворення 
населення; 
наявність 

диспропорцій 
у співвідно)

шенні попиту 
та пропозиції 
робочої сили 

на ринку праці; 
невідповідність 
існуючої системи 

професійної 
освіти потребам 

ринку праці; 
зменшення 

продуктивності 
праці 

працівників 

Реальна 
небезпека 

Кризовий 
стан у 

процесах 
відтворення 

трудових 
ресурсів 

Нейтральний 
тренд 

Дає уявлення 
про ситуацію, 

за якої протягом 
досліджуваного 
періоду динаміка 

основних 
показників, що 
характеризують 

відтворення 
трудових 
ресурсів, 

практично не 
змінилася 

Відсутні зміни 
в процесах 

відтворення 
трудових 

ресурсів, як 
позитивних, 

так і 
негативних 
протягом 

досліджуваного 
періоду 

 

Ремісія Статичний 
характер 
розвитку 
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Закінчення табл. 4.3 
 

1 2 3 4 5 

Позитивний 
тренд 

Свідчить про 
наявність 

позитивних 
явищ і 

процесів у 
відтворенні 

трудових 
ресурсів 

Відповідність 
чисельності та 

якості трудових 
ресурсів 

потребам 
економіки, 

системи 
професійної 

освіти потребам 
ринку праці, 
підвищення 

продуктивності 
праці 

працівників 
тощо 

Відсутність 
небезпеки 

Відтворення 
відбувається 
в напрямку 

збалансованог
о характеру 

розвитку 

 
При постановці діагнозу відтворення трудових ресурсів необхідно 

враховувати вихідні умови розвитку відповідної території, до яких нале-
жать ті показники, що дозволяють визначитися із симптомами, які необ-
хідні для встановлення діагнозу. Приклад вихідних умов, на засадах яких 
встановлюється діагноз відтворення трудових ресурсів, наведено в табли-
ці 4.4. 

За результатами проведеного дослідження складається таблиця відтворення 
трудових ресурсів Донецької області (табл. 4.5). 

Отже, на основі проведеного дослідження встановлено діагноз відтворен-
ня трудових ресурсів Донецької області на фазі їх формування, який може 
характеризуватися як наявність кризових явищ у цих процесах. Доведено, 
що відбувається скорочення трудових ресурсів через порушення відтворення 
населення: 
• низьку народжуваність, високу смертність населення в працездатному ві-

ці, старіння населення; 
• невідповідність існуючої системи професійної освіти потребам ринку 

праці. 
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Таблиця 4.4. Вихідні умови для встановлення діагнозу відтворення 
трудових ресурсів Донецької області  

 

2012 рік 

Показник Значення 

Рівень економічної активності населення, % 65,2 

Рівень безробіття населення за методологією МОП, % до ЕАН у 
віці 15–70 років 

8,0 

Рівень безробіття населення в працездатному віці за 
методологією МОП, % до ЕАН працездатного віку 

8,5 

Рівень зареєстрованого безробіття, % до середньорічної 
чисельності населення працездатного віку 

1,1 

Рівень працюючих пенсіонерів, % до облікової чисельності 
штатних працівників 

20,1 

Рівень підвищення кваліфікації працівників, % до облікової 
кількості штатних працівників 

13,5 

працедефіцитна рівноважна праценадлішкова Кон’юнктура 
ринку праці 

  + 

Робочі місця
Посади 

службовців

Місця, які не 
потребують 

професії, 
спеціальності

Усього 
Навантаження на 

одне вільне робоче 
місце, вакансію 

(осіб) 

8 10 10 9 

 
Наявність цих негативних явищ може створити суттєві обмеження в за-

безпеченні всіх галузей економіки регіону фахівцями відповідної кваліфіка-
ції, які відповідали б потребам економіки. 
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Таблиця 4.5. Результати квантифікації відтворення трудових ресурсів 
Донецької області  

 
Напрям тренда 

Показник Трендова модель скоро�
чення

стаг�
нація

зрос�
тання

Симп� 
том 

Діагноз 

1 2 3 4 5 6 7 

Фаза формування 

Чисельність  
населення: 

     

у працездатному 
віці, тис. осіб 

у=3037,7–29,041х
R2=0,847 

+   
Реальна 

небезпека

молодше пра)
цездатного  
віку, тис. осіб 

у=1025,2–38,821х
R2=0,752 

+   
Реальна 

небезпека

Чисельність 
працюючих  
пенсіонерів, 
тис. осіб 

у=267,65–6,792х
R2=0,914 

+   
Відсутність 
небезпеки

Чисельність мі)
ського населен)
ня: 

     

у працездатному 
віці, тис. осіб 

у=2726,6–19,458х
R2=0,617 

+   
Відсутність 
небезпеки

молодше  
працездатного  
віку, тис. осіб 

у=912,55–34,501х
R2=0,737 

+   
Реальна 

небезпека

Чисельність 
сільського  
населення: 

     

у працездатно)
му віці, тис. осіб

у=273,27–2,138х
R2=0,362 

+   
Реальна 

небезпека

молодше пра)
цездатного ві)
ку, тис. осіб 

у=112,67–4,326х
R2=0,848 

+   
Реальна 

небезпека
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Продовження табл. 4.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Чисельність уч)
нів професій)
но)технічних 
навчальних за)
кладів, тис. осіб 

у=66,76–2,059х 
R2=0,475 

+   
Реальна 

небезпека

Чисельність 
студентів ВНЗ 
І–ІІ рівнів  
акредитації, 
тис. осіб 

у=73,7–2,54х 
R2=0,681 

+   
Реальна 

небезпека

 

Чисельність 
студентів ВНЗ 
ІІІ–ІV рівнів  
акредитації, 
тис. осіб 

у=4,224х+101,7 
R2=0,327 

  + 
Реальна 

небезпека

Чисельність 
працівників, 
які підвищили 
кваліфікацію, 
тис. осіб 

у=0,097х+142,92
R2=0,001 

 +  
Реальна 

небезпека

Фаза розподілу та перерозподілу 

Економічно 
активне 
населення у 
віці 15–70 років 

у=2354,5–16,51х
R2=0,89 

+   
Реальна 

небезпека

Економічно 
неактивне 
населення у 
віці 15–70 років 

у=1452,5–22,79х
R2=0,91 

+   
Відсутність 
небезпеки

Зайняті 
у=2160–13,107х

R2=0,49 
+   

Реальна 
небезпека

Безробітні 
у=194,6–3,402х 

R2=0,108 
+   

Відсутність 
небезпеки

К
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Продовження табл. 4.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Середньорічна 
кількість 
найманих 
працівників, у 
тому числі: 

у=1641–44,769х
R2=0,662 

+   
Реальна 

небезпека

Сільське 
господарство, 
мисливство, 
лісове 
господарство 

у=115,84–7,454х
R2=0,748 

+   
Реальна 

небезпека

Рибальство, 
Рибництво 

у=3,023–0,198х 
R2=0,863 

+   
Реальна 

небезпека

Промисловість 
 

у=805,15–27,36х
R2=0,757 

+   
Реальна 

небезпека

Будівництво 
у=84,358–4,045х

R2=0,493 
+   

Реальна 
небезпека

Торгівля; ремонт
автомобілів, 
побутових 
виробів та 
предметів 
особистого 
вжитку 

у=67,131+0,757х
R2=0,031 

  + 
Відсутність 
небезпеки

Діяльність 
готелів 
та ресторанів 

у=6,889–0,009х 
R2=0,0004 

 +  Ремісія 

Діяльність 
транспорту та 
зв’язку 

у=139,52–3,78х 
R2=0,774 

+   
Реальна 

небезпека

Фінансова 
діяльність 

у=12,65+0,831х 
R2=0,650 

  + 
Відсутність 
небезпеки
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Закінчення табл. 4.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Операції з 
нерухомим 
майном, оренда, 
інжиніринг та 
надання послуг 
підприємцям 

у=57,358–0,008х
R2=0,350 

+   
Реальна 

небезпека

Державне 
управління 
 

у=55,035–0,814х
R2=0,230 

+   
Реальна 

небезпека

Освіта 
у=13,66–0,749х 

R2=0,822 
+   

Реальна 
небезпека

 

Охорона 
здоров’я та 
надання 
соціальної 
допомоги 

у=125,73–1,39х 
R2=0,726 

+   
Реальна 

небезпека

Надання 
комунальних та 
індивідуальних 
послуг; 
діяльність 
у сфері культури 
та спорту 

у=35,215–0,545х
R2=0,853 

+   
Реальна 

небезпека

Фаза використання 

Продуктивність 
праці, тис. грн. 
на 1 зайнятого 

у=6,29х–0,92 
R2=0,965 

  + 
Відсутність 
небезпеки

Середньорічна 
заробітна 
плата, тис. грн. 

у=0,725+5,34х 
R2=0,954 

  + 
Відсутність 
небезпеки

 

 
Діагностика відтворення суспільного здоров’я населення регіону. У попе-

редніх параграфах доведено, що діагностика відтворення суспільного здоров’я 
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дає можливість визначити стан фізичного, духовного і соціального благопо-
луччя населення регіону, виявити причини й закономірності його розвитку з 
урахуванням особливостей функціонування регіональної системи охорони 
здоров’я, техногенного навантаження території, економічного й соціального 
розвитку регіону. Для постановки діагнозу виділяються такі види напряму 
зміни показників відтворення суспільного здоров’я населення: негативний, 
нейтральний і позитивний тренди. 

Виявлений негативний тренд відтворення суспільного здоров’я свідчить 
про наявність проблемної ситуації в стані суспільного здоров’я соціуму, у 
фінансуванні та функціонуванні системи охорони здоров’я і соціальної до-
помоги регіону (прикладами негативного тренда є збільшення смертності 
та інвалідності, особливо в працездатному віці, недофінансування галузі 
охорони здоров’я і соціальної допомоги, що не дозволяє забезпечити ті об-
сяги медичної допомоги, які необхідні жителям регіону, падіння рівня жит-
тя більшої частини населення і техногенне навантаження на навколишнє 
середовище та ін.). 

Причинами негативних тенденцій відтворення суспільного здоров’я насе-
лення є існуючі проблеми в економічному і соціальному розвитку території, 
екологічному стані навколишнього середовища, рівні життя населення, у 
стані здоров’я індивіда. Наявність негативних тенденцій підтверджується 
ситуацією, при якій дефіцит середньої очікуваної тривалості життя збільшу-
ється (Д↑). 

Таким чином, постановка діагнозу відтворення суспільного здоров’я на-
селення регіону відбувається на засадах визначеного тренда шляхом обробки 
звітних статистичних даних і встановлених на цій основі тенденцій змін ста-
ну суспільного здоров’я регіонального соціуму. Діагноз, що описує збіль-
шення дефіциту очікуваної тривалості життя при народженні, характеризує 
несприятливе протікання процесів відтворення суспільного здоров’я насе-
лення, на яке роблять вплив різні чинники: 
1) техногенний. Функціонування техногенної системи призводить до виник-

нення техногенних ризиків, існування яких підтверджують наявність при-
чинно-наслідковому зв’язку між техногенним навантаженням на природне 
середовище та очікуваною тривалістю життя при народженні регіональ-
ного соціуму; 
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2) соціально-економічний. Негативний вплив цього чинника виникає у ви-
падку порушень у розвитку економічної та соціальної сфер суспільства, 
кризи системи охорони здоров’я, умов і способу життя індивіда; 

3) фізіологічний, який відображає особливості організму людини: наявність окре-
мих видів хвороб, спадкову схильність до захворювань, соціальні стреси, асо-
ціальна поведінка індивіда, правильне харчування, фізичне навантаження та ін. 
Виявлений нейтральний тренд свідчить про стабільний стан суспільного 

здоров’я населення регіону, тобто відсутні як позитивні, так і негативні 
зміни стану його здоров’я. Нейтральні тенденції виявляються в результаті 
ситуації, при якій динаміка дефіциту середньої очікуваної тривалості життя 
не змінюється в межах досліджуваного періоду (Д=const). 

Отже, наявність нейтрального тренда свідчить про те, що дефіцит очіку-
ваної тривалості життя при народженні практично не змінюється. Діагноз, 
який характеризує ситуацію, при якій умови протікання процесів відтворен-
ня суспільного здоров’я за аналізований період істотно не змінилися і/або 
посилення дії одного чинника компенсується діями інших. 

Виявлений позитивний тренд відтворення суспільного здоров’я свідчить про 
наявність позитивних явищ і процесів у стані здоров’я соціуму, у системі охоро-
ни здоров’я і соціальної допомоги регіону (наприклад, як позитивний тренд слід 
розглядати збільшення очікуваної тривалості життя при народженні, скорочення 
дитячої смертності, а також смертності та інвалідності в працездатному віці та 
ін.). Наявність позитивних тенденцій описується ситуацією, при якій дефіцит се-
редньої очікуваної тривалості життя зменшується (Д↓ або Д →min). 

Діагноз, що характеризує скорочення дефіциту очікуваної тривалості 
життя при народженні, покликаний характеризувати сприятливе протікання 
процесів відтворення суспільного здоров’я населення за рахунок: 
• зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище; 
• наявності позитивних тенденцій у розвитку соціальної сфери суспільства, 

умов і способу життя індивіда; 
• зниження захворюваності та смертності населення особливо в молодше- 

та працездатному віці; 
• покращення якості життя населення та функціонування системи охорони 

здоров’я, що дозволяє забезпечити належний рівень якості і безпеки жит-
тя регіонального соціуму. 
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Тому на засадах визначених напрямів трендів залежно від виду виявлено-
го тренда встановлюється діагноз про стан відтворення суспільного здоров’я 
регіонального соціуму (табл. 4.6). 

 
Таблиця 4.6. Основні характеристики можливих напрямів відтворення 

суспільного здоров’я регіонального соціуму 
 

Напрям 
розвитку 

Властивість Симптом Стан Діагноз 

1 2 3 4 5 

Негативний 
тренд 

 

Свідчить про 
збільшення 

дефіциту 
середньої 
очікуваної 

тривалості життя 
при народженні 

 

Підвищення рівня
захворюваності та 

інвалідності; 
недофінансування 

галузі охорони 
здоров’я та 
соціальної 

допомоги, що не 
дозволяє 

забезпечити ті 
обсяги та якість 

медичної  
допомоги, які 

необхідні 
населенню 

Реальна 
небезпека

 

Збільшення 
дефіциту 

очікуваної 
тривалості 
життя при 

народженні 
 

Нейтральний 
тренд 

 

Дає уявлення про 
ситуацію, при 
якій динаміка 

дефіциту 
середньої 
очікуваної 

тривалості життя 
при народженні 
не змінюється в 

межах 
досліджуваного 

періоду 

Стан суспільного 
здоров’я за 

аналізований 
період не 

змінюється, тобто 
відсутні як 

негативні, так і 
позитивні 

тенденції розвитку
 

Ремісія 
 

Дефіцит 
очікуваної 
тривалості 
життя при 

народженні 
практично 

не 
змінюється 
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Закінчення табл. 4.6 
 

1 2 3 4 5 

Позитивний 
тренд 

 

Характеризується 
зменшенням 

дефіциту 
середньої 
очікуваної 

тривалості життя 
при 

народженності 
 

Поліпшення 
стану суспільного 
здоров’я соціуму, 
скорочення рівня 

смертності 
населення, 

особливо дитячої 
та у працездатному 
віці, поліпшення 

якості життя та умов 
функціонування 
системи охорони 

здоров’я тощо 

Позитивна 
динаміка 

 

Скорочення 
дефіциту 

очікуваної 
тривалості 
життя при 

народженні
 

 
Отже, діагноз відтворення суспільного здоров’я населення регіону вста-

новлюється залежно від виду виявленого тренда, на підставі якого робиться 
агрегований синтетичний висновок про стан відтворення суспільного здоров’я 
населення регіону й причини його зміни. 

За результатами проведеного дослідження складається таблиця діагностики від-
творення суспільного здоров’я регіонального соціуму Донецької області (табл. 4.7). 

За результатами розрахунків показників, що характеризують стан суспіль-
ного здоров’я, можна стверджувати, що дефіцит суспільного здоров’я насе-
лення становить 20,2 роки. Отже, має місце діагноз, що характеризує не-
гативний тренд відтворення суспільного здоров’я і свідчить про наявність 
проблемної ситуації у стані суспільного здоров’я соціуму, у фінансуванні та 
функціонуванні системі охорони здоров’я і соціальної допомоги регіону. 

Діагностика відтворення освітнього рівня регіонального соціуму покли-
кана визначити освітній рівень населення, який обумовлюється НТП, потре-
бами науково-технічної сфери, культурою, суспільними відносинами та умо-
вами, які дозволяють його здобувати. Отже, необхідним є встановлення при-
чинно-наслідкових зв’язків між умовами функціонування існуючої системи 
освіти та освітнім рівнем регіонального соціуму. З метою постановки діагнозу 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 260

слід виділити такі напрями зміни показників відтворення освітнього рівня 
регіонального соціуму: негативний, нейтральний і позитивний тренди. 

 
Таблиця 4.7. Результати квантифікації відтворення суспільного здоров’я 

населення Донецької області  
 

Напрям тренду 
Показник Трендова модель скоро�

чення 
стаг�
нація

зрос�
тання

Симптом Діагноз 

1 2 3 4 5 6 7 

Функціонування системи охорони здоров’я 

Чисельність 
лікарів усіх спеці)
альностей, осіб 

у=22882–
284,45х 

R2=0,779 
+   

Реальна 
небезпека

у розрахунку на 
10 тис. населення

у=246,186–0,312х
R2=0,252 

+   
Реальна 

небезпека

Чисельність 
середнього 
медичного 
персоналу, осіб 

у=57162–
1461,5х 

R2=0,947 
+   

Реальна 
небезпека

у розрахунку на 
10 тис. населення

у=133,47–6,832х
R2=0,963 

+   
Реальна 

небезпека

Кількість 
лікарняних 
закладів, установ

у=281,93–4,02х 
R2=0,529 

+   
Реальна 

небезпека

Кількість 
лікарняних ліжок

у=45039–571,13х 
R2=0,919 

+   
Реальна 

небезпека

у розрахунку на 
10 тис. населення

у=72,571–6,8161х
R2=0,801 

+   
Реальна 

небезпека

Кількість лікарсь)
ких амбулаторно)
поліклінічних 
закладів 

у=2627,67–2,56х 
R2=0,016 

+   
Реальна 

небезпека

З
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Закінчення табл. 4.7 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Стан суспільного здоров’я 

Захворюваність 
населення, тис. 
випадків 

у=2859,2–34,52х
R2=0,311 

+   
Реальна 

небезпека

у розрахунку на 
1000 населення 

у=63056–328,5х 
R2=0,072 

+   
Реальна 

небезпека

ВІЛ)інфіковані, 
осіб 

у=5689,2х–4103,6
R2=0,931 

  + 
Реальна 

небезпека

у розрахунку на 
1000 населення 

у=131,75х–105,87
R2=0,934 

  + 
Реальна 

небезпека

Хворі на СНІД, 
осіб 

у=515,9х–161,3 
R2=0,889 

  + 
Реальна 

небезпека

 

у розрахунку на 
1000 населення 

у=11,97х)4,73 
R2=0,909 

  + 
Реальна 

небезпека
 

Захворюваність 
на активний 
туберкульоз, 
осіб 

у=243,14х+2175 
R2=0,263 

  + 
Реальна 

небезпека

у розрахунку на 
1000 населення 

у=7,054х+39,286
R2=0,392 

  + 
Реальна 

небезпека

Чисельність 
інвалідів 

у=246228–1688,5х
R2=0,312 

+   
Відсутність 
небезпеки

у розрахунку на 
1000 населення 

у=49,8+1,2х 
R2=0,947 

  + 
Реальна 

небезпека

Смертність 
дітей у віці до 1 
року 

у=640,43–28,036х
R2=0,284 

+   
Відсутність 
небезпеки

у розрахунку на 
1000 народжених 

у=14,243–0,357х
R2=0,203 

+   
Відсутність 
небезпеки
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Негативний тренд відтворення освітнього рівня регіонального соціуму 
свідчить про порушення в процесах здобуття освітнього рівня, що виявляєть-
ся в зниженні якості, престижу освіти та в соціальному розшаруванні насе-
лення, особливо це стосується молоді; формування умов її здобуття, що 
пов’язано з проблемами державного фінансування закладів освіти, застарі-
лою матеріально-технічного базою, дефіцитом висококваліфікованих кадрів, 
зменшенням безкоштовних освітніх послуг та обмеженням їх доступності, 
неможливістю працевлаштування за спеціальністю, низьким рівнем якості 
життя соціуму тощо. 

Діагноз, що характеризує негативний тренд відтворення освітнього рівня 
регіонального соціуму, визначає певні умови розвитку. Освітня криза — це 
діагноз, який свідчить про зниження освітнього рівня населення. Встанов-
лення цього діагнозу відбувається на засадах негативних тенденцій, що від-
буваються, по-перше, у процесах здобуття освітнього рівня. Діагноз відобра-
жає погіршення рівня знань населення та якості професійної підготовки, що 
не відповідає сучасним вимогам економіки, зниження соціального престижу 
освіти. По-друге, у процесах формування умов здобуття освіти, що відбува-
ються на всіх рівнях її складових: дошкільній, загальній середній, позашкільній, 
професійно-технічній, вищій та післядипломній освіті, аспірантурі, докто-
рантурі, самоосвіті. 

Наявність нейтральних тенденцій у відтворенні освітнього рівня характе-
ризує ситуацію, при якій протягом досліджуваного періоду істотних змін не 
відбувалося. Діагноз, який відповідає цій ситуації, характеризує статичний 
характер розвитку. Отже, протягом досліджуваного періоду умови здобуття 
освітнього рівня регіональним соціумом не змінилися. 

Виявлений позитивний тренд дозволяє стверджувати про позитивні яви-
ща і процеси, які сприяють підвищенню освітнього рівня регіонального соці-
уму. Тренд відображає зміни, що відбуваються, по-перше, на засадах здобут-
тя освітнього рівня, а саме: 
• підвищення його якості та доступності; 
• розширення можливостей для здобуття відповідного освітнього рівня; 
• створення умов для безперервного навчання протягом усього життя; 
• надання якісних і доступних освітніх послуг тощо. 
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По-друге, зміни, що поліпшують умови функціонування існуючої систе-
ми освіти: розвиток інфраструктури, розробка інноваційних освітніх про-
грам, зв’язків між провідними закладами освіти, мобільність студентів 
тощо. 

Діагноз, визначений на засадах цього тренду, формує уявлення про роз-
виток явищ і процесів у напрямі, який забезпечує підвищення освітнього рів-
ня регіонального соціуму протягом досліджуваного періоду. 

Таким чином, на засадах напряму виявленого тренда, який характеризує 
можливості здобуття та умови формування освітнього рівня, встановлюється 
відповідний діагноз (табл. 4.8). 

 
Таблиця 4.8. Основні характеристики можливих напрямів відтворення 

освітнього рівня регіонального соціуму  
 

Напрям 
розвитку 

Властивість Симптом Стан Діагноз 

1 2 3 4 5 

Негативний 
тренд 

Свідчить про 
наявність 
проблемної 
ситуації в 
здобутті 
освітнього 
рівня соціумом 
та умов його 
формування 

Зниження якості та 
престижу освіти, 
соціальна диференціація 
населення; 
незадовільний стан 
державного фінансування 
закладів освіти та науки, 
застаріла матеріально)
технічна база, дефіцит 
висококваліфікованих 
кадрів у окремих галузях 
економіки, зменшення 
безкоштовних освітніх 
послуг, обмеження їх 
доступності, неможливість 
працевлаштування за 
спеціальністю, низький 
рівень якості життя 
соціуму тощо 

Реальна 
небезпек
а 

Освітня 
криза 
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Закінчення табл. 4.8 
 

1 2 3 4 5 

Нейтральний 
тренд 

Дає уявлення 
про ситуацію, 
за якої протягом 
досліджуваного 
періоду дина)
міка основних 
показників, 
що характеризує 
процеси здобут)
тя та умови 
формування 
освітнього рівня 
практично не 
змінилися 

Відсутні зміни як 
позитивні, так і негативні
 

Ремісія Статич)
ний 
характер 
розвитку 

Позитивний 
тренд 

Свідчить про 
наявність 
позитивних 
явищ і процесів 
у відтворенні 
освітнього 
рівня регіональ)
ного соціуму 

Підвищення якості освіти; 
розширення можливостей 
для здобуття відповідного 
освітнього рівня; 
створення умов для 
безперервного навчання 
протягом усього життя; 
надання якісних і доступних 
освітніх послуг тощо 

Відсут)
ність 
небезпеки

Підви)
щення 
освіт)
нього 
рівня 

 
Результати діагностики відтворення освітнього рівня регіонального соці-

уму зводяться в таблицю 4.9. 
Отже, результати аналізу дозволяють встановити діагноз, що формує уяв-

лення про підвищення освітнього рівня регіонального соціуму протягом до-
сліджуваного періоду. 

Діагностика умов відтворення культурного розвитку населення дозволяє 
виявити причинно-наслідкові зв’язки між існуючою мережею закладів куль-
тури та культурним розвитком регіонального соціуму, встановити загальні й 
окремі тенденції та закономірності їх розвитку. 
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Таблиця 4.9. Результати квантифікації відтворення освітнього рівня 
населення Донецької області  

 

Напрям тренду 
Показник Трендова модель скоро�

чення
стагна�

ція 
зрос�
тання

Симптом Діагноз

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість 
дошкільних 
закладів, 
установ 

у=15,02–1,08х 
R2=0,782 

+   
Реальна 
небез)
пека 

у них місць, тис. 
у=255,79–25,09х 

R2=0,681 
+   

Реальна 
небез)
пека 

Чисельність 
дітей у 
дошкільних 
закладах, 
тис. осіб 

у=210,79–15,621х
R2=0,362 

+   
Реальна 
небез)
пека 

у розрахунку на 
100 місць 

у=74,571+5,893х
R2=0,610 

  + 
Реальна 
небез)
пека 

Кількість 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів, 
установ 

у=1329,8–15,473х
R2=0,966 

 
+   

Реальна 
небез)
пека 

Кількість 
професійно)
технічних 
навчальних 
закладів, 
установ 

у=120,71–1,679х 
R2=0,759 

 
+   

Реальна 
небез)
пека 
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Закінчення табл. 4.9 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість ВНЗ 
I–II рівнів 
акредитації 

у=69,933–1,115х 
R2=0,936 

+   

Відсут)
ність 

небез)
пеки 

Кількість ВНЗ 
III–IV рівнів 
акредитації 

у=26+0,127х 
R2=0,636 

+   

Відсут)
ність 

небез)
пеки 

Підготовлено 
кандидатів 
наук, осіб 

у=145,14+43,283х
R2=0,876 

  + 

Відсут)
ність 

небез)
пеки 

Підготовлено 
докторів наук, 
осіб 

у=13,464+13,464х
R2=0,424 

  + 

Відсут)
ність 

небез)
пеки 

 

 
Визначення напрямів розвитку відтворення умов культурного розвитку 

регіонального соціуму відбувається за напрямом встановленого тренда. 
Негативний тренд відтворення умов культурного розвитку населення 

регіону відображає наявність проблемної ситуації в культурному розвитку 
регіонального соціуму, який характеризує скорочення фінансування галузі 
та зменшення безкоштовних соціокультурних послуг, звуження і руйнація 
соціально-культурної інфраструктури, різке скорочення духовних потреб ос-
новної маси населення. 

Діагноз відтворення умов культурного розвитку регіонального соціуму, 
що характеризує негативний тренд, визначається як культурна криза регіона-
льного соціуму. 

Культурна криза — це діагноз, який доводить про обмеження культурного 
розвитку регіонального соціуму. Відповідає такими явищам, як скорочення 
мережі закладів культури, падіння інтересу населення до їх діяльності, 
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згасання інтенсивності відвідуваності. Наслідком цих подій є руйнація куль-
турно-духовних цінностей у соціумі та обмеження можливостей до його 
культурного розвитку. 

Нейтральний тренд дає уявлення про ситуацію, за якої протягом дослі-
джуваного періоду динаміка основних показників, що характеризують куль-
турний розвиток, практично не змінилася, тобто не відбулося змін як позити-
вних так і негативних. 

Діагноз, що відповідає нейтральному тренду умов відтворення культур-
ного розвитку регіонального соціуму, характеризує статичний характер роз-
витку. Діагноз, що описує ситуацію, за якої умови та напрями протікання 
процесів культурного розвитку регіонального соціуму протягом досліджува-
ного періоду істотно не змінилися. 

Позитивний тренд свідчить про наявність позитивних явищ і процесів у 
культурному розвитку населення та характеризує посилення процесів, спря-
мованих на зближення та взаємопроникнення культурної, освітньої, соціаль-
ної сфер у суспільне життя регіонального соціуму. 

Діагноз, що відповідає позитивному тренду, характеризує культурний 
підйом у розвитку регіонального соціуму. Отже, діагноз, за яким протікання 
процесів культурного розвитку соціуму під дією сприятливих умов, характе-
ризує: 
• активізацію соціально-культурної творчості різних категорій та груп на-

селення; 
• збагачення культурних ініціатив шляхом розвитку громадських асоціа-

цій, клубів, урізноманітнення видів та форм художньої творчості; 
• розвиток індустрії дозвілля та розваг; 
• патріотичного виховання молоді, що визнано головною складовою націо-

нального виховання тощо. 
Отже, діагноз відтворення умов культурного розвитку регіонального со-

ціуму встановлюється з урахування виду виявленого тренда на засадах його 
властивостей та симптомів (табл. 4.10). 

За результатами проведеного дослідження було складено таблицю 
діагностики умов культурного розвитку населення Донецької області 
(табл. 4.11). 
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Таблиця 4.10. Основні характеристики можливих напрямів відтворення 
умов культурного розвитку регіонального соціуму 

 

Напрям 
розвитку 

Властивість Симптом Стан Діагноз 

Негативний 
тренд 

Свідчить про 
наявність 

проблемної 
ситуації в 

культурному 
розвитку 

регіонального 
соціуму 

Скорочення 
видатків на освіту та 
культуру, зменшення 

безкоштовних 
соціокультурних 

послуг, звуження і 
руйнація соціально) 

культурної 
інфраструктури, 
різке скорочення 
духовних потреб 

основної маси 
населення 

Реальна 
небезпека 

Культурна 
криза. 

 

Нейтральний 
тренд 

Дає уявлення 
про ситуацію, 
за якої протягом 
досліджуваного 
періоду дина)
міка основних 
показників, що 
характеризують 

культурний 
розвиток, 

практично не 
змінилася 

Відсутні зміни як 
позитивні, так і 

негативні 
 

Ремісія Статичний 
характер 
розвитку 

Позитивний 
тренд 

Свідчить про 
наявність 

позитивних 
явищ і процесів 
у культурному 

розвитку 
регіонального 

соціуму 

Посилення процесів, 
спрямованих на 

зближення та 
взаємопроникнення 
культурної, освітньої, 

соціальної сфер у 
суспільне життя 

регіонального соціуму

Відсутність 
небезпеки 

Культурний 
підйом 
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Негативний тренд відтворення умов культурного розвитку населення ре-
гіону відображає наявність проблемної ситуації в культурному розвитку ре-
гіонального соціуму, який характеризує скорочення фінансування галузі та 
зменшення безкоштовних соціокультурних послуг, звуження і руйнацію со-
ціально-культурної інфраструктури, різке скорочення духовних потреб осно-
вної маси населення. 

 
Таблиця 4.11. Результати квантифікації умов відтворення культурно 

розвитку населення Донецької області 
 

Напрям тренду 
Показник Трендова модель

скоро
чення

стаг�
нація 

зрос�
тання

Симптом 
Діаг�
ноз 

1 2 3 4 5 6 7 

Видатки на 
культуру та 
мистецтво 

у =44,79х)76,3 
R2 = 0,929 

  + 
Відсутність 
небезпеки 

Питома вага 
витрат на 
культуру та 
мистецтво в 
загальних 
витратах 
області 

у =2,69 +0,13х 
R2 = 0,929 

 
 +  Ремісія 

Сукупні 
бюджетні 
витрати на 
культуру та 
мистецтво в 
розрахунку на 
одну особу 

у =2,7 + 0,13х 
R2 = 0,523 

 
  + 

Відсутність 
небезпеки 

Кредиторська 
заборгованість 

у =166,38х–
247,69 

R2 = 0,819 
  + 

Реальна 
небезпека 
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Продовження табл. 4.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість  акла)
дів культури: 

     

Театри у=5  +  Ремісія 

 

музеї 
у =16,5+0,66х 

R2 = 0,399 
  + 

Відсутність 
небезпеки

бібліотеки: 
у =1099,7–12,05х 

R2 = 0,179 
+   

Реальна 
небезпека

книжковий 
фонд бібліотек, 
примірників, 
млн. 

у =30,76–1,09х 
R2 = 0,510 

+   
Реальна 

небезпека

бібліотеки у 
сільській 
місцевості: 

у =538,67–31,71х 
R2 = 0,892 

+   
Реальна 

небезпека

книжковий 
фонд бібліотек у 
сільській 
місцевості, 
примірників, 
млн. 

у =6,39– 0,39х 
R2 = 0,892 

+   
Реальна 

небезпека

Демонстратори 
Фільмів 

у =683,2–61,85х 
R2 = 0,433 

+   
Реальна 

небезпека

заклади  культури 
клубного типу 

у =918,67–22,04х 
R2 = 0,761 

+   
Реальна 

небезпека

заклади  культу)
ри клубного 
типу у сільській 
місцевості 

у =630,53–43,49х 
R2 = 0,877 

+   
Реальна 

небезпека

Кількість 
відвідувань: 

     

Театрів 
у =766,65–55,56х 

R2 = 0,372 
+   

Реальна 
небезпека

С
ут

тє
ве

 о
бм

еж
ен

н
я 

ум
ов

 в
ід

тв
ор

ен
н

я 
ку

ль
ту

рн
ог

о 
ро

зв
и

тк
у 

ре
гі

он
ал

ьн
ог

о 
со

ц
іу

м
у 
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Закінчення табл. 4.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 

концертних 
організацій 

у =1193,5–81,55х 
R2 = 0,269 

+   
Реальна 

небезпека

Музеїв 
у =780,91+3,58х 

R2 = 0,016 
  + 

Відсутність 
небезпеки

Кіносеансів 
у =33,29–6,88х 

R2 = 0,016 
+   

Реальна 
небезпека

 

 

4.3. Формування механізму діагностики відтворення 
продуктивних сил у контексті розвитку 
регіонального соціуму 

У сучасних дослідженнях досить часто зустрічається і широко викорис-
товується таке поняття, як «механізм». Сутність його визначається як систе-
ма, що визначає порядок якогось виду діяльності; безпосередньо організує 
внутрішній устрій чого-небудь, що приводить елементи механізму у дію; пе-
ретворює рух одного або декількох тіл на необхідні види руху; внутрішня 
побудова, система, сукупність станів і процесів, з яких складається те чи ін-
ше явище; сукупність станів і процесів, з яких складається явище, що являє 
собою результат цілеспрямованої діяльності людини і є сукупністю інститу-
тів, правил, норм, які забезпечують формування заданих економічних явищ. 

В економічній науці найчастіше застосовуються такі види механізмів, як 
«господарський», «економічний», «організаційний», «організаційно-еконо-
мічний» та інші. Існує точка зору, що господарський механізм являє собою 
суспільну систему господарюючих суб’єктів із притаманними їм зв’язками 
та інститутами, регулюючими діяльність цих суб’єктів. Економічний меха-
нізм має систему взаємозв’язків, що виникають між різними економічними 
явищами, які призводять до очікуваних результатів. Система методів, спосо-
бів і прийомів формування та регулювання відносин об’єктів із внутрішнім 
та зовнішнім середовищем формують організаційний механізм. Існування 
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організаційно-економічного механізму визначається підпорядкуванням 
йому двох взаємопов’язаних між собою підсистем — організаційної та 
економічної. 

Сучасною наукою доведено, що формування будь-якого механізму, у да-
ному дослідженні механізму діагностики відтворення продуктивних сил у 
контексті розвитку регіонального соціуму, передбачає необхідність ураху-
вання чинників та реальних умов, за яких відбувається відтворення соціаль-
ного життя населення, та які впливають на об’єкт дослідження. Механізм ді-
агностики повинен будуватися на науково обґрунтованих елементах, логічно 
визначеній структурі, схемах їх дій, взаємодії та взаємозв’язків. 

При визначенні елементів механізму діагностики відтворення продуктив-
них сил у контексті розвитку регіонального соціуму, перш за все, слід звер-
нути увагу на те, що під механізмом розуміється система взаємопов’язаних 
методів, способів, інструментарію, принципів, норм, правил, інститутів, еко-
номічних, соціальних і організаційних форм, зв’язків, яку об’єднано умова-
ми життєдіяльності регіонального соціуму, функціонування якої спрямовано 
на виявлення тенденцій розвитку відтворення соціального життя населення. 

Механізм діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвит-
ку регіонального соціуму варто розглядати як систему взаємодії економіч-
них та соціальних явищ і процесів, що відбуваються у соціальному житті 
населення на основі сукупності природно-географічних, екологічних та 
інституціональних передумов його відтворення, та як організацію процесу 
дослідження на засадах методологічних принципів, підходів, методів. Вико-
ристання цього механізму дозволяє суб’єктам діагностики, відповідно до 
встановленої мети, виявити тенденції розвитку досліджуваних процесів, 
отримати діагноз, спрогнозувати результати їх розвитку. 

Результатом функціонування цього механізму є отримання діагнозу на 
підставі встановленого стану досліджуваних складових соціального життя 
населення регіону, виявлення причин, що викликали, відхилення від нор-
мативних показників і прогнозування тенденцій розвитку регіонального 
соціуму. 

Механізм діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвит-
ку регіонального соціуму повинен бути націленим на виконання таких 
завдань: 
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1) забезпечити дослідження складових відтворення соціального життя насе-
лення на засадах використання існуючої та розробки відповідної до 
завдань діагностики науково-методичного забезпечення, що дає змогу ви-
явити, описати й ототожнити існуючі негативні проблеми та явища; 

2) сформувати масиви даних щодо складових відтворення соціального жит-
тя населення; 

3) об’єднати форми, види, методи, інструментарій, інформацію й засоби 
управління, за допомогою яких здійснюється та забезпечується діагнос-
тика регіонального соціуму; 

4) розпізнати стан об’єкта дослідження та на цій підставі сформувати обґру-
нтований висновок (діагноз); 

5) забезпечити виконання контролюючої функції як складової управлінської 
діяльності, метою якої є встановлення відхилень розвитку об’єкта дослі-
дження від нормативних показників; 

6) прогнозувати економічні й соціальні явища та процеси, моделювати існу-
ючі та майбутні умови відтворення соціального життя регіонального 
соціуму. 
Для уявлення концептуальної сутності та передумов практичної реаліза-

ції механізму діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвит-
ку регіонального соціуму у його структурі необхідно визначити підпорядко-
вані йому самостійні та взаємопов’язані між собою підсистеми — організа-
ційну та відтворювальну (рис. 4.6). 

Організаційну підсистему механізму діагностики можна охарактеризу-
вати як сукупність відповідних методів, способів, принципів, норм, правил, 
процесів або дій, які направлені на забезпечення досягнення поставлених 
цілей. Виділення цієї підсистеми, яку доцільно представити певними взає-
мозалежними складовими, до яких слід віднести забезпечення та функціо-
нування, обумовлені необхідністю науково-методичного забезпечення діаг-
ностики. 

Складова забезпечення організаційної підсистеми механізму діагностики 
покликана акумулювати необхідну сукупність інформаційних масивів, які 
подано у вигляді результатів статистичних та соціологічних досліджень, но-
рмативно-правовим блоком, методологічними засадами, що забезпечують 
механізм діагностики тощо. 
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Рис. 4.6. Структура механізму діагностики відтворення продуктивних 

сил у контексті розвитку регіонального соціуму як явища. 
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дослідження, отриманню певного діагнозу. Завданням цієї складової є об’єд-
нання окремих складових діагностики в цілісну (інтегральну) систему, особ-
ливістю якої є реагування на будь-яку зміну в окремій складовій механізму 
діагностики. 

Відтворювальна підсистема механізму діагностики регіонального соціу-
му виступає його внутрішнім складом та являє собою дві взаємопов’язані 
складові. По-перше, це сукупність форм життєдіяльності населення, які роз-
глянуто у п. 1.3, та, по-друге, сукупність складових відтворення його соціа-
льного життя (розглянуто у п. 2.1). 

Структура механізму діагностики відтворення продуктивних сил в контексті 
розвитку регіонального соціуму як процесу включає сукупність ланцюгів, що 
виникають у процесах життєдіяльності, та передумови його відтворення 
(рис. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Структура механізму діагностики відтворення продуктивних 
сил у контексті розвитку регіонального соціуму як процесу 
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Сукупність ланцюгів, що виникає у соціумі, знаходить відображення в 
таких зв’язках: 
1) суспільні, які виникають у процесі створення суспільного життя соціуму. 

Перша група, яка виходить із самої суспільності, є органічними зв’язка-
ми, до яких належать родина, народ, держава. Друга група суспільних 
зв’язків виявляється організаційною, які полягають у взаємовідносинах 
між соціумом та державним устроєм, що представлений системою суспі-
льних та політичних інститутів; 

2) економічні — зв’язки, що складаються в соціумі в процесі виробництва, 
обміну, розподілу і споживання матеріальних благ та послуг; 

3) соціальні, які виникають між окремими індивідами, їх групами. 
Слід мати на увазі, що сукупність цих ланцюгів забезпечує життєдіяльність 

та розвиток регіонального соціуму, а також формування інших взаємовідносин. 
Форми розвитку регіонального соціуму було розглянуто у п.1.2. даного 

дослідження. Доведено, що розвиток регіонального соціуму відбувається з 
урахуванням національних традицій, соціально-економічних і демографіч-
них особливостей. Серед основних факторів, тобто умов, що є рушійною 
силою та впливають на розвиток регіонального соціуму, слід відмітити: те-
риторіальні, природно-географічні, екологічні та інституціональні. 

Концепція механізму діагностики відтворення продуктивних сил у кон-
тексті розвитку регіонального соціуму як уявлення про систему взаємопов’я-
заних елементів, принципів, умов, чинників, методів, за допомогою яких за-
безпечується функціонування механізму, обґрунтовує універсальний підхід 
до визначення заходів з його формування. Концепція механізму діагностики, 
представляючи собою систему науково-методичних засад, визначає економі-
чні, соціальні та організаційні основи проведення діагности, які становлять 
загальну систему державного регулювання економічного і соціального роз-
витку регіону. Науково-методичні засади встановлюють загальний порядок 
виконання процедур діагностики, визначення причинно-наслідкових зв’яз-
ків, розпізнавання та ідентифікації, виявлення можливостей для розв’язання 
існуючих проблем у соціальному житті населення регіону. 

Концепція механізму діагностики носить комплексний характер та перед-
бачає визначення її елементів, до яких належать суб’єкти та об’єкти діагностики, 
мета, завдання, принципи, форми, методи та засоби. При побудові механізму 
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необхідно мати на увазі, що, як і будь-який економічний процес, він має свій 
життєвий цикл, який починається з постановки певної мети (ідеї) та закінчу-
ється контролем за виконанням оздоровчих заходів з виявленими негативни-
ми тенденціями у відтворенні соціального життя регіонального соціуму. 

Концептуальна схема діагностики, як систематизоване дослідження розвитку 
регіонального соціуму, передбачає послідовну реалізацію її етапів (рис. 4.8). 

У попередніх підрозділах роботи доведено, що загальною метою діагнос-
тики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соці-
уму є виявлення тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів, 
необхідних для ідентифікації проблемних ситуацій, знання про які дозволяє 
або переломити негативний тренд, або закріпити і підсилити позитивні про-
цеси, які мають місце в усіх сферах життєдіяльності населення регіону. 

Метою діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку ре-
гіонального соціуму є виявлення тенденцій розвитку демографічних явищ і 
процесів; трудових ресурсів — виявлення тенденцій розвитку при їх форму-
ванні, розподілі, перерозподілі та використанні; суспільного здоров’я — тен-
денцій розвитку фізичного, духовного і соціального благополуччя соціуму, 
тобто забезпечення демографічного розвитку максимально можливої тривало-
сті життя і трудової активності; освітнього рівня населення — формування та 
визначення пріоритетів розвитку системи навчання; умов культурного розвит-
ку — тенденцій розвитку в загальній системі надання культурних послуг насе-
ленню, на засадах яких відбувається його культурне становлення. 

Таким чином, в основу дії механізму діагностики регіонального соціуму 
покладено систему цілей, яка повинна ґрунтуватися на економічних та соціа-
льних умовах розвитку населення. 

Постановка завдань щодо діагностики відтворення продуктивних сил у 
контексті розвитку регіонального соціуму відбувається на засадах визначе-
ної мети як загальної для всього процесу, так і окремих для кожної складової 
відтворення соціального життя населення. До загальних завдань, які покли-
кані розв’язати діагностика, належать: 
1) виявлення причин змін у процесах і явищах, що відбуваються в соціаль-

ному житті регіонального соціуму; 
2) встановлення та ідентифікація проблем змін; 
3) попередження негативних тенденцій у цих процесах. 
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Рис. 4.8. Алгоритм здійснення діагностики відтворення продуктивних 
сил у контексті розвитку регіонального соціуму. 
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Перелік завдань, які стосуються ідентифікації та попередження негативних 
тенденцій у процесах та явищах, які відбуваються у кожній складовій відтво-
рення соціального життя населення, визначаються певним чином (табл. 4.12). 

 
Таблиця 4.12. Перелік завдань діагностики відтворення продуктивних 

сил у контексті розвитку регіонального соціуму  
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Таким чином, розв’язання зазначених завдань діагностики кожної складо-
вої соціального життя населення регіону сприяє визначенню тенденцій роз-
витку їх відтворення, причин їх змін; встановленню й ідентифікації проблем 
та попередженню негативних процесів їх розвитку. 

Визначення об’єктної бази діагностики відтворення продуктивних сил у 
контексті розвитку регіонального соціуму, тобто об’єкта, стан якого розпі-
знається, відбувається окремо для кожної складової відтворення соціального 
життя населення (табл. 4.13). 

Часовий горизонт діагностики регіонального соціуму вибирається таким, 
щоб спостерігалися видимі контури змін, що відбуваються у характері протікан-
ня процесів або стані явищ. Уявляється, що період у 15-20 років найбільшою мі-
рою відповідає вимогам діагностики відтворення регіонального соціуму. 

Розробку плану проведення діагностики, що ґрунтуються на особливос-
тях кожної складової відтворення соціального життя регіонального соціуму, 
детально описано у п. 4.1. дисертаційної роботи. Отже, запропонована послі-
довність етапів проведення діагностики, покликана забезпечити отримання 
обґрунтованого висновку на підставі встановленого стану досліджуваних 
складових відтворення регіонального соціуму. 

 
Таблиця 4.13. Визначення об’єктної бази діагностики відтворення про(

дуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму  
 

Складова соціального 
життя населення 

Об’єкт дослідження 

Відтворення населення Процес безперервного відновлення чисельності людей 

Відтворення трудових 
ресурсів 

Процес формування, розподілу, перерозподілу та 
використання трудових ресурсів 

Відтворення суспільного 
здоров’я 

Процеси розвитку системи охорони здоров’я та 
відновлення індивідуального здоров’я населення 

Відтворення освітнього 
рівня 

Процеси здобуття загальної та професійної освіти 
населенням та розвитку системи освіти і науки 

Відтворення культурного 
розвитку 

Процес виникнення, взаємодії, змін, збереження і 
передачі (успадкування) історично культурних 
цінностей у різних сферах суспільного життя 
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Забезпечення діагностики необхідною інформацією створює підґрунтя 
для отримання достовірного, своєчасного та якісного діагнозу. При форму-
ванні масиву даних необхідно враховувати діапазон часового горизонту діаг-
ностики регіонального соціуму, переривання якого не дозволить виявити 
тенденцію досліджуваного процесу або явища. Як вже відзначалося, демо-
графічні процеси відбуваються з великим часовим лагом, що обумовлюється 
послідовністю однойменних подій (наприклад, народження, шлюбність, 
смертність), які мають значення для зміни поколінь. Отже, відсутність, обме-
женість або недостатність інформації порушує ланки демографічних подій, 
які не дозволяють отримати повноцінний діагноз. 

Одержання інформації, яка необхідна для діагностики, відбувається, як 
правило, в результаті перепису або поточного обліку демографічних, соціа-
льних явищ та подій, а також на засаді даних соціологічних опитувань. Після 
обробки вихідної інформації про кількісне та якісне становище явищ та про-
цесів відбувається її зведення й групування в масиви даних. 

Вибір методів проведення діагностики передбачає практичне застосуван-
ня методологічної бази діагностики стану регіонального соціуму, яку було 
розглянуто у розділі 2. Залежно від поставленої мети та завдань дослідження 
відбувається відбір відповідних методів, використання яких дозволяє здійс-
нити розрахунки необхідних показників, отримати загальну оцінку та оцінки 
змін для кожної складової відтворення соціального життя регіонального со-
ціуму, побудувати моделі трендів, на засадах яких визначається тенденція 
зміни часового ряду. 

Наступна процедура полягає у встановленні симптомів змін, за якими ви-
значаються відхилення від нормативних показників, прийнятих за базу порі-
вняння, та тенденцій, тобто напряму змін на засадах запропонованих града-
цій якісного складу для кожної складової відтворення соціального життя 
регіонального соціуму. Якісний стан може бути визначений за такими града-
ціями, як зростання, стагнація, скорочення; високий, середній (наприклад, 
середній показник фізичної щільності населення країни), низький тощо. 

Складання діагнозу є найважливішим етапом діагностики. У роботі дове-
дено, що діагноз дозволяє розпізнати і виявити наявність негативних (кризо-
вих) явищ і процесів розвитку його складових, встановити передумови вини-
кнення цих явищ і процесів, визначити та оцінити їх відхилення від еталону 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 282

(нормативних показників, прийнятних для даної території). Отримання діаг-
нозу дає можливість визначити ймовірні напрями подальшого ефективного 
розвитку регіонального соціуму. Важливою метою цього етапу є визначення 
масштабів кризового стану в процесах та явищах, що відбуваються в соціаль-
ному житті регіонального соціуму. 

Прогнозування розвитку відтворення соціального життя здійснюється з 
метою визначення можливих кількісних і якісних змін стану (рівня розвитку 
в цілому, його окремих напрямів) в майбутньому, а також альтернативних 
способів і строків досягнення очікуваного стану. Прогнозування здійснюєть-
ся на засадах потенційного аналізу, який полягає у синтезі двох основних 
підходів, таких як соціально-інтегративний та регіонально-типологічний. 
Розрахунки наводяться в трьох варіантах — песимістичному, середньому та 
оптимістичному, які використовуються для виявлення найбільш дієвих, еко-
номічно обґрунтованих планів розвитку. 

Наступним етапом є розробка оздоровчих заходів за виявленими негатив-
ними тенденціями у відтворенні соціального життя регіонального соціуму 
для кожної складової соціального життя населення на засадах отриманих 
прогнозів з урахуванням особливостей економічного та соціального розвит-
ку території. Цей етап є переважно управлінським і здійснюється шляхом 
прийняття управлінських рішень щодо поліпшення умов розвитку регіональ-
ного соціуму. Із цією метою розробляються заходи у вигляді концепцій, про-
грам, стратегій розвитку тощо, які покликані створити умови для підвищення 
якості життя населення та його розвитку. 

Моніторинг відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіона-
льного соціуму здійснюється з метою системорегулярного відстеження пото-
чної ситуації та тенденцій розвитку, які відбуваються в соціальному житті 
населення, що описується за допомогою відповідних показників. 

Кінцевим етапом діагностики є контроль (встановлення відхилень) за 
показниками, що характеризують розвиток об’єкта дослідження. У разі вияв-
лення негативних тенденцій здійснюється повторна діагностика та запрова-
джуються корегувальні заходи щодо поліпшення умов відтворення регіона-
льного соціуму Через повторне прогнозування перевіряється дієвість оздоро-
вчих заходів. За несприятливого прогнозу здійснюється оновлення стабілі-
заційного управління з урахуванням виявлених негативних причин та явищ. 
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У разі позитивного висновку на перспективу рекомендується здійснювати 
діагностику з метою визначення профілактичних заходів. Отже, виконання 
діагностикою контролюючої функції, метою якої є встановлення відхилень 
розвитку об’єкта від нормативних показників, забезпечує інформацією про 
розвиток процесів або явищ, що дає можливість своєчасно реагувати на них 
та скорегувати заходи розвитку. 

Таким чином, діагностика відтворення продуктивних сил у контексті роз-
витку регіонального соціуму складається із взаємопов’язаних етапів, які ви-
значають її зміст, послідовність здійснення та функціонування, що являє со-
бою особистий життєвий цикл діагностики, який починається із формування 
загальної мети та закінчується виконанням управлінської функції, такої як 
контроль, ключовим етапом якої слід уважати проведення моніторингу за 
умовами життєдіяльності. 

Створення механізму діагностики слід розглядати як процес, який поля-
гає в об’єднанні елементів — його складових частин (рис. 4.9). Відповідно 
до загальних підходів побудови механізму (господарського, економічного, 
організаційного, управління тощо) модельне уявлення діагностики регіона-
льного соціуму повинно містити такі елементи: 
1) рівень реалізації механізму полягає в здійсненні діагностики на відповід-

них рівнях — держави, регіону, адміністративно-територіальної одиниці. 
Вибір рівня залежить від суб’єкта діагностики, а також від певних вимог, 
мети та поставлених завдань; 

2) суб’єкт діагностики — здійснює діагностику відповідно до встановленої 
мети, покликаної виявити тенденції розвитку досліджуваних процесів, які 
необхідні для ідентифікації проблемних ситуацій; 

3) цілі діагностики — виступають уявлення про результати, на які навмисно 
спрямований процес дослідження та які повинні бути досягнуті; 

4) завдання діагностики — визначення проблемної ситуації з конкретно 
сформульованою метою, якої необхідно досягти; 

5) об’єктом діагностики — виступають процеси та явища, стан яких розпі-
знається; 

6) предмет діагностики — особливості, закономірності, тенденції розвитку, 
що відбуваються в складових соціальної життєдіяльності регіонального 
соціуму; 
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Рис. 4.9. Елементи механізму діагностики відтворення продуктивних 
сил у контексті розвитку регіонального соціуму 

Фінансові Інформаційні  Людські Засоби діагностики

Звіт Діагностична 
картка 

Аналітичні розрахунки, 
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Форми діагнозу 
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7) вид діагностики — визначається залежно від об’єкта дослідження та умов 
застосування; 

8) методи діагностики — способи та прийоми, використання яких сприяє 
досягненню поставленої мети; 

9) засоби діагностики — сукупність ресурсів, які використовуються для до-
сягнення поставленої мети; 

10)  форми діагнозу — організаційно-інформаційне оформлення процедури 
та результатів діагностики. 
Перелічені елементи механізму діагностики відтворення продуктивних 

сил у контексті розвитку регіонального соціуму є упорядкованими, взаємо-
пов’язаними та взаємодіючими. Комплекс їх створює цілісну систему, визна-
чає зміст та послідовність досліджень, що забезпечує функціонування меха-
нізму діагностики регіонального соціуму. 

Механізм діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвит-
ку регіонального соціуму повинен бути націленим на виконання функцій, що 
забезпечують досягнення поставленої мети: 
1) організаційної — зміст її полягає у функціональному розподілі та подаль-

шій координації основних видів робіт при проведенні діагностики, їх уз-
годженні між собою та оптимізації, що забезпечує якісне та своєчасне 
розв’язання завдань дослідження, постановку діагнозу; 

2) методологічної — полягає в теоретичному забезпеченні засад здійснення 
діагностики регіонального соціуму шляхом виявлення вихідних теоретич-
них засад (прийомів, принципів, способів) у вигляді наукових гіпотез і тео-
рій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зістав-
лення різних гіпотез і теорій, а також емпіричного підходу у вигляді спо-
стереження і дослідження конкретних явищ, експерименту, а також групу-
ванні, класифікації та опису результатів дослідження. Отже, ця функція 
спрямована на забезпечення науково-методичних засад проведення діагно-
стики; 

3) аналітичної — яка тісно пов’язана з інформаційною, реалізація якої 
полягає у виявленні рільної дійсності процесів та явищ, що відбува-
ються у соціальному житті регіонального соціуму: розкрити їх сут-
ність через пізнання чинників та умов життєдіяльності, зрозуміти іс-
нуючі між ними зв’язки, пізнати причини їх виникнення, тенденції 
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розвитку, що мають особливо важливе значення при постановці діаг-
нозу; 

4) синтетичної — виявляється в об’єднанні (декомпозиції, агрегуванні) 
отриманих у процесі аналізу результатів із метою обґрунтування сили та 
напряму впливу одних складових соціального життя населення відповід-
ної території на інші. Отже, у загальному вигляді, дію цієї функції слід 
розглядати як процес об’єднання окремих складових соціального життя 
регіонального соціуму в єдине ціле; 

5) інформаційної — основна її мета полягає в забезпеченні суб’єкта діагнос-
тики достовірною, своєчасною інформацією. Методологічні засади діаг-
ностики забезпечують накопичення всебічної аналітичної (деталізованої), 
синтетичної (узагальнюючої) та отриманої інформації, як унікальне поєд-
нання ознак у результаті аналізу та синтезу інформації про основні 
процеси та явища, що протікають при відтворенні соціального життя ре-
гіонального соціуму. Отримана інформація широко використовується при 
плануванні та прогнозуванні основних параметрів життя регіонального 
соціуму; 

6) контрольної — полягає в організації процесу виявлення відхилень від но-
рмативних (еталонних) значень за показниками, що характеризують роз-
виток об’єкта дослідження. Інструментом реалізації цієї функції виступає 
інформація, яку отримано в ході діагностики. Регулювання виявлених 
відхилень можливо за допомогою принципу зворотного зв’язку. Порів-
няння показників за різними рівнями руху інформації дозволяє виявити 
стан системи в цілому та її окремих елементів; 

7) прогностичної — сутність її полягає у створенні прогнозів розвитку 
основних складових соціального життя з метою запобігання негатив-
ним тенденціям розвитку у відтворенні регіонального соціуму в май-
бутньому, пом’якшення перебігу існуючих негативних процесів та 
явищ, прогнозуванню дій, що сприяють подоланню соціальних та еко-
номічних криз, покращенню якості та рівня життя населення тощо. 
Отже, прогностична функція, яка виконує завершальну роль у діагнос-
тиці, по суті є складанням науковообґрунтованих прогнозів розвитку 
регіонального соціуму, що створюються на засадах виявлених у ході 
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діагностики закономірностей, процесів та явищ, отриманих висновків 
та складених діагнозів; 

8) практичної — суть її виявляється у застосуванні результатів діагностики за 
наукового обґрунтування засад економічної й соціальної політики держави, 
її регіонів, напрямів розвитку соціуму тощо. Реалізація цієї функції відо-
бражається у створенні концепцій, програм, стратегій розвитку, рекомен-
дацій тощо. 
Усі блоки механізму утворюють певну цілісність, що об’єднана загальни-

ми системними принципами, до яких доцільно віднести: 
1) принцип єдності. Доведено, що будь-який механізм є складною дина-

мічною системою функціонування, розвиток якої залежить від взаємо-
узгодженості її складових, стійкості зв’язків між ними. Розгляд соціа-
льного життя регіонального соціуму відбувається з погляду складної 
динамічної системи, діагностика якої повинна здійснюватися за всіма 
її складовими у взаємозв’язку та розвитку, з урахуванням результатів 
загальних та специфічних досліджень, узгоджених у часі. На засадах 
цього принципу відбувається узгодження елементів та складових 
механізму діагностики, його методологічного та організаційного за-
безпечення. Отже, принцип єдності забезпечує механізм діагностики 
як системного цілого у взаємодії, взаємозв’язку та взаємозумовленості 
його елементів і складових, наявності єдиних мети та завдань цього 
процесу. Із цього принципу виходить, що відповідні методи та форми 
здійснення діагностики повинні застосовуватися до всіх складових со-
ціального життя регіонального соціуму. Цей підхід дозволяє забезпе-
чити системність, комплексність методологічного підходу до діагнос-
тики регіонального соціуму. При цьому доцільним є існування деяких 
особливостей методичного забезпечення діагностики складових від-
творення соціального життя соціуму, що пов’язано з індивідуальними 
особливостями цих процесів; 

2) принцип цільової спрямованості. Сутність його полягає в нерозривності 
загальної цілі діагностики й окремих складових його соціального жит-
тя; вимагає чіткої постановки мети та завдань дослідження, враховуючи 
реальне інформаційне забезпечення цього процесу. Відповідно до цього 
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принципу, кожен етап діагностики, повинен мати конкретне цільове 
спрямування — мету, завдання, теортетико-методичну базу досліджен-
ня, результатом яких є встановлення обґрунтованого діагнозу та пропо-
зиції для практичного застосування. Отже, використання даного прин-
ципу при формуванні механізму діагностики дозволяє забезпечити ці-
льовий характер дослідження, що означає врахування окремих цілей, 
які стоять перед кожною складовою соціального життя у загальній меті 
діагностики; 

3) принцип наукової обґрунтованості. Передбачає наукове обґрунту-
вання процесу діагностики з урахуванням діалектики, системи зако-
нів і чинників економічного та соціального розвитку, використання 
сучасних методів пізнання економічних та соціальних явищ і проце-
сів, обґрунтування прогнозів та управлінських рішень. Наукове 
обґрунтування повинно враховувати також закономірності розвитку 
регіонального соціуму. Важливим є той факт, що науково обґрунто-
ваними повинні бути не тільки методи та інструментарій, але й вра-
хування при їх виборі тенденцій і закономірностей економічного та 
соціального розвитку території. За цим принципом передбачається 
використання лише достовірної інформації про стан об’єкта дослі-
дження. Тільки на цих засадах можливо отримати науково обґрунто-
ваний діагноз; 

4) принцип об’єктивності. Сутність його виявляється у зобов’язанні об’єк-
тивності дослідження закономірностей розвитку складових соціального 
життя регіонального соціуму, які визначають процеси розвитку регіона-
льного соціуму з метою формування реалістичного діагнозу та обов’язко-
вим винятком суб’єктивної точки зору. Це означає, що розробка механіз-
му діагностики повинна ґрунтуватися на визнанні того, що процеси та 
явища, що відбуваються, пізнаються як частина об’єктивної реальності. 
Вимогами об’єктивності слід уважати обґрунтованість, точність, достовір-
ність, надійність, аргументованість. Цей принцип вимагає здійснення до-
слідження існуючих процесів та явищ із урахуванням чинників впливу на 
їх розвиток; 

5) принцип адаптивності, який полягає в здатності механізму пристосову-
ватися до змін, які виникають, та інтенсивності їх впливу. Відповідно до 
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цього механізм діагностики повинен передбачати здатність трансфор-
муватися до змін, які відбуваються, тобто володіти високою гнучкіс-
тю, що дозволяє швидко змінювати завдання діагностики, методи, ін-
струментарій тощо. Отже, використання цього принципу при побудові 
механізму діагностики забезпечує гнучкість та адаптивність його еле-
ментів; 

6) принцип єдиного інформаційного простору полягає в забезпеченні 
дотримання відповідних регламентів оформлення та надання даних, 
документів. За такого підходу виконання завдань діагностики та моні-
торингу ускладнюється й затримується через низьку оперативність 
надання та отримання актуальної на поточний момент інформації. 
Одним із рішень у даному випадку є використання концепції єдиного 
інформаційного простору, яка полягає у створенні сукупності інфор-
маційних масивів, що складаються із баз і банків даних, технологій їх 
ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і 
мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними 
правилами. Отже, використання даного принципу дозволить забезпе-
чити сумісність різних інформаційних компонент системи діагностики 
та моніторингу, адаптивного управління, а також використання нових 
джерел даних; 

7) принцип зворотного зв’язку забезпечує порівняння отриманих результа-
тів дослідження з еталонними (нормативними) показниками, прийнятни-
ми для даної території, згідно з яким вони повинні бути попередньо при-
ведені до адекватної форми вимірювання, порівнянного вигляду. Самі по 
собі отримані показники непридатні для встановлення діагнозу, якщо їх 
значення не зіставляються з аналогічними даними або еталоном, що ма-
ють відношення до об’єкта дослідження. На підставі зіставлення показни-
ків за відповідний період дослідження відбувається визначенням напряму 
тренда, тобто спрямованістю зміни показників, що визначається шляхом 
обробки звітних, статистичних даних, і встановлення на цій основі тенде-
нції зростання або спаду. Цей принцип є одним із основних при форму-
ванні механізму діагностики; 

8) принцип доцільності пов’язаний із тим, що інструментарій діагностики 
може бути досить великим і містити велику кількість показників, які найчас-
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тіше дублюють один одного. Цим обумовлено необхідність застосування 
принципу розумної достатності використання методів діагностики. 
Суть принципу є надзвичайно простою: для цілей діагностики варто ви-
користовувати тільки ті показники, які є інформаційною основою для 
прийняття управлінських рішень. Також цей принцип реалізує можли-
вість використання результатів діагностики для прогнозів, визначення 
профілактичних дій із попередження критичних станів; застосування 
результатів діагностики в розробці програм економічного та соціально-
го розвитку території; 

9) принцип часової узгодженості. Сутність його виявляється при розгляді 
часового аспекту діагностики регіонального соціуму. Згідно з цим прин-
ципом, діагностика повинна здійснюватися відповідно до певного часово-
го регламенту. Отже, доцільним є визначення періоду дослідження, який 
стає обов’язковим при здійсненні діагностики всіх складових соціального 
життя регіонального соціуму; 

10) принцип закінченості. Сутність його полягає в отриманні діагнозу відпо-
відно до поставленої мети та завдань діагностики. Діагностика повинна 
закінчуватися формулюванням висновків за основними результатами до-
слідження у вигляді обґрунтованого діагнозу. Залежно від виду діагнос-
тики (періодична, безперервна, оперативна або разова тощо), на засадах 
якої відбувалося дослідження та її функціональне призначення, здійсню-
ється постановка діагнозу. 
Загальну схему механізму діагностики відтворення продуктивних сил у 

контексті розвитку регіонального соціуму надано на рисунку 4.10. 
Таким чином, за своїм змістом механізм діагностики продуктивних сил у 

контексті розвитку регіонального соціуму є комплексом організаційних, ін-
формаційних, методичних та управлінських взаємопов’язаних послідовних 
дій, призначених для виявлення тенденцій розвитку відтворення соціального 
життя населення з метою розробки дієвих стабілізаційних стратегій економі-
чного та соціального розвитку регіону. 
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Рис. 4.10. Механізм діагностики відтворення продуктивних сил у контексті 

розвитку регіонального соціуму. 
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Розділ 5 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ 

ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ 

СИЛ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 

5.1. Науково"методичне забезпечення організації 
моніторингу регіонального соціуму 

Організація моніторингу регіонального соціуму полягає в розробці кон-
цепції та методики цього дослідження. Доведено, що сутність організації 
моніторингу зводиться до формування стандартної моделі системи спосте-
реження, збору, обробки та подання науково-обґрунтованої інформації, що 
характеризує стан розвитку соціально-економічної сфери території. 

Взагалі, під моніторингом (від лат. monitor — той, що наглядає, нагадує) 
у сучасні науці розуміється комплекс спостережень, збору, обробки та на-
дання інформації за кількісними та якісними змінами в розвитку природних, 
технічних та суспільних процесів або явищ, що дозволяє здійснювати без-
перервний контроль за станом об’єкта дослідження, результатом якого є 
отримання оцінки стану та визначення негативних тенденцій розвитку дослі-
джуваного процесу або явища. 

Доцільно зауважити, що моніторинг покликаний виконувати функцію ко-
нтролю за економічними та соціальними явищами й процесами, які пов’язані 
із зміною умов відтворення соціального життя населення регіону. На засадах 
отриманих у результаті моніторингу діагнозів, здійснюється прогнозування 
можливих змін в умовах життєдіяльності регіонального соціуму та розроб-
люються науково-обґрунтовані рекомендації, або корегуються вже прийняті 
заходи щодо соціально-економічного розвитку території, які є підставою для 
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обґрунтування відповідних управлінських рішень на ранніх стадіях виник-
нення проблемних процесів або явищ, з метою їх попередження, подолання 
або нейтралізації впливу. Таким чином, можна стверджувати, що здійснення 
моніторингу за ходом протікання досліджуваного процесу або явища забез-
печує діагностику виконання завдань управлінської діяльності як на макро-, 
так і мікрорівнях. 

Важливим, з точки зору визначення сутності моніторингу, є те, що його 
проведення не є безпосередньо управлінською діяльністю, але є її складово-
ю. Отже, виконання моніторингом контрольної функції, дає можливість 
отримати потрібну інформацію, яка є важливою для прийняття відповідних 
управлінських рішень з поліпшення умов відтворення соціального життя ре-
гіонального соціуму. 

Організацію моніторингу доречно розглядати як побудову структурно-
функціональної організованої системи, основними елементами якої є комуні-
каційна та інформаційно-аналітична структури. Комунікаційна структура по-
кликана забезпечити регулярний збір, накопичення та зберігання інформації, 
що стосується стану та розвитку об’єкта дослідження. Побудова інформацій-
но-аналітичних систем зумовлена збором і акумуляцією статистичної інфор-
мації та інформації, що отримана із звітів, за результатами спостережень, 
соціологічних досліджень, методом експертних оцінок, неявних множин, мо-
дельних прогнозів тощо. Функціонування цих систем скеровано на подання 
постійно оновленої, порівняної у часі інформації, використання якої дозво-
ляє діагностувати існуючі негативні явища та процеси, що відбуваються у 
відтворенні соціального життя населення регіону, ідентифікувати їх та за-
пропонувати оздоровчі заходи. 

При організації моніторингу регіонального соціуму важливо враховувати те, 
що він є результуючою складовою механізму діагностики регіонального соціу-
му. Отже, при проведенні моніторингу доцільним є використання запропонова-
ного науково-методичного інструментарію діагностики регіонального соціуму. 
На засадах зазначеного можна стверджувати, що в систему моніторингу повинні 
входити елементи механізму діагностики регіонального соціуму. Так об’єкт спо-
стереження визначається в залежності від запропонованих об’єктів діагностики 
регіонального соціуму, а саме, це відтворення населення, трудових ресурсів, 
суспільного здоров’я, освітнього рівня та культурного розвитку. 
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Організація моніторингу умов життя регіонального соціуму полягає у фо-
рмуванні постійно поновлювальної інформаційної бази, яка покликана забез-
печити необхідною інформацією процедуру дослідження та її збереження. 
Наявність повної та достовірної інформації забезпечує обґрунтоване відобра-
ження стану об’єкта дослідження та тенденцій його розвитку. Інформація, 
яка отримана в процесі моніторингу умов життя населення регіону дозволяє 
здійснити оперативне корегування заходів, як на державному, так і на регіо-
нальному рівнях. 

Інформаційною складовою моніторингу регіонального соціуму висту-
пають: 
1)  соціально-економічні показники, які опубліковані Державною службою 

статистики України у наступних виданнях, доступ до яких міститься на 
офіційному сайті служби: 
• у статистичних збірниках: «Статистичний щорічник України», «Ук-

раїна у цифрах», «Україна», «Регіони України» (2 частини), «Доходи 
та витрати населення за регіонами України», «Валовий регіональний 
продукт», «Національні рахунки України», «Витрати і ресурси домо-
господарств України», «Самооцінка домогосподарствами України 
рівня своїх доходів», «Самооцінка населення стану здоров’я та рівня 
доступності окремих видів медичної допомоги», «Соціально-демог-
рафічні характеристики домогосподарств України», «Чисельність 
наявного населення України», «Розподіл постійного населення 
України за статтю та віком», «Економічна активність населення 
України», «Праця України», «Соціальні індикатори рівня життя 
населення», «Соціальний захист населення України», «Діти, жінки 
та сім’я в Україні», «Соціально-економічне становище сільських на-
селених пунктів України», «Злочинність в Україні», «Наукова та ін-
новаційна діяльність в Україні»; 

• у демографічному щорічнику «Населення України»; 
• у статистичних бюлетенях: «Регіональний людський розвиток», 

«Національні рахунки України», «Виставкова діяльність в Україні», 
«Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України», «За-
соби масової інформації та книговидання в Україні», «Житловий 
фонд України», «Квартирний облік та кількість наданих квартир в 
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Україні», «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів 
України», «Загальноосвітні навчальні заклади України», «Підготов-
ка наукових кадрів», «Продовження навчання та здобуття професії», 
«Дошкільна освіта України», «Національні рахунки освіти в Украї-
ні», «Травматизм на виробництві», «Заклади охорони здоров’я та за-
хворюваність населення України», «Санаторно-курортне лікування, 
організований відпочинок та туризм в  Україні», «Національні раху-
нки охорони здоров’я (НРОЗ) України», «Стан умов праці найманих 
працівників», «Національні рахунки соціального захисту (НРСЗ) в 
Україні»; 

• у доповідях: «Про соціально-економічне становище України», «Со-
ціально-демографічні характеристики домогосподарств України», 
«Стан злочинності в Україні», «Ринок праці», «Наукова та науко-
во-технічна діяльність в Україні», «Фахівці вищої кваліфікації 
України»; 

2)  інформація, отримана за матеріалами вибіркових обстежень груп насе-
лення: «Заробітна плата за професійними групами», «Витрати і ресурси 
домогосподарств України», «Самооцінка населенням стану здоров’я та 
рівня доступності окремих видів медичної допомоги», «Самооцінка 
домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг»; 

3)  інформація, отримана за результатами соціологічних досліджень. А 
саме, аналіз документів, який дає можливість отримати документаль-
ну інформацію, яка стосується всіх сфер життєдіяльності регіонально-
го соціуму. Джерелами цієї інформації є архіви, преса, особистісні 
документи (автобіографія, особові листи з обліку кадрів, трудові кни-
жки, медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспан-
серного нагляду тощо). Проведення опитувань (анкетування та ін-
терв’ю), як найбільш поширеного способу отримання інформації, що 
стосується намірів, мотивів, думок, подій, результатів життєдіяльності 
соціуму тощо. 
Так інформація, що стосується соціально-економічних процесів та соціально--

політичних орієнтацій різних груп населення в Україні надається Громадсь-
кою організацією «Центр «Соціальний моніторинг». Основними напрямами 
діяльності якої є моніторингові дослідження, що стосуються: 
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• ринку праці та становища на ринку праці різних соціально-демографіч-
них груп населення; 

• аналіз динаміки рівня життя українських громадян; 
• вимірювання рівня соціальної напруженості і конфліктного потенціалу в 

Україні та окремих її регіонах; 
• вивчення міграційних та еміграційних  настроїв населення; 
• визначення потреб, сподівань, інтересів і настроїв різних груп населення; 
• дослідження актуальних проблем сучасної української сім’ї; 
• встановлення актуальних проблем дітей та молоді; 
• дослідження соціального становища жінки в суспільстві тощо. 

За результатами опитувань, організація випускає «Інформаційний бюлетень: 
Моніторинг громадської думки населення України» [342]. 

Головною метою Громадської організації «Український інститут соціаль-
них досліджень імені Олександра Яременка» є здійснення фундаментальних 
та пошукових наукових соціологічних та соціальних досліджень з актуаль-
них питань сучасного українського соціуму, проведення моніторингу соціа-
льної політики, а також вивчення та аналіз інтересів, настроїв, орієнтацій, 
потреб населення. Інформація, що надається цією організацією, має певну 
спрямованість: існуючих потреб та рівня життя населення, ринку праці та 
трудових відносин, соціальної та гендерної політики, міграційних процесів 
тощо [343]. 

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександ-
ра Разумкова, який є недержавним аналітичним центром, який здійснює со-
ціологічні дослідження, що спрямовані на виявлення основних суспільних 
думок та проблем за напрямами внутрішньої, зовнішньої, економічної та со-
ціальної політики, національна, міжнародна та регіональна безпека. У тому 
числі в центрі здійснюється регулярне виявлення проблем соціуму у всеук-
раїнському та регіональному масштабах, а також надання експертних оцінок 
соціально-політичній, соціально-економічній ситуації в країні та регіонах. 
Результати досліджень фахівців центру публікуються у журналі «Національ-
на безпека і оборона» [344]. 

Окрім цих організацій, існує безліч інших центрів, таких як Ukrainian 
Sociology Service (Юкрейниан соціолоджі сервіс), Фонд «Демократичні ініці-
ативи», Центр соціологічних та політичних досліджень «Соціополіс», Центр 
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соціальних технологій «Соціополіс», Центр соціальних та маркетингових до-
сліджень «Соціс», Київський Міжнародний Інститут Соціології тощо, голо-
вним напрямом діяльності яких є здійснення політичних, економічних та со-
ціальних досліджень, дозволяє отримати відсутню інформацію, яка є якісним 
доповненням офіційних статистичних публікацій та необхідна для здійснен-
ня моніторингу умов життя населення регіону. Важливим є той факт, що 
інформація про результати досліджень знаходиться у відкритому доступі та 
розміщена на офіційних сайтах цих організацій, а також надається в науко-
вих журнал цих організацій; 
4) інформація, яка отримана в процесі досліджень співробітниками науко-

вих установ. Інформація, що надається у звітах про виконання фундамен-
тальних або прикладних наукових тем, наукових доповідях, аналітичних 
записках, статтях, тезисах конференцій, дисертаційних роботах тощо. 
Отримати інформацію, що стосується якісної та кількісної оцінки умов 

відтворення соціального життя регіонального соціуму можливо із результа-
тів досліджень, які здійснює Центр Соціальних експертиз інституту соціоло-
гії НАН України. Метою діяльності центру є розробка та впровадження про-
грами соціальної експертизи, створення системи соціальних показників та 
моніторингу різних регіональних і національних проектів. За результатами 
досліджень Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень (м. Харків), 
діяльність якого полягає в науковому аналізі, діагностиці та прогнозуванні 
соціальних, політичних, економічних, екологічних, етнічних та інших про-
блем сходу України й сучасного українського суспільства; соціологічних та 
соціокультурних експертизах управлінських рішень, політичних, економіч-
них, соціальних програм і проектів; дослідженнях соціальних механізмів 
розвитку освіти, науки, культури тощо. 

Окрім перерахованих вище, відповідну інформацію надають такі установи: 
• Наукова лабораторія соціологічного моніторингу Дніпропетровського 

університету внутрішніх справ (м. Дніпропетровськ); 
• Лабораторія соціологічних досліджень Інституту гуманітарно-педагогічних 

проблем і виховання Вінницького національного технічного університету 
(м. Вінниця); 

• Центр незалежних соціологічних досліджень Запорізького національного 
університету (м. Запоріжжя); 
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• Лабораторія соціологічних досліджень Інституту соціальних наук Волин-
ського національного університету імені Л. Українки (м. Луцьк); 

• Соціологічна лабораторія Львівського національного університету ім. І. Фран-
ка (м. Львів); 

• Лабораторія соціальних досліджень при кафедрі соціальних теорій Оде-
ської національної юридичної академії (м. Одеса); 

• Соціологічна лабораторія Ужгородського національного університету  
(м. Ужгород). 
Моніторинг умов життя населення регіону здійснюється через визна-

чені проміжки часу, він може проводитися щомісячно, щоквартально або 
щорічно. Але при встановленні діагнозу «реальна небезпека» та збіль-
шення сили впливу ризиків (наприклад, воєнні дії, політична або фінан-
сова криза тощо) проміжки часу можуть бути скороченими — щотижнево 
або подекадно. 

Проведення моніторингу повинно здійснюватись за розробленою Програ-
мою моніторингу умов життя населення регіону, що складається з комплексу 
взаємопов’язаних елементів, які спрямовані на формування дієвої системи 
довгострокового, неперервного, систематичного спостереження за динамі-
кою показників основних складових відтворення соціального життя регіона-
льного соціуму та умов його життєдіяльності в межах адміністративно-тери-
торіального утворення. 

Важливим, з точки зору необхідності розроблення Програми моніторингу 
умов життя регіонального соціуму, є те, що в сучасному нормативно-право-
вому полі не існує відповідних нормативних актів, методичних рекоменда-
цій, постанов, наказів, які стосуються саме моніторингу умов життя населен-
ня регіонів. Існування значної кількості нормативно-правових документів, 
які призначені для моніторингу довкілля, дозволяє на засадах їх опрацювання 
розробити відповідні положення, що стосуються умов життя регіонального 
соціуму. 

Розробка Програми моніторингу умов життя регіонального соціуму здій-
снюється на засадах Методичних рекомендацій з підготовки регіональних та 
загальнодержавних програм моніторингу довкілля, які розроблені та затвер-
джені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 487 
від 24.12.2001 р. Проект Програми моніторингу умов життя регіонального 
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соціуму погоджується з державними та місцевими органами виконавчої вла-
ди у відповідності до компетенції яких віднесено їх здійснення. 

Основні складові Програми моніторингу умов життя регіонального соціуму 
визначені наступні: 
1) загальні положення; 
2) об’єкти моніторингу умов життя регіонального соціуму; 
3) обґрунтування необхідності програми; 
4) підґрунтя для розробки програми; 
5) мета та основні завдання програми; 
6) концептуальні положення формування системи моніторингу умов жит-

тя регіонального соціуму; 
7) суб’єкти систем моніторингу умов життя регіонального соціуму та їх 

основні функції; 
8) етапи реалізації програми; 
9) механізм забезпечення реалізації програми; 
10) критерії оцінки реалізації програми [1]. 

1. Загальні положення Програми моніторингу умов життя регіонального 
соціуму. При розробці програми важливим є визначення сутності певних 
понять. 

Умови життя регіонального соціуму — це сукупність норм, законів, пра-
вил, природних та географічних особливостей території, способу існування, 
що історично склалися на певній території; ступінь соціалізації, під яким ро-
зуміється процес становлення індивіда, поступове засвоєння ним вимог су-
спільства, набуття соціально значущих характеристик свідомості й поведін-
ки, які регулюють його взаємини із суспільством; сукупність видів діяльності 
у всіх сферах життя: економічній, соціальній, політичній та духовній. 

Моніторинг умов життя регіонального соціуму — це комплексна система 
методів довгострокового, систематичного спостереження за кількісними та 
якісними змінами у відтворенні соціального життя населення, результатом 
якого є збір та реєстрація показників, отримання оцінки, яка характеризує 
стан об’єкта дослідження, її зіставлення зі значеннями, що визначені за ета-
лонні та встановлення відповідного діагнозу. 

Програма моніторингу умов життя регіонального соціуму є розробле-
ною сукупністю послідовних завдань, метою яких є спостереження за 
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змінами, які відбуваються в умовах життєдіяльності регіонального со-
ціуму. 

Регіональна програма моніторингу — це розроблена сукупність послідов-
них завдань, направлених на реалізацію цілей моніторингу в межах адмініст-
ративно-територіального регіону, з урахуванням природно-географічних, 
політичних, економічних, соціальних, інформаційних, освітніх, культурних, 
релігійних, етнічних та ін. особливостей які мають особисті розбіжності в 
межах національних та соціальних груп. 

2. Об’єкти моніторингу умов життя регіонального соціуму 
Об’єктами моніторингу умов життя населення регіону виступають регіо-

нальний соціум та соціально-економічні процеси, які створюють середовище 
для його відтворення. Виходячи з вищесказаного, встановлено, що проведен-
ня моніторингу умов життя регіонального соціуму здійснюється відповідно 
до основних складових відтворення соціального життя регіонального соціу-
му, а саме за такими напрямами: 
• відтворення населення. Моніторинг складу та розміщення населення, 

його природного, механічного та соціального рухів; 
• відтворення трудових ресурсів. Моніторинг формування, розподілу, пере-

розподілу та використання трудових ресурсів; 
• відтворення суспільного здоров’я населення. Моніторинг функціонуван-

ня системи охорони здоров’я, діяльності закладів охорони здоров’я, ста-
ну суспільного здоров’я населення; 

• відтворення освітнього рівня населення. Моніторинг функціонування 
системи освіти та науки, діяльності установ освіти та науки, освітнього 
рівня населення; 

• відтворення культурного розвитку населення. Моніторинг функціону-
вання закладів культури, діяльності установ культури; 

• еколого-безпечний розвиток території. Моніторинг техногенного 
навантаження території; 

• соціально-економічний розвиток території. Моніторинг рівня доходів та 
якості життя регіонального соціуму. 
Стосовно кожного із зазначених об’єктів здійснюється спостереження, 

збір даних, проводиться діагностика, визначається напрям розвитку процесу 
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або явища, визначаються симптоми змін та встановлюється діагноз, здійс-
нюється контроль за змінами в розвитку. За результатами моніторингу 
складаються карти діагностики кожного діагностованого об’єкта. 

3. Обґрунтування необхідності Програми моніторингу умов життя регіо-
нального соціуму. 

Накопичення значної кількості інформації, здебільшого дозволяє вста-
новити зміни, що відбуваються у соціальному житті регіонального соціу-
му. Однак, слід зауважити, що наявна інформація не дозволяє у повній мірі 
оцінити кількісні та якісні характеристики окремих складових життєдіяль-
ності регіонального соціуму, дослідити повністю процеси та явища, що 
відбуваються у відтворенні соціального життя населення, встановити та 
оцінити взаємозв’язок і взаємодію між основними її складовими. А також 
не дає можливості визначити силу впливу та напрями дії існуючих ризиків, 
оцінити їх та здійснити прогнозування з урахуванням негативних тенден-
цій розвитку. Здебільшого існуюча інформація стосується так званих 
«габаритних» характеристик умов життєдіяльності. У ряді випадків інфор-
мація про деякі процеси дублюється (наприклад, це стосується міграційних 
процесів, стану здоров’я населення, освітнього рівня тощо) вона розрізне-
на, має різну якість і точність. Причинами цього є об’єктивні обставини, 
які можна пояснити труднощами в офіційній реєстрації та обліку цих 
процесів. 

Тому виникає необхідність узгодженості, взаємодії та співробітництва 
між суб’єктами моніторингу з метою надання інформації, створення єдиного 
банку даних та мережі обміну інформацією, розробки загального інструмен-
тарію здійснення моніторингу, системи планування дослідження, контроль-
них заходів, прогнозування змін умов життєдіяльності населення, а також 
удосконалення системи прийняття ефектних управлінських рішень. Вирі-
шення цих проблем полягає в розробці комплексної програми моніторингу 
умов життя регіонального соціуму. 

Передумовами створення Програми моніторингу умов життя населення 
регіону є вимоги, які полягають у необхідності: 
• узгодженості дій між суб’єктами спостереження, внаслідок відсутності 

взаємодії відбувається дублювання спостережень, а в деяких випадках 
навпаки, необхідні дослідження не здійснюються; 
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• удосконалення системи збору, систематизації, накопичення інформації та 
мережі спостережень, яка стосується умов життя населення; 

• обґрунтування кількісного та якісного складу показників на засадах яких 
здійснюється спостереження за змінами в умовах життєдіяльності насе-
лення, узгодження періоду та частоти спостережень, усунення дублюван-
ня спостережень; 

• створення територіальних інформаційних центрів моніторингу умов жит-
тєдіяльності регіонального соціуму, які поєднували б офіційну докумен-
товану державну інформацію, результати соціологічних досліджень, 
спостережень та результати фундаментальних та прикладних досліджень 
наукових установ; 

• забезпечення процесу прийняття управлінських рішень своєчасно обґрун-
тованими та уніфікованими документами, які стосуються результатів 
проведених досліджень; 

• визначення ефективності та результативності стратегій, програм та за-
ходів, які затверджені та покликані сприяти розвитку регіонального 
соціуму; 

• використання програмно-цільового методу управління як найбільш ефек-
тивного засобу прийняття управлінських рішень; 

• оприлюднення звітів з результативності та оцінки діючих стратегій, про-
грам, заходів розвитку умов відтворення складових соціального життя 
населення регіону; 

• напрацювання можливих варіантів управлінських рішень та на їх засадах 
розробка ситуаційних управлінських моделей, метою яких є подолання 
негативних тенденцій в умовах життєдіяльності регіонального соціуму; 

• створення «зворотного зв’язку» урядових структур різного рівня з гро-
мадськими організаціями, підприємцями, населенням тощо. 
Реалізація Програми моніторингу умов життя регіонального соціуму 

полягає в розробці науково-методичних засад, визначенні мети та завдань 
моніторингу, узгодженості періоду дослідження, періодичності здійснення 
моніторингу, формування системи спостереження та збору даних, обробці 
інформації, виборі й обґрунтуванні показників та еталонних значень, здійс-
ненні контрольних заходів та прогнозуванні змін умов життєдіяльності на-
селення. 
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4. Підґрунтя розробки Програми моніторингу умов життя регіонального 
соціуму 

Підґрунтям для розробки Програми моніторингу умов життя населення 
регіону є законодавчі та нормативно-правові акти України, що гарантують 
відповідні умови існування життєдіяльності населення регіону, та врегу-
льовують методичні засади створення та функціонування системи моніто-
рингу. 

Методика моніторингу ґрунтується на вимогах, які визначені в певних 
нормативно-правових документах: 
• основним є Конституція України; 
• Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про інформаці-

ю», «Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в 
автоматизованих системах», «Про захист персональних даних», «Про до-
ступ до публічної інформації», «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчу-
ють особу чи її спеціальний статус»; 

• Декларації «Про екологічний та економічний розвиток», Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН; 

• Програми «Українська родина», Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України про Методичні рекомендації з підготовки загальнодер-
жавної та регіональних програм моніторингу довкілля тощо. 
Розробка Програми моніторингу умов життя регіонального соціуму почина-

ється з надання загальної характеристики регіону, для якої вона створюється. 
Перелік інформації, що надається в Програмі, такий: загальна характеристи-
ка регіону, його адміністративно-територіальна структура, відомості про 
демографічний стан, основні соціально-економічні показники. 

5. Мета та основні завдання Програми моніторингу умов життя регіона-
льного соціуму. 

Головна мета Програми моніторингу умов життя населення полягає в оці-
нці результативності, повноти та ефективності реалізації запропонованих 
стратегій та програм, що спрямовані на подолання, елімінування негативних 
тенденцій у відтворенні соціального життя населення, та в розробці відповід-
них оздоровлюючих заходів у ході визначення негативних процесів та явищ, 
які спрямовані на розвиток регіонального соціуму. 
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На засадах встановлення головної мети моніторингу та процедури його 
виконання, можна визначити основні цілі Програми моніторингу умов життя 
населення регіону, що покликані змінити його стан у майбутньому, до яких 
слід віднести такі: 
• створення єдиної мережі спостережень за відтворенням основних складових 

соціального життя регіонального соціуму; 
• збір та надання оперативної інформації про стан розвитку основних скла-

дових соціального життя регіонального соціуму, а також підготовка інфор-
маційно-довідкових матеріалів; 

• оптимізація існуючої інформаційної бази умов життєдіяльності населення 
регіону; 

• використання сучасних інформаційних технологій; 
• порівняння фактичних (отриманих) показників з нормативними для вияв-

лення відхилень та визначення основних причин їх виникнення; 
• створення інтегрованої бази даних (за рік, квартал, місяць, на відповідну 

дату тощо) про умови життєдіяльності регіонального соціуму; 
• формування діагнозу про поточний стан відтворення основних складових 

соціального життя регіонального соціуму; 
• визначення результативності та ефективності діючих програм чи стратегій 

розвитку регіонального соціуму; 
• обґрунтування перспективних заходів, програм, стратегій, що сприяють 

розвитку регіонального соціуму; 
• корегування змісту існуючих програм, стратегій або розробка нових 

документів, що стосуються розвитку регіонального соціуму; 
• прогнозування розвитку регіонального соціуму з урахуванням запропоно-

ваних коригувань. 
Основні завдання Програми моніторингу умов життя населення регіону: 

• організація системи спостережень за умовами життя регіонального со-
ціуму; 

• збір, узагальнення та накопичення даних, які входять до запропонованого 
переліку показників, які дозволяють дослідити умови життя регіонального 
соціуму; 

• отримання на заданий момент часу кількісної та якісної оцінки стану 
об’єкта дослідження; 
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• визначення сили дії та напряму впливу ризиків, що впливають на відтво-
рення соціального життя регіонального соціуму; 

• побудова типологічного профілю умов життєдіяльності регіонального 
соціуму; 

• визначення відхилень (абсолютних або відносних) між фактичними та 
нормативними (еталонними або прийнятими за нормативні) показниками; 

• запровадження та використання світового досвіду щодо здійснення моні-
торингу умов життя населення регіону, а також використання його щодо 
удосконалення нормативно-правового забезпечення цього процесу; 

• побудова автоматизованої інформаційної бази даних за результатами спо-
стережень, збору та науково-обґрунтованої обробки інформації, що хара-
ктеризують стан розвитку соціально-економічної сфери території; 

• розробка відповідних нормативно-правових актів, що стосуються ре-
гулювання засад здійснення моніторингу умов життя регіонального 
соціуму; 

• здійснення інформаційно-аналітичної підтримки при прийнятті відпо-
відних управлінських рішень у сфері життєдіяльності регіонального 
соціуму; 

• створення регіонального центру моніторингу умов життя регіонального 
соціуму на базі Департаментів соціальної політики, соціального захисту 
населення, освіти та науки, охорони здоров’я, культури, екології та при-
родних ресурсів; 

• розробка на засадах результатів моніторингу рекомендацій для держа-
вних органів влади з метою прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень. 
6. Концептуальні положення формування системи моніторингу умов жит-

тя регіонального соціуму 
Моніторинг умов життя населення регіону відбувається на основі відпо-

відних принципів, під якими слід розуміти загальні правила здійснення 
цього процесу, які враховують особливості об’єкту дослідження та потреби 
суб’єкту його проведення. Отже, здійснення моніторингу повинно відбува-
тися на засадах таких правил: 
• превентивності. Принцип якого, виходячи із його сутності, є найважливі-

шим правилом моніторингу, що полягає у завчасному, випереджувальному 
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характері виявлення та реагування на негативні тенденції розвитку, що 
виникають в умовах життя регіонального соціуму. 

• науковості. Принцип, який полягає у науково-обґрунтованих засадах 
здійснення моніторингу, що дає змогу здійснити дослідження, вико-
ристовуючи сучасний методичний інструментарій та технічне осна-
щення; 

• комплексності. Сутність принципу полягає в узгодженості програми в 
просторі та часі; 

• безперервності спостереження. Сутність цього принципу полягає у визна-
ченні моменту переходу об’єкта дослідження з одного стану в інший, що 
дає змогу своєчасно виявити зміни у протіканні процесу або явища, яке 
досліджується; 

• періодичності. Отримання інформації про зміни та тенденції, що відбува-
ються у відтворенні соціального життя населення регіону за визначені 
проміжки часу, що дає змогу побудувати трендову модель процесу або 
явища, яке досліджується; 

• оптимізації. Принцип, який полягає у виборі найбільш результативних 
показників, що характеризують об’єкт дослідження. Використання таких 
показників дає змогу оптимізувати інформаційне забезпечення процесу 
прийняття управлінських рішень; 

• прогностичності. Принцип, який полягає у проектуванні умов життя на-
селення регіону в майбутньому на засадах забезпечення співвідношення 
показників емпіричної вибірки та їх співвідношення зі значеннями, які 
визначені за еталонні. 
Науково-методичний інструментарій проведення моніторингу базується 

на відповідному інструментарії, який розроблений для здійснення діагности-
ки регіонального соціуму в розділі 4 цього дослідження. За основними нау-
ково-методичними положеннями формування механізму діагностики регіо-
нального соціуму можна виділити такі підходи до концепції інструментарію 
моніторингу умов життя населення регіону: 
1) проведення моніторингу з використанням еталонних (критеріально- оці-

ночних або нормативних) показників прийнятних для даної території; 
2) розробка системи оціночних показників, що дозволяють надати кількісну 

та якісну оцінку процесам та явищам, які відбуваються; 
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3) застосування комплексних та інтегральних показників з метою визначен-
ня тенденцій розвитку основних складових соціального життя населення 
регіону; 

4) обґрунтування методів аналізу, синтезу та оцінки основних складових 
соціального життя населення регіону. 
У процесі діагностики умов життя населення регіону відбувається порів-

няння розрахованих показників з еталонними значеннями. 
7. Суб’єкти системи моніторингу умов життя регіонального соціуму та їх 

основні функції. 
Здійснення моніторингу умов життя населення регіону відбувається ком-

петентними органами, які можуть бути представлені державними органами 
влади; органами місцевого самоврядування (територіальні громади); експер-
тним співтовариством (об’єднання та наукові установи, а також консульта-
тивно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів 
господарювання), юридичними та фізичними особами, моніторингова діяль-
ність яких ґрунтується на нормативно-правових засадах. Взаємодія та взає-
мозв’язки між зазначеними органами з приводу спостереження, збору, нако-
пичення та зберігання інформації, її обробка та систематизація, впровадження 
інтегральних (синтетичних) показників та інше відбуваються на засадах 
взаємоузгодження діяльності у відповідності до розробленої Програми моні-
торингу умов життя регіонального соціуму. 

Типовими суб’єктами системи моніторингу умов життя регіонального со-
ціуму можуть бути обласні державні адміністрації, районні адміністрації в 
областях, Департаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю, фінансів, економічного розвитку, капітального будівництва, місто-
будування та архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструк-
тури та туризму, праці та соціального захисту населення; Управління з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
аварії на ЧАЕС, освіти і науки, культури, з питань фізичної культури і спор-
ту, охорони здоров’я, з питань оборонної і мобілізаційної роботи, Державної 
міграційної служби, Пенсійного фонду, Обласні центри зайнятості, статисти-
ки; Відділи у справах релігій, національностей і міграції, сім’ї та молоді; 
Служби у справах неповнолітніх дітей; екологічна інспекція тощо. 
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Суб’єкти моніторингу умов життя регіонального соціуму здійснюють: 
• довгострокові, систематичні та разові спостереження за параметрами, що 

характеризують основні складові соціального життя населення регіону; 
• аналіз, синтез та оцінку процесів і явищ, що відбуваються в соціальному 

житті населення регіону на засадах отриманих параметрів; 
• забезпечують органи державної влади і місцевого самоврядування систе-

матичною та оперативною інформацією про умови життєдіяльності регіо-
нального соціуму; 

• виконання фундаментальних та прикладних досліджень, за результатами 
яких публікуються аналітичні звіти, доповіді, монографії, дисертаційні 
роботи, науково-методичні рекомендації тощо та надання їх для впрова-
дження та практичної реалізації органам державної влади та місцевого 
самоврядування, науковим установам, юридичним особам тощо. 
Основні функції, що покладені на суб’єкти моніторингу умов життя регі-

онального соціуму: 
• науково-методична, яка полягає в науковому обґрунтувані та методично-

му забезпечені процедури проведення моніторингу основних складових 
соціального життя регіонального соціуму; 

• інформаційна, яка виявляється у своєчасному забезпеченні моніторингу 
якісною, релевантною, достовірною інформацією про об’єкт досліджен-
ня, економічні та соціальні явища і процеси, в обсязі необхідному для ви-
конання завдань моніторингу; 

• корегуюча, яка спрямована на організацію заходів, метою яких є усунен-
ня виявлених негативних тенденцій та процесів у відтворенні соціального 
життя регіонального соціуму; 

• прогностична, яка полягає в прогнозуванні тенденцій розвитку всіх скла-
дових соціального життя населення з урахуванням запропонованих за-
ходів, розроблених з метою забезпечення перспектив розвитку певного 
соціально-економічного процесу чи явища, а також можливих шляхів та 
засобів досягнення визначених цілей, що спираються на плани дій, які 
побудовано за результатами діагностики регіонального соціуму; 

• контрольна, яка полягає у фіксуванні відхилень розвитку в процесах 
соціального життя регіонального соціуму від заданої управлінської 
програми. 
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Відповідальність за виконання задач і функцій при таких моніторингу 
умов життя регіонального соціуму покладена на суб’єктів, що виконують цю 
процедуру. 

Взаємовідносини суб’єктів моніторингу ґрунтуються на таких засадах: 
• координації на етапах реалізації Програми моніторингу умов життя регіо-

нального соціуму; 
• ефективного використання організаційних структур, засобів спостережень; 
• інформаційної взаємодії; 
• сприянні ефективному розв’язанню спільних завдань моніторингу; 
• відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність даних спостере-

жень та інформації, яка використовується [345]. 
Якщо моніторинг організовується декількома суб’єктами, створюється 

координаційний центр з питань моніторингу, який представлений експерт-
ною групою, що складається з фахівців за кожним окремим напрямом мо-
ніторингу. За рішеннями створеної групи розробляється план проведення 
дослідження, а також вирішуються організаційні питання підготовки, фінан-
сування, терміну проведення та інше. Розроблюються методичні засади мо-
ніторингу: визначаються та узгоджуються завдання моніторингу, методич-
ний інструментарій, порядок надання експертних висновків [345]. 

8. Етапи реалізації Програми моніторингу умов життя регіонального 
соціуму 

Програма моніторингу умов життя регіонального соціуму здійснюється у 
відповідності до певних етапів її реалізації. 

Перший етап — організаційний. Полягає у визначенні мети та завдань 
моніторингу; узгодженні періоду дослідження; періодичності його здійснення, 
формування системи спостереження; потреб, обсязі, зборі, джерел, система-
тизації та обробці первинної інформації про об’єкти дослідження з урахуван-
ням кількісних та якісних показників (демографічні, соціальні, статистичні 
показники: трудових ресурсів, освіти, рівня життя населення, суспільного та 
індивідуального здоров’я, діяльності освітніх та культурних закладів, стану 
навколишнього середовища тощо); розроблення форм документів для збору 
та накопичення даних; визначення витрат, які пов’язані із запровадженням 
моніторингу та отриманням необхідної інформації; складання посадових ін-
струкцій, які містять характеристику робіт, завдання та обов’язки працівника, 
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кваліфікаційні вимоги та їх відповідальність; інструктаж, навчання, тренінг 
персоналу згідно з завданнями Програми моніторингу. 

Другий етап — виконавчий, полягає безпосередньо в здійсненні моніто-
рингу. Дослідження проводиться на засадах інструментарію діагностики 
регіонального соціуму: 
• аналізу, за допомогою якого встановлюються причинно-наслідкові зв’яз-

ки та тенденції розвитку складових об’єкта дослідження; 
• синтезу, який дозволяє об’єднати отримані в процесі аналізу результатів 

та обґрунтування сили (міра інтенсивності) та напряму (тенденції) впливу 
одних складових об’єкта дослідження на інші; 

• оцінці, яка дозволяє описати та характеризувати стан об’єкта досліджен-
ня як унікальне поєднання ознак. 
Проводиться порівняння отриманих результатів з нормативними (еталон-

ними) показниками, що дозволяє визначити стан об’єкта дослідження та на 
його основі встановити діагноз. На цьому етапі обґрунтовуються причини 
змін, які відбуваються та встановлюються, проблеми, що їх спричиняють. 

Третій етап проведення моніторингу — контролюючий, полягає в здійс-
ненні контролю за процесами та явищами, які відбуваються у відтворенні 
соціального життя населення регіону. Проводиться порівняння отриманих 
результатів із запланованими показниками. Розроблюються можливі варіан-
ти заходів, які сприяли б подоланню негативних тенденцій розвитку. 

Четвертий етап — управлінський, полягає в прийнятті обґрунтованих 
управлінських рішень для органів виконавчої влади. Здійснюється реалізація 
запланованих заходів (програм, стратегій розвитку). Надається оцінка ре-
зультативності прийняття управлінських рішень, яка отримується на основі 
спостереження за ходом реалізації управлінських рішень. 

Перелік видів робіт складається на засадах запропонованої послідовності етапів 
проведення діагностики, що розглянуті у параграфі 4.1. монографії, покликаних 
забезпечити отримання обґрунтованого висновку на підставі визначеного стану 
досліджуваних складових відтворення соціального життя регіонального соціуму. 
Для кожної складової соціального життя населення регіону складається окремий 
план моніторингу з урахуванням особливостей умов формування та існування. 

Періодичність здійснення моніторингу становить один раз на рік. Однак сут-
тєве посилення дії соціально-економічних ризиків призводить до прискорення 
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змін в умовах життєдіяльності регіонального соціуму. Отже, у такому випад-
ку періодичність здійснення моніторингу може становити раз на місяць, ква-
ртал або півріччя. 

9. Механізм забезпечення реалізації Програми моніторингу умов життя 
регіонального соціуму 

Програма моніторингу умов життя регіонального соціуму складається із 
таких частин: організаційної, виконавчої, управлінської. 

Організаційна частина моніторингу вирішує завдання вибору об’єкту мо-
ніторингу (складової відтворення соціального життя регіонального соціуму), 
формування масивів даних для проведення моніторингу та здійснення вибо-
ру методів моніторингу. 

Завданнями виконавчої частини системи моніторингу є проведення діаг-
ностики об’єкта моніторингу, отримання загальної оцінки стану та оцінки 
змін, виявлення негативних змін (відхилень) від еталонних показників, 
визначення симптомів змін та допустимих відхилень. 

Управлінська частина виконує певні завдання моніторингу: розробка 
оздоровчих заходів, їх реалізація, контроль за змінами в розвитку об’єкта до-
слідження, розробка та реалізація програми стабілізації та її організаційне 
забезпечення. 

Послідовність здійснення моніторингу умов життя регіонального соціуму 
наведена на рисунку 5.1. 

Організаційне забезпечення моніторингу умов життя регіонального соці-
уму подана на рисунку 5.2. 

Виконання покладених на моніторинг умов життя населення регіону фун-
кцій має здійснюватися за структурно-функціональною схемою (рис. 5.3), 
яка забезпечує функціональну взаємодію суб’єктів моніторингу зі збору та 
обробки інформації, діагностики та контролю. 

Моніторинг умов життя регіонального соціуму здійснюється за методи-
кою та показниками, які є елементами механізму діагностики, котрий пред-
ставляє собою комплекс організаційних, інформаційних, методичних та 
управлінських взаємопов’язаних послідовних дій, призначених для виявлен-
ня тенденцій розвитку відтворення соціального життя населення з метою 
розробки дієвих стабілізаційних стратегій економічного та соціального роз-
витку регіону. 
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Рис. 5.1. Алгоритм побудови системи моніторингу умов життя регіонального 

соціуму. 
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Рис. 5.2. Організаційне забезпечення моніторингу умов життя регіонального 
соціуму. 

Населення моніторинг складу та розміщення населення, його 
природного, механічного та соціального рухів 

Трудових 
ресурсів 

моніторинг формування, розподілу, перерозподілу та 
використання трудових ресурсів 

Суспільного 
здоров’я 

населення 

моніторинг функціонування системи охорони здоров’я, 
діяльності закладів охорони здоров’я, стану суспільного 

здоров’я населення 

Освітнього рівня 
населення 

моніторинг функціонування системи освіти та науки, 
діяльності установ освіти та науки, освітнього рівня населення 

Культурного розвитку 
населення 

моніторинг функціонування закладів 
культури, діяльності установ культури 

Еколого-безпечного розвитку 
території 

моніторинг техногенного навантаження 
території 

Соціально-економічного 
розвитку території 

моніторинг рівня доходів та якості життя 
регіонального соціуму 

 Збір та надання інформації про стан розвитку основних складових 
соціального життя регіонального соціуму; 
 формування діагнозу про поточний стан відтворення основних складових 

соціального життя регіонального соціуму; 
 визначення результативності та ефективності діючих програм чи стратегій 

розвитку регіонального соціуму; 
 обґрунтування перспективних заходів, програм, стратегій, що сприяють 

розвитку регіонального соціуму; 
 корегування змісту існуючих програм, стратегій або розробка нових 

документів, що стосується розвитку регіонального соціуму; 
 прогнозування розвитку регіонального соціуму з урахуванням 

запропонованих коригувань 

 Отримання на заданий момент часу кількісної та якісної оцінки стану 
регіонального соціуму та умов його життєдіяльності; 
 визначення сили дії та напряму впливу ризиків, що впливають на  

відтворення соціального життя регіонального соціуму; 
 побудова типологічного профілю регіонального соціуму; 
 визначення відхилень (абсолютних або відносних) між фактичними та 

нормативними (еталонними або прийнятими за нормативні) показниками 

 Вибір об’єктів дослідження; 
 визначення методів проведення моніторингу; 
 встановлення термінів проведення моніторингу; 
 формування інформаційної бази 

 

Ц
іл

і  
м

он
іт

ор
и

н
гу

 
Ін

ст
ру

м
ен

та
рі

й
 

м
он

іт
ор

и
н

гу
 

З
ав

да
н

н
я 

м
он

іт
ор

и
н

гу
 

М
ет

од
и

ка
 

м
он

іт
ор

и
н

гу
 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 314

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.3. Структурно�функціональна схема моніторингу умов життя 

регіонального соціуму. 

Процедура моніторингу  

Синтез  Аналіз Оцінка  

Встановлення діагнозу 

Встановлення симптомів 

Реальна 
небезпека 

Ремісія Відсутність 
небезпеки 

Визначення напряму розвитку 

Негативний 
тренд 

Нейтральний 
тренд 

Позитивний 
тренд 

Прогнозування тенденцій розвитку 

Формування довгострокових стратегій, 
програм, що сприяють розвитку 

регіонального соціуму 

Контроль за змінами в розвитку

Виявлено 
негативні зміни

Негативних 
змін не 

виявлено 

Обробка даних 

Збір інформації 

К
ор

ег
ув

ан
н

я 
п

ри
й

н
ят

и
х 

п
ро

гр
ам

 р
оз

ви
тк

у.
 

Р
оз

ро
бк

а 
те

рм
ін

ов
и

х 
п

ро
гр

ам
, з

ах
од

ів
 о

зд
ор

ов
ле

н
н

я 
та

 їх
 

о р
га

н
із

ац
ій

н
е 

за
бе

зп
еч

ен
н

я 

Механізми 
регулювання 

Соціальна 
політика 

Податкова 
політика 

Фіскальна 
політика 

Економічна 
політика 

Регіональна 
економічна 

політика 

Екологічна 
політика 

Культурна 
політика 

Освітня 
політика 



Розділ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 315

Обсяги фінансування робіт із проведення та функціонування моніторингу 
визначаються органами місцевого самоврядування на підставі Програми мо-
ніторингу умов життя регіонального соціуму. Також можуть бути залучені 
кошти національних та міжнародних організацій, гранти на проведення 
дослідження, спонсорська допомога юридичних та фізичних осіб. 

10. Критерії оцінки реалізації Програми моніторингу умов життя регіона-
льного соціуму 

Результативність Програми моніторингу умов життя регіонального соціу-
му полягає у виконанні управлінських функцій суб’єктами моніторингу. А 
саме досягнення намічених цілей та виконання визначених завдань, що дає 
підставу для оперативного реагування на зміни в умовах життя регіонально-
го соціуму. Результативність реалізації Програми моніторингу умов життя 
регіонального соціуму оцінюються за такими критеріями: 
• дотримання вимог щодо строків виконання визначених завдань. Програ-

ми моніторингу у відповідності до розробленого плану; розробки докуме-
нтів (звітів, аналітичних довідок, доповідей, методичних рекомендацій 
тощо), що стосуються процедури моніторингу; змісту, рівню підготовки 
та належного оформлення документів, які розробляються; 

• оперативність, повнота та якість надання необхідної інформації суб’єк-
там моніторингу; 

• повнота та достовірність отриманих діагностичних карток та банку 
даних; 

• скорочення термінів розробки та прийняття управлінських рішень; 
• ефективність використання наявних організаційних структур і засобів 

спостережень за умовами життєдіяльності регіонального соціуму; 
• дотримання графіків здійснення контролю; 
• оптимізація фінансових ресурсів для забезпечення виконання Програми 

моніторингу [345]. 
Складність встановлення результативності управлінських рішень, які 

прийняті за результатами проведення моніторингу, полягає у тому, що демо-
графічні процеси відбуваються з великим часовим лагом. У свою чергу, ве-
ликий термін протікання цих процесів не дає можливості оцінити прийняті 
управлінські рішення в короткостроковому періоді, що стримує визначення 
ефективності запропонованих програм. 
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Практичне використання результатів моніторингу умов життя регіональ-
ного соціуму полягає в інформаційній підтримці аналітичного та науково-
методичного обґрунтування стратегій, програм, що стосуються розвитку 
соціальної сфери території. А саме: 
• реформи соціальної сфери, метою яких є підвищення рівня та якості 

життя; 
• питань щодо забезпечення сталої ситуації на ринку праці; 
• подолання кризової демографічної та екологічної ситуації; 
• збереження здоров’я населення, доступності та якості медичного обслу-

говування; 
• розвиток житлово-комунального господарства та сфери побутових по-

слуг тощо. 
 

5.2. Обґрунтування ризиків відтворення 
продуктивних сил 

Розвиток регіонального соціуму відбувається в умовах впливу різнома-
нітних ризиків, існування яких обумовлює певні особливості, обмеження, 
вимоги до протікання цього процесу. Прогнозування розвитку складових 
відтворення соціального життя регіонального соціуму без урахування їх не-
гативного впливу може призвести не лише до помилкового результату, але й 
навіть до неефективного визначення певного варіанту управлінських рішень. 
В свою чергу, складання стратегій та програм розвитку регіону, ігноруючи 
виникнення ймовірних ризиків, не враховуючи їх силу дії та напрям впливу, 
призводить до погіршення показників основних складових відтворення соці-
ального життя регіонального соціуму. Отже, прийняття відповідного управ-
лінського рішення повинно здійснюватися на засадах прогнозів, які складені 
з урахуванням усіх можливих негативних процесів, що відбуваються у зовні-
шньому та внутрішньому середовищах регіонального соціуму. Таким чином, 
виникає необхідність враховувати ймовірність виникнення певних ризиків 
при прогнозуванні відтворення регіонального соціуму. 

Для цілей діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвит-
ку регіонального соціуму знання про ризики, сили їх дії та напрями впливу, 
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можливі наслідки представляють певне значення, так як дозволяють здійсни-
ти прогноз розвитку з урахуванням існуючих або можливих негативних чин-
ників зовнішнього та внутрішнього середовища в умовах життєдіяльності 
населення регіону. Отримання реалістичного прогнозу дозволяє виявити 
найбільш впливові проблемні ситуації, котрі можуть виникнути у відтворен-
ні соціального життя регіонального соціуму. Отже, виникає необхідність 
здійснення якісного та кількісного аналізу ризиків та отримання відповідної 
оцінки його дії. Головною метою визначення ризику є обґрунтування мож-
ливих його видів, які здійснюють негативний вплив на відтворення соціаль-
ного життя регіонального соціуму, виділення чинників, які впливають на 
силу дії та напрям ризику. Метою кількісної складової оцінки ризику є отри-
мання чисельного значення величини його впливу. 

Слід зазначити, що у сучасній науці ризик визначається як імовірність ви-
никнення небажаних подій. Ризик виявляється як поєднання ймовірності та мо-
жливої величини збитку, завданого небезпекою. Врахування можливих негатив-
них явищ та процесів, що відбуваються в суспільстві та визначення їх впливу на 
відтворення основних складових соціального життя регіонального соціуму 
збільшує достовірність результатів прогнозування розвитку цих процесів. 

Завданням визначення ризиків розвитку регіонального соціуму є встанов-
лення сили їх дії та напряму впливу, а також виявлення існуючих та можливих 
чинників небезпеки, а також обґрунтування методів їх нейтралізації. Наслід-
ками дії ризиків є поява або посилення негативних тенденцій розвитку в со-
ціальному житті регіонального соціуму. Слід звернути увагу на існування 
такої категорії як міра ризику, яка виявляється загальноприйнятою кла-
сифікаційною ознакою, яка визначає ступінь невизначеності, ступінь мож-
ливих збитків. Для оцінки ризику використовується математичний інстру-
ментарій теорії ймовірностей, а саме стандартне відхилення, дисперсія, 
математичне очікування, коефіцієнт варіації. Доведено, що чим менше 
значення стандартного відхилення та коефіцієнта варіації за основними па-
раметрами, тим менше ризик. 

Розумінню сутності ризику сприяє детальне опрацювання його життєвого 
циклу, що дозволяє визначити стадії його формування, вектор розвитку, оці-
нити ступінь зміни та можливі наслідки впливу. Дане усвідомлення впливає 
на обґрунтування вибору відповідної стратегії управління, створення цільових 
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програм, оздоровчих заходів, які спрямовані на подолання негативних тенденцій 
у відтворенні основних складових соціального життя регіонального соціуму. 
Таким чином, вплив ризику на відтворення соціального життя регіонального 
соціуму доцільно розглядати через його життєвий цикл (рис. 5.4). 

Відповідність стадій розвитку ризику до наслідків його впливу на відтво-
рення соціального життя регіонального соціуму формують життєвий цикл 
ризику. У життєвому циклі ризику доцільно виділити такі взаємопов’язані 
стадії: виникнення, активізація, концентрація, згасання, нейтралізація. Ризик, 
під час проходження визначених стадій, змінює свою силу, яка виражається 
у зміні тиску на об’єкт впливу, за допомогою якої можна судити про можли-
ві наслідки у відтворенні соціального життя регіонального соціуму. За ре-
зультатами опрацювання наукової літератури доведено, що для оцінки впли-
ву ризику зазвичай використовують умовні одиниці або якісну шкалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Загальна схема відповідності стадій та наслідків ризику 
розвитку регіонального соціуму. 
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З точки зору виникнення та впливу ризиків на розвиток регіонального со-
ціуму, слід довести наявність зовнішніх та внутрішніх ризиків. Внутрішні 
ризики слід розглядати як ризики взаємодії, які виникають безпосередньо в 
межах самого регіонального соціуму. До внутрішніх ризиків слід віднести 
такі негативні явища та процеси, ймовірність виникнення яких викликана іс-
нуючими протиріччями у самому соціумі. Прикладами такого виду ризиків 
розвитку регіонального соціуму можна назвати такі явища та процеси. Перш 
за все, це ризики першої групи, підґрунтям виникнення яких є наявність на-
ціональних, етнічних, релігійних, ментальних, політичних суперечностей. До 
другої групи слід віднести суперечності, які є наслідками соціальної нерівнос-
ті в соціумі. Уважається, що соціальна нерівність виникає у разі обмеження 
прав і свобод людини, збідніння населення, обмеження щодо доступу до 
освіти, медичного обслуговування, а також якості отримання освітніх та ме-
дичних послуг, відпочинку тощо. Та остання, третя група внутрішніх ризиків 
обумовлена існуванням економічної нерівності в регіональному соціуму. До 
економічної нерівності в суспільстві сучасні вчені відносять такі явища: 
• нерівномірність розподілу національного багатства між різними групами 

регіонального соціуму; 
• невідповідність заробітної плати рівню освіти, кваліфікації, досвіду, про-

фесійним навичкам працівника; 
• мінімального рівня заробітної плати, пенсії до прожиткового мінімуму; 
• висока ступінь нерівномірності розподілу доходів між групами населення 

тощо. 
Зовнішні ризики слід розглядати як ризики макросередовища, дія яких 

полягає у погіршенні загальних умов відтворення регіонального соціуму. 
Виникнення цих ризиків провокується загальними соціально-економічними 
тенденціями, що склалися в суспільстві. Так непривабливий інвестиційний 
клімат у державі стримує створення нових робочих місць, спад суспільного 
виробництва призводить до росту безробіття, недостатнє фінансування со-
ціальної сфери погіршує якість життя населення тощо. У сучасних науко-
вих дослідженнях [346; 347] за умовами впливу на життєдіяльність соціуму 
виділяють такі види ризиків: економічний, політичний, культурний (духов-
ний), правовий, національний (етнічний), екологічний, техногенний та 
соціальний. 
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Дія зовнішніх та внутрішніх ризиків може впливати на відтворення соціа-
льного життя регіонального соціуму як опосередковано, так і безпосередньо. 
Отже, це дає підґрунтя виділити прямі та непрямі ризики впливу. 

Слід зазначити, що дію прямих ризиків доцільно розглядати як вплив на 
процеси та явища, у разі якого відбуваються кількісні зміни в показниках 
відтворення соціального життя населення. Прикладами результатів дії таких 
ризиків може бути зменшення чисельності населення відповідної території, 
за рахунок збільшення міграційної активності, яка може бути наслідками 
впливу політичних, економічних, соціальних та у деяких випадках і техно-
генних ризиків. Яскравими прикладами масштабних міграційних перемі-
щень населення в Україні є Чорнобильська катастрофа. У сучасному суспі-
льстві це діючий військовий конфлікт на Донбасі. Наслідки цих катастроф 
виявляються в масових переселеннях значної частини населення, у тому чис-
лі за межі області та країни. 

Вплив непрямих ризиків на розвиток регіонального соціуму полягає в 
негативних змінах якісних показників, які характеризують цей процес. Так, 
наприклад, наслідками виникнення культурної (духовної) кризи в суспільст-
ві стає, як стверджують соціологи, зміна свідомості, порушення норм мора-
лі, етики, девальвація суспільних норм поведінки, сімейних цінностей, 
зниження рівня соціальної інтегрованості, порушення соціальних зв’язків 
тощо. Прикладами наслідків дій культурних ризиків на відтворення соціа-
льного життя може слугувати поширення в соціумі алкоголізму, наркома-
нії, токсикоманії у соціуму, у тому числі розповсюдження цих явищ серед 
підлітків та молодших школярів. Збільшення зареєстрованих випадків за-
хворювань на венеричні хвороби, (як вже наголошувалося) так званих 
«хвороб поведінки», теж може бути прикладом культурної (духовної) кри-
зи регіонального соціуму. 

До основних складових, що впливають на виникнення ситуації невизна-
ченості на розвиток регіонального соціуму можна віднести такі: політичну, 
економічну, соціальну та техногенну. Очевидним є наявність причинно-нас-
лідкового зв’язку між існуванням та взаємодією цих ризиків, оскільки кожен 
із наведених ризиків тісно пов’язаний з явищами та процесами, які відбува-
ються у життєдіяльності регіонального соціуму. Слід зазначити, що майже 
усі ризики, які впливають на відтворення соціального життя регіонального 
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соціуму, у залежності від їх напряму та сили дії можуть бути як прямими, 
так і непрямими. 

Обґрунтування наявності та можливого впливу політичного ризику на 
відтворення соціального життя регіонального соціуму полягає у визначенні 
його сутності. На думку українського вченого В. Кривошеїна, політичні ри-
зики слід розглядати як імовірність настання небажаних наслідків можливих 
політичних та інших рішень, пов’язаних з політичними подіями, які можуть 
завдати шкоди їх учасникам у реалізації відповідних інтересів [348]. 

Існування політичного ризику обумовлено змінами політичної обстановки, 
що впливає на територіальну, економічну, соціальну, культурну та інформа-
ційну форми життєдіяльності регіонального соціуму, які детально розглянуті 
у параграфі 1.3 дисертаційної роботи. Усунути або повністю контролювати 
політичний ризик не можливо, отже, врахування його дії на прогнозування 
основних параметрів життя регіонального соціуму є обов’язковим завдан-
ням. Отже, оцінка політичного ризику та її врахування при прогнозуванні 
відтворення соціального життя регіонального соціуму стає особливо акту-
альною в сучасних реаліях розвитку суспільства. 

У сучасній науці, що досліджує політичні ризики, за сферою впливу їх 
поділяють на: 
• міжнародні ризики, які пов’язані із політичною нестабільністю між окре-

мими регіонами або країнами; 
• ризики країни, які обумовлені невизначеністю внутрішньополітичних 

обставин; 
• регіональні ризики, невизначеність політичної ситуації в певному регіоні. 

Одними із основних джерел політичного ризику є нестабільність у сучас-
ному суспільстві. До загальних причин політичної нестабільності, які впли-
вають на відтворення основних складових соціального життя регіонального 
соціуму, можна віднести такі явища: 
• недосконалість існуючої нормативно-правової бази; 
• випадкові події (наприклад, військові дії та цивільні безпорядки на тери-

торії країни); 
• корупційний характер відносин, у тому числі в економічній та соціальній 

сферах; 
• недієздатність судової системи; 
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• несприятлива зміна податкового законодавства; 
• введення ембарго через невиконання урядом прийнятих зобов’язань; 
• трансформація форм і відносин власності; 
• страйки; 
• відчуження майна і грошових коштів з політичних мотивів; 
• існування або виникнення конфліктів на території регіону тощо. 

Якщо розглядати чинники, що впливають на силу дії та напрям впливу 
політичного ризику, слід відмітити наявність чинників прямого впливу, які 
представлені недосконалістю законодавства, непередбаченими діями органів 
державного та місцевого самоврядування, недосконалістю податкової системи 
тощо. З одного боку, існуюче законодавство та державні органі регулюють 
систему взаємозв’язків і взаємовідносин у життєдіяльності регіонального 
соціуму. З іншого боку законодавство трансформується в часі, що у деяких 
випадках призводить до невизначеності, яка виявляється в змінах, обумовле-
них політичними міркуваннями. У свою чергу, ці зміни створюють переду-
мови для виникнення політичного ризику в життєдіяльності регіонального 
соціуму. 

Чинники непрямого впливу здійснюють неявний вплив на силу дії ризи-
ку, однак його наслідки можуть бути значними, а в деяких випадках і катаст-
рофічними. До чинників цього виду відносяться політичні та економічні 
обставини в державі та регіоні, міжнародні події тощо. 

Оцінка ризиків полягає у встановленні ймовірності настання несприятли-
вих явищ та процесів, а також визначення розміру можливих витрат або 
зміни стану об’єкта дослідження у разі їх виникнення, при відтворенні соці-
ального життя регіонального соціуму. Встановлено, що оцінка ризику є бага-
товимірною величиною, що характеризує можливі відхилення від цілей, від 
бажаного (очікуваного) результату, можливих невдач (збитків) з урахуван-
ням впливу контрольованих (керованих) і неконтрольованих (некерованих) 
чинників, прямих і зворотних зв’язків [349, с. 38]. Слід зазначити, що при 
встановлені величини втрат, заподіяних політичним ризиком, виникають 
значні труднощі, що обумовлено складністю та суб’єктивністю оцінки полі-
тичного ризику. 

Особливостями визначення напряму та сили дії політичного ризику є йо-
го суб’єктивний характер та багатогранність впливу. З метою визначення 
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впливу цього ризику на відтворення соціального життя регіонального соціу-
му доцільно встановити лише той його напрям та силу, які безпосередньо 
впливають на параметри життя регіонального соціуму. При визначенні впливу 
політичного ризику доцільним є обґрунтування його наслідків на відтворення 
основних складових соціального життя регіонального соціуму. 

Важливим, з точки зору отримання адекватної кількісної оцінки політич-
ного ризику, є те, що при існуванні безлічі методів, немає можливості отри-
мати чисельне його значення з високим ступенем достовірності. Кількісна 
оцінка ризику є багатовимірною величиною (вектором, тобто напрямом 
впливу), компоненти якої відбивають різні грані ризику й формуються зале-
жно від мети дослідження, взятої системи гіпотез, суб’єктивного чинника, 
який характеризує ставлення суб’єкта ризику (управлінської команди) до не-
визначеності та ризику тощо [349, с. 39]. 

Отже, актуальним стає завдання вибору відповідних критеріїв кількісної 
оцінки політичного ризику. Науковці пропонують певний перелік критеріїв 
політичного ризику: 
• ступінь невизначеності політичного та економічного середовища, ста-

більності політичної системи; 
• ймовірність виникнення зовнішніх та внутрішніх конфліктів; 
• ступінь дотримання конституційних гарантій; 
• ефективність роботи державної адміністрації; 
• ефективність економічної, інвестиційної, соціальної та демографічної по-

літики; 
• енергетична безпека держави тощо. 

Встановлено, що кількісну оцінку політичного ризику можливо отримати 
за допомогою таких методів, а саме, методи аналогій та імітаційного моде-
лювання, аналіз чутливості (вразливості), експертної оцінки тощо. У сучас-
ній українській практиці вченими використовуються певні експертні моделі 
оцінки політичного ризику: Business Environment Risk Index (BERI) — мето-
дика німецької фірми BERI (Інститут інформації ризику в бізнесі). Згідно з 
даною методикою рівень політичної стабільності (чи нестабільності, тобто 
політичний ризик) визначається за допомогою індексу BERI. Його кількіс-
ним вимірюванням займається близько 100 експертів, які чотири рази впро-
довж року за допомогою експертних оцінок аналізують основні аспекти 
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політичної та економічної ситуації в країні [349, с. 39]. BERI Political Risk 
Index (PRI) (індекс політичного ризику) — ступінь ризику визначається на 
основі досліджень соціально-політичних умов країни. Експерти здійснюють 
оцінку існуючих умов за кожним з 10 критеріїв від 7 балів (немає проблем) 
до 0 (надмірні проблеми). Порівняльні рейтингові системи, що дозволяють 
оцінити політичний ризик, розробляються консалтинговими фірмами Frost & 
Sullivan (the World Political Risk Forecast), Business International and Data 
Resources Inc. (Policon). Більшість з них доступні в режимі on-line, що надає 
можливість оперативно змінювати значимість різних змінних, або включати 
свою власну оціночну інформацію. International Country Risk Guide (ICRG). 
Проведений за допомогою ICRG вимір політичного ризику заснований на 
оцінці експертних висновків. Підсумкове значення ризику варіюється між 
такими значеннями: «незначний», «низький», «середній», «високий», «вкрай 
високий». Найбільш використовуваним в практиці оцінки ризиків є метод 
Delphi (Дельфі), за яким на першому етапі аналітики розробляють систему 
показників для конкретного випадку, а потім залучають широке коло експер-
тів, які визначають значимість кожної змінної. Великим недоліком цього ме-
тоду є надмірна суб’єктивність оцінок [350]. Р. Руммель і Д. Хінен обґрунту-
вали необхідність комбінованого підходу, який дозволив з’єднати суб’єктив-
не сприйняття зовнішнього та внутрішнього середовища експертами з аналі-
зом відповідних показників політичного ризику, які дозволяють спрогнозу-
вати ситуацію у майбутньому (GESTALT) [351]. Проте однією з проблем за-
лишається теоретична обґрунтованість використаних параметрів. 

Доведено, що наслідками політичного ризику може бути порушення сис-
теми суспільних відносин, що матеріалізуються в різного роду інститутах, 
принципах, правилах і забезпечують цілісність тієї чи іншої соцієтальної си-
стеми [348]. Наслідки впливу політичного ризику виявляються в негативних 
змінах, які відбуваються: 
1) в економічному житті регіонального соціуму — в умовах здійснення гос-

подарської діяльності, що створює несприятливе підприємницьке середо-
вище, яке впливає на можливості й кінцеві результати діяльності суб’єк-
тів ринкових відносин та погіршення інвестиційного клімату в регіонах, 
змінах у системах оподаткування та розміру мита, забороні руху капіталу 
тощо; 
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2) у соціальному житті регіонального соціуму — розшарування соціуму, яке 
є результатом зменшення рівня доходів населення та зростання бідності в 
разі настання економічної кризи, що виникла з політичних мотивів. Існу-
юча політика розподілу доходів регіонального соціуму, яка є ключовим 
чинником визначення рівня його життя, сприяє поглибленню ступеню 
економічної нерівності, що призводить до загострення економічних та 
соціальних протиріч; 

3) у політичному житті регіонального соціуму — у виникненні загальнодер-
жавних або регіональних конфліктах: 
• страйки, національні, міжетнічні та мовні конфлікти; 
• територіальні конфлікти, які виявляються в посиленні соціальної на-

пруженості в соціумі; 
• на виникненні протиріч між різними політичними силами та партія-

ми тощо; 
4) у культурному житті регіонального соціуму — відбуваються зміни еконо-

мічної свідомості в поведінці індивіда, трансформація існуючої системи 
цінностей, стиль ведення бізнесу, корпоративна культура, трансформація 
сфери дозвілля та інше. Негативний вплив на відтворення регіонального 
соціуму цих явищ можна охарактеризувати рядом таких подій, як кримі-
налізація соціуму, погіршення стану суспільного здоров’я за рахунок по-
ширення так званих «соціальних хвороб» або «хвороб поведінки», особ-
ливо це стосується молоді, руйнування суспільних цінностей тощо. Зміна 
життєвих орієнтирів, які виникають в умовах кризових ситуацій у су-
спільстві, змінює спосіб життєдіяльності індивіда, що, у свою чергу, 
породжує виникнення нових ризиків; 

5) у інформаційному житті регіонального соціуму вплив виявляється: 
• у формуванні відповідної суспільної думки в залежності від пріори-

тетів зовнішньої та внутрішньої політики діючої влади; 
• у маніпуляціях світогляду соціуму, історичними фактами, менталь-

ності соціуму; 
• пропаганді, що спрямована на підтримку дій органів влади, громад-

ської позиції тощо, для формування громадської думки та впливу на 
неї тощо. 
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Нейтралізація політичного ризику полягає в розробці та прийнятті обґрун-
тованого, ефективного рішення щодо його запобігання та зменшення негати-
вного впливу на відтворення регіонального соціуму. 

Під економічним ризиком відтворення соціального життя регіонального 
соціуму слід розуміти ймовірність виникнення негативних тенденцій та про-
цесів (імовірність реалізації ризику), які обумовлені несприятливими зміна-
ми в економіці регіону, наслідками яких є погіршення якості, рівня та умов 
життя регіонального соціуму. Важливо зазначити, що якість життя регіона-
льного соціуму визначається як ступінь задоволення матеріальних, культур-
них і духовних потреб індивіда. Рівень життя населення (добробуту) в сучас-
ній науці визначається як обсяг споживання благ і послуг, сукупність умов і 
показників, які характеризують ступінь задоволення основних потреб, необ-
хідних для відтворення регіонального соціуму. 

Якщо нагадати, що економічна форма життєдіяльності регіонального со-
ціуму виконує функцію базису, тобто матеріального фундаменту розвитку 
регіону, то стає зрозумілим, що саме вона створює матеріальні умови існу-
вання соціуму. Таким чином, виникнення, наявність та посилення впливу 
економічного ризику, перш за все, спрямовано на порушення цього «фун-
даменту». Наслідки економічного ризику виявляються не тільки у вигляді 
грошових збитків (прямий вплив), а також і збитків, які не мають грошового 
виразу, але збитки від яких можуть бути оцінені в грошовій формі (непря-
мий вплив). 

Виникнення економічного ризику безпосередньо пов’язано з наявністю 
невизначеності у фінансово-господарському комплексі регіону. Так об’єк-
том економічного ризику сучасні науковці називають економічну систему, 
ефективність та умови функціонування якої наперед точно невідомі. Дже-
релами економічного ризику є негативні процеси та явища, що виникають 
у зовнішньому та внутрішньому середовищах регіону, які спричиняють не-
визначеність результатів, конфліктність у широкому сенсі цього поняття 
[349, с. 10]. 

До основних причин невизначеності, які доцільно розглядати як джерело 
виникнення економічного ризику, можна віднести такі процеси: 
• зміни у нормативно-правових актах, що регулюють фінансово-господарсь-

ку діяльність; 
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• зміни умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 
• зміни у функціонуванні політичної системи; зміни в умовах конкуренції; 
• обмеженість, недостатність різних видів ресурсів; 
• неповна, недостатня інформація, яка необхідна для прийняття управлін-

ського рішення; 
• непередбачувані дії органів державного управління та місцевого самовря-

дування; 
• порушення договірних зобов’язань суб’єктами господарювання; 
• науково-технічний прогрес; 
• злочинність у фінансово-господарській діяльності (корупція, тіньова еко-

номіка, контрабанда тощо); 
• військові дії; 
• стихійні лиха та інше. 

Важливим, з точки зору визначення чинників виникнення економічного 
ризику, є характеристика його видів, до яких прийнято відносити такі: фі-
нансовий, кредитний, валютний, податковий, портфельний, організаційний 
тощо. Економічна сутність кожного із видів економічного ризику дозволяє 
обґрунтувати його вплив на відтворення основних складових соціального 
життя регіонального соціуму. 

Дію та напрям впливу економічного ризику у відтворенні соціального 
життя регіонального соціуму можливо просліджувати в змінах, які відбува-
ються у життєдіяльності регіонального соціуму. 

Ступінь задоволення різноманітних потреб регіонального соціуму відображає 
така соціально-економічна категорія як «рівень життя». Науковцями обґрунтова-
но, що життєвий рівень регіонального соціуму залежить, по-перше, від способу 
виробництва, відносинами власності, продуктивності праці, розвитку матеріально-
технічної бази суспільства, сфери послуг тощо. По-друге, від способу життєдіяль-
ності людини, її потреб у матеріальних та соціальних благах, можливістю їх задо-
волення, що забезпечують усебічний розвиток регіонального соціуму. 

Виявлення економічних ризиків та прогнозування їх наслідків на відтво-
рення регіонального соціуму можливо за допомогою: 
• моніторингу умов його життя як систематичного зіставлення отриманих 

результатів з еталонними показниками (з соціально-економічними показ-
никами в динаміці з попередніми роками; 
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• з науково обґрунтованими показниками; 
• з показниками інших регіонів). 

Оцінку економічного ризику доцільно здійснювати у відповідності до йо-
го впливу, з одного боку, на соціально-економічну систему регіону, з іншо-
го, на якість та рівень життя регіонального соціуму. Підставою для оцінки 
впливу економічного ризику на відтворення соціального життя регіонально-
го соціуму є якісні та кількісні показники. Ступінь економічного ризику при-
йнято розглядати як ймовірність появи втрат (імовірність реалізації ризику) — 
чим вони вище, тим більший ризик, а також розмір можливого збитку від 
нього — чим більше, тим більший ризик [352, с. 23]. 

У сучасній науці існує значна кількість методів щодо оцінки економічних 
ризиків. Так оцінку ризику можна здійснити на основі абсолютних величин, 
якщо збитки піддаються такому виміру (методи дисперсії, середньоквадра-
тичного відхилення) відносних величин (ймовірність виникнення збитків, 
коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику) та інтервальних величин (розмах 
варіації, гранична похибка, граничні інтервали ефективності) тощо. 

Наслідки впливу економічних ризиків на відтворення регіонального соці-
уму виявляються: 
1) у економічному житті регіонального соціуму — падіння ВВП, що призво-

дить до скорочення державних витрат на освіту, охорону здоров’я та 
культуру; поглиблення інфляційних процесів, що впливає на підвищення 
рівня цін на товари та послуги, знеціненні грошових накопичень населен-
ня, зниження його купівельної спроможності та соціального розшаруван-
ня суспільства; погіршення підприємницького клімату, тобто умов для 
ведення бізнесу, що призводить до росту безробіття, скороченню зайня-
тих економічною діяльністю, погіршення умов праці, банкрутство та лік-
відація підприємств тощо; 

2) у соціальному житті — це, перш за все, скорочення витрат на соціальне 
забезпечення регіонального соціуму. А саме, зменшення обсягів матеріа-
льного забезпечення за інвалідністю, старістю, за вагітністю і пологами, у 
разі втрати годувальника, тимчасової непрацездатності, необхідності до-
гляду за малолітньою дитиною, дитиною-інвалідом або за інвалідом, пре-
старілим членом сім’ї, нещасного випадку на виробництві, професійного 
захворювання, смерті та інше. Неможливість фінансування соціальних 
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послуг у повному обсязі призводить до збільшення соціальної нерівності 
та збідніння соціально незахищених верст регіонального соціуму; 

3) у політичному житті регіонального соціуму — порушується стійкий стан 
регіонального соціуму, що дозволяє ефективно функціонувати та розви-
ватися в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів; порушується здатність 
політичної системи контролювати процес суспільних змін; виникає розба-
лансованість між політичними цілями розвитку та соціально-економічним 
потенціалом території тощо; 

4) у культурному житті регіонального соціуму — скорочення обсягів фінан-
сування призводить до порушення функціонування установ цієї сфери. 
Перш за все, це виявляється в скороченні обсягів комплектування бібліо-
течних фондів, придбання обладнання та інвентарю для цих закладів, 
проведення ремонтно-будівельних робіт, безкоштовних послуг населен-
ню тощо. В інших випадках це призводить до закриття цих установ, а 
саме, бібліотек, спортивних секцій, шкіл та гуртків творчості й мистецт-
ва, інших закладів культури. У свою чергу, це виявляється в обмеженні 
значних верст населення в духовному розвитку, особливо це стосується 
молоді та її обмежень в послугах безкоштовної позашкільної освіти; 

5) в інформаційному житті регіонального соціуму — скорочення обсягів фі-
нансування, які засновані органами державної влади, та видання яких 
здійснюється за рахунок державного (місцевого) бюджету, призводить до 
скорочення цих установ або до їх роздержавлення. 
Під соціальним ризиком відтворення соціального життя регіонального 

соціуму слід розуміти ймовірність настання випадкових, незалежних від 
індивіда подій, що порушують його умови життєдіяльності. Існування соціа-
льних ризиків у соціумі обумовлено ймовірностями виникнення загроз пору-
шення звичайних умов життєдіяльності регіонального соціуму, тобто від-
хилення від «соціальної норми» будь-якого параметра або параметрів, що ха-
рактеризують ці умови. Природа соціального ризику полягає в порушенні 
матеріального забезпечення, а саме, в неможливості отримання середньомі-
сячного сукупного доходу на рівні прожиткового мінімуму. Отже, все різно-
маніття соціальних ризиків сконцентровано в домінуючому ризику, який по-
лягає у втраті трудового доходу та невідповідності рівня життя соціальним 
стандартам. 
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Тому сутність соціального ризику виявляється через загрозу, яка виникає 
й проявляє себе в змінах, що відбуваються у складових соціального життя 
регіонального соціуму та має негативні соціальні наслідки, які впливають на 
умови життєдіяльності та процеси, що знаходять своє відображення в тенде-
нціях розвитку регіонального соціуму в майбутньому. 

Чинниками виникнення соціального ризику можуть бути: по-перше, втра-
та доходу індивідом, що відбувається в разі безробіття, повна або часткова 
втрата працездатності індивідом, втрата годувальника. По-друге, невідповід-
ність отриманих доходів соціальним стандартам, яка виникає в разі отриман-
ня доходу нижче прожиткового мінімуму, зменшенням доходу у зв’язку з 
народженням дитини, отриманням інвалідності членом домогосподарства 
тощо. Виникнення соціальних ризиків у життєдіяльності регіонального соці-
уму є підставою для набуття індивідом права на соціальне забезпечення. 

Одним із способів оцінки сили дії та напряму впливу соціального ризику 
є встановлення його числового значення на основі статистичної інформації 
та тієї, яка отримана за результатами спостережень соціальних процесів та 
явищ. Доцільним у даному досліджені, є використання інтегральної оцінки 
соціальних ризиків у регіонах запропонованої Л. Шамілевою. Методика роз-
рахунку соціального ризику базується на засадах використання середньої 
арифметичної, яка складається із нормованих відповідних показників соціа-
льного ризику [353]. 

Наслідками впливу соціальних ризиків на відтворення регіонального 
соціуму є такі події: 
1) в економічному житті регіонального соціуму цей вплив виявляється в по-

рушенні структури зайнятості населення, наслідками якої є втрата робо-
чого міста, неповна та неефективна зайнятість, погіршення умов праці, 
заборгованість з виплати заробітної плати, низький рівень продуктивнос-
ті праці тощо, що призводить до здешевлення робочої сили, і як наслідок 
зменшення рівня доходу, який іноді не досягє прожиткового мінімуму, та 
матеріального забезпечення індивіда; 

2) у соціальному житті наслідки ризику виявляються в соціальній диферен-
ціації, дезінтеграції та розшаруванні соціуму, збільшенні питомої ваги 
частини найбідніших домогосподарств, а також розриві доходів між най-
біднішими та найбагатшими домогосподарствами, зменшенні рівня та 
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погіршення якості життя соціуму, заборгованості з соціальних виплат, 
поширенні таких явищ як бідність, проблема якої постає перед значними 
верствами населення, злочинність, корупція, безпритульність, низький рі-
вень медичного обслуговування та обмеження доступу до нього, що 
впливає на стан суспільного здоров’я соціуму, збільшення обсягів некон-
трольованої міграції тощо; 

3) у політичному житті регіонального соціуму наявність соціальних ризиків 
є підставою для набуття індивідом права на соціальний захист, який є 
складовою державної соціальної політики. Головна мета цієї політики ви-
являється у створенні системи практичних заходів, виробленні та реаліза-
ції рішень, спрямованих, перш за все, на подолання соціальних ризиків та 
забезпечення соціальної справедливості. 
Функціонування техногенної системи, основу якої складає сукупність 

взаємопов’язаних техніко-технологічних та соціальних об’єктів, створених 
людиною в циклі виробничо-господарської діяльності під впливом науково-
технічного прогресу, забезпечує зростання темпів інтенсифікації виробничо-
господарської діяльності та соціальних змін у суспільстві. Розвиток техногенної 
системи відповідної території суперечливий за своєю суттю. З одного боку, важ-
ливими умовами розвитку території є НТП, у результаті якого виникли нові 
форми і методи організації виробництва, упроваджено принципово нову тех-
ніку в процес виробництва, автоматизовано виробництво, з’явилися нові 
будівельні матеріали тощо. Позитивна дія цього розвитку проявляється у 
створенні сприятливих умов для забезпечення різноманітних потреб регіона-
льного соціуму, що стрімко збільшуються. Задоволення їх спонукає вироб-
ника створювати нові робочі місця, товари та послуги, які забезпечують 
стабільне зростання заробітної плати працівників, більш комфортні умови 
існування і, як результат, покращення якості життя населення. 

З іншого боку, антиподом цього розвитку є такі: 
• техніко-технологічні особливості виробництва, які супроводжуються гло-

бальним забрудненням навколишнього природного середовища відходами 
технологічних процесів; 

• накопиченням значної кількості комунальних та побутових відходів; ви-
кидами в атмосферу вихлопних газів від двигунів внутрішнього згоряння 
автомобільного транспорту; 
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• надмірним застосуванням мінеральних добрив і засобів захисту рослин у 
сільському господарстві та ін. 
Отже, внаслідок життєдіяльності соціуму настає така зміна якості навко-

лишнього природного середовища, яка веде до підриву природних умов 
існування людини. Наслідками цих змін у майбутньому може бути руйну-
вання, біосфери здатної до відтворення свого нормального стану. 

Таким чином, функціонування техногенної системи призводить до виник-
нення техногенних ризиків, існування яких підтверджує наявність причинно-
наслідкового зв’язку між техногенним навантаженням на навколишнє при-
родне середовище та відтворенням соціального життя регіонального соціуму 
рис. 5.5. 

У сучасній науці сформувалися певні методи оцінки техногенних ри-
зиків: 
• по-перше, це визначення економічних збитків, які виявляються втратою 

матеріальних цінностей; 
• по-друге, це екологічні збитки, які є негативними наслідками впливу на 

навколишнє середовище та; 
• по-третє, це соціальні збитки, які визначаються людськими збитками, а 

саме, це втрати, які спричиненні аваріями, що призвели до втрати тимча-
сової працездатності, отримання інвалідності, смертельними випадками, 
професійними захворюваннями тощо. 
Наслідками впливу техногенних ризиків на відтворення регіонального со-

ціуму є такі події: 
1) у економічному житті регіонального соціуму цей вплив може виявлятися 

у порушенні матеріального становища індивіда; руйнуванні інфраструк-
тури регіону; матеріальних збитків у разі втрати працездатності через 
отримання виробничих травм, професійних захворювань, які викликані 
шкідливими умовами праці, інвалідністю та смертельними випадками, 
які пов’язані з виробництвом тощо; 

2) у соціальному житті регіонального соціуму вплив ризику полягає в пере-
вищенні граничнодопустимої концентрації шкідливих речовин, наслідка-
ми яких є зростання захворюваності, смертності, у тому числі немовлят 
та дітей до 1 року; зниження очікуваної тривалості життя при народженні 
тощо. 
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Рис. 5.5. Вплив техногенних ризиків на відтворення соціального життя 

регіонального соціуму. 

Забруднення навколишнього середовища 
відходами технологічних процесів, особливо 
в металургійній та хімічній промисловостях.
Накопичення значної кількості виробничих 
відходів, зокрема, комунальних і побутових
Забруднення атмосфери вихлопними 
газами від двигунів внутрішнього 
згоряння автомобільного транспорту 
Надмірне застосування мінеральних 
добрив і засобів захисту рослин у 
сільському господарстві. 
У зонах впливу промислових підприємств 
(у радіусі 3–30 км) забруднення 
сільськогосподарських земель 
промисловими токсикантами 

Виникнення аварій через: 
 недотримання технологічних 

процесів; 
 перевищення критичного рівня 

зносу;  
 використовуваного обладнання 

будівель і споруд; 
 недотримання технології 

зберігання і транспортування 
паливно-мастильних матеріалів 
та експлуатації військових 
об’єктів; 
 збільшення кількості автотранспорту 
природні катастрофи 
(землетруси, повені та ін.) 

БЛОК   СПОЖИВАННЯ

Зростання  добробуту населення

Зростання захворюваності, 
смертності; зниження 

очікуваної тривалості життя; 
пошкодження житла тощо 

Методологія розрахунку 
добробуту ґрунтується на 
сукупності показників: 

матеріального добробуту 
освіченості середньої 

очікувальної тривалості життя 
при народженні  

       ТЕХНОГЕННА    СИСТЕМА

БЛОК    ВИРОБНИЦТВА 

реальних потенційних 

Задоволення потреб суспільства 
(виробничо-господарська діяльність)

Науково-технічний прогрес 

Розвиток галузей економіки: 
створення техногенної системи  

Виникнення техногенних ризиків 
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З метою визначення наслідків ризику на відтворення соціального життя 
регіонального соціуму доцільно використовувати таку шкалу інтегральної 
оцінки впливу ризику, яка представлена певною градацією: незначний, допу-
стимі, значні та екстремальні наслідки. Матриця відповідності сили дії та на-
пряму впливу ризиків до значимості їх наслідків на відтворення соціального 
життя регіонального соціуму представлена в таблиці 5.1. 

Визначення впливу ризиків на основні показників соціального життя 
регіонального соціуму подано в таблиці 5.2. 

Градація ризику відбувається на основі запропонованої шкали відповід-
ності його ступеню наслідкам його дії. У сучасній науці існує безліч методів 
кількісної оцінки ступеню ризику. До них належать: індекси, що їх обчислює 
Інститут Ханера (ризик градуюється за шкалою від 0 до 25 умовних оди-
ниць), експертна шкала на базі моделі Ханера (від 0 до 100 умовних оди-
ниць), «Принц-модель» (від –125 до +125), індекси BERI (від 0 до 100) тощо 
[349]. Критерії, за якими розподіляється ступені ризику у відтворенні соціа-
льного життя регіонального соціуму, запроваджується на основі наукових 
досліджень у сфері оцінки ризику таких вчених: Т. Бачкай, Д. Мессіна, 
В. Рудашеської, К. Тарасова [354; 355; 356]. Шкала рівня ризику, яка може 
бути використана при його інтегральній оцінці подана в таблиці 5.3. 

 
Таблиця 5.1. Матриця відповідності ступеню впливу ризику до значимості 

їх наслідків 
 

Сила дії та напрям впливу ризику 
Ризик 

Слабкий Помірний Великий Максимальний 

Політичний               

Економічний               

Соціальний               

Техногенний               

Значимість наслідків Незначні Допустимі Значні Екстремальні 

↑ — зростання тренду 
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Таблиця 5.2. Матриця ризик — аналіз сили дії та напряму впливу ризиків 
на основні складові відтворення соціального життя регіонального соціуму 

 

Сила дії та напрям впливу ризику 
Показник 

Максимальна Велика Помірна Слабка 

1 2 3 4 5 

Демографічні:     

чисельність населення, 
загальна: 
у тому числі за віком: 

 
↓↓↓↓ 

 
↓↓↓ 

 
↓↓ 

 
↓ 

молодшим за працездатний ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

працездатним ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

старшим за працездатний ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

чисельність сільського 
населення 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

чисельність міського 
населення 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

чисельність народжених ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

смертність загальна, 
немовлят та дітей до 5 років 

↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

міграційні втрати населення ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

середня очікувана тривалість 
життя при народженні 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

Суспільного здоров’я 
соціуму: 

    

загальна, професійна 
захворюваності 

↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

виробничий травматизм ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

інвалідизація ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 
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Продовження табл. 5.2 
 

1 2 3 4 5 

Ринку праці:     

чисельність економічно 
активного населення у віці 
15–70 років 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

чисельність економічно 
неактивного населення у віці 
15–70 років 

↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

чисельність зайнятих ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

чисельність безробітних ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

чисельність найманих 
працівників 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

неповна та тіньова зайнятість ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

попит на робочу силу ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

пропозиція робочої ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

Освітнього рівня:     

охоплення населення освітою ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

якість освіти ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

підвищення кваліфікації ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

Матеріального забезпечення:     

якість та рівень життя 
населення 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

ВРП на душу населення ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

частка витрат бюджету на 
розвиток соціальної сфери 

 
↓↓↓↓ 

 
↓↓↓ 

 
↓↓ 

 
↓ 

доходи населення ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

витрати населення ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 
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Продовження табл. 5.2 
 

1 2 3 4 5 

витрати індивіда на 
підтримання здоров’я, освіту, 
відпочинок 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

споживання населення ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

заощадження населення ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

реальна заробітна плата ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

сума заборгованості з 
виплати заробітної плати 

↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

частка середньомісячної 
заробітної плати у 
прожитковому мінімумі 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

реальні соціальні допомоги та 
інші одержані поточні 
трансферти 

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

рівень бідності ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

Умови життєдіяльності:     

відповідність стану житлових 
умов до діючих санітарних норм

↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ 

рівень злочинності ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

рівень самогубств ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

соціальне розшарування 
населення 

↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

↑ — зростання тренда 
↓ — спадання тренда 
 
Практично відсутній ризик, тобто негативний вплив окремих чинників є 

найменшим та не призводить до будь-яких змін у відтворенні основних скла-
дових соціального життя регіонального соціуму. 
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Таблиця 5.3. Шкала відповідності інтегральної оцінки ризику до рівня 
його впливу на відтворення соціального життя регіонального соціуму 

 

Градація ризику 
Імовірність небажаного 

результату (величина 
ризику) 

Сила дії та напрям впливу 
ризику 

Практично відсутній від 0 — до 0,1 

Низький від 0,1 — до 0,3 
Слабка 

Припустимий від 0,3 — до 0,4 

Високий від 0,4 — до 0,6 
Помірна 

Критичний від 0,6 — до 0,8 Велика 

Катастрофічний від 0,8 — до 1,0 Максимальна 
 

Низький рівень ризику не впливає на зміни, що відбуваються у відтворен-
ні основних складових соціального життя регіонального соціуму. Однак нас-
лідки його дії виявляються в несуттєвих негативних змінах, що відобража-
ються в умовах життєдіяльності населення. 

Припустимий ризик визначається такою силою його дії, яка не переви-
щує на відповідній території підвищеного рівня небезпеки або гранично до-
пустимої концентрації. Наслідки ризику характеризуються ситуацією, яка 
суттєво не впливає на відтворення регіонального соціуму, але накопичення 
ризикових ситуацій та їх наслідків є ймовірністю їх концентрації у майбут-
ньому. На цьому етапі виникає потреба у профілактичних заходах стриму-
вання, нейтралізації або зменшенні сили дії ризиків. 

Високий рівень ризику, тобто ризик, сила дії якого перевищує визначений 
рівень небезпеки або його гранично допустиму концентрацію, що створює 
несприятливі умови у відтворенні соціального життя регіонального соціуму. 
Стан підвищеної небезпеки, як характеристика високого рівня ризику, викли-
кає порушення в протіканні процесів розвитку регіонального соціуму. Нейтра-
лізація ризику потребує розробки термінових оздоровчих заходів, спрямова-
них на подолання негативних процесів, явищ і формування сприятливого як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовищ розвитку регіонального соціуму. 

Критичний та катастрофічний рівні ризику є несприятливими у відтворен-
ні основних складових соціального життя регіонального соціуму. Критичний 
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рівень характеризує ступінь впливу тих негативних чинників, які створюють 
жорсткі обмеження у відтворенні соціального життя регіонального соціуму. 
Наслідки цього негативного впливу виявляються в порушеннях процесів 
розвитку регіонального соціуму, а саме виникненні або поглибленні демо-
графічної кризи, критичному стані суспільного здоров’я, порушенні у функ-
ціонуванні ринку праці, виникнення культурної кризи тощо. 

Катастрофічний рівень ризику виникає за найбільш несприятливих умов, 
які бувають в ризикованих ситуаціях. Зона катастрофічного ризику характе-
ризується максимальними соціально-економічними збитками, які виража-
ються не лише розміром втрат матеріальних цінностей, але втрат, пов’язаних 
із захворюваністю, втратою працездатності, інвалідністю, скороченням 
очікуваної тривалості життя, високою смертністю в працездатному віці, ви-
мушеною міграцією тощо. Нейтралізація дії ризику такого рівня є досить 
складним завданням та потребує значного тимчасового лагу. 

Слід зазначити, що будь-яка кількісна оцінка ризику та запропонована 
градація допустимого ризику має суб’єктивні ознаки. Отже, відповідність 
кількісної оцінки ризику до рівня його впливу на відтворення соціального 
життя регіонального соціуму є досить умовною. 

Важливим при оцінці ризиків є врахування всіх можливих сценаріїв розвитку 
подій. Існування різноманітних комбінацій ризику, а також можливе виникнен-
ня синергетичного ефекту на основі їх взаємодії, обумовлює виникнення безлічі 
ризикових ситуацій. Силу дії та напрям впливу відповідного виду ризику можна 
кваліфікувати у відповідності до такої шкали: екстремальна, висока, середня та 
низька градації. Відповідно до отриманих координат вектора ризику, на основі 
побудованої карти діагностики здійснюється прогнозування основних парамет-
рів кожної складової соціального життя регіонального соціуму. 

У сучасній науці «ризикології» доведено, що між рівнем невизначеності, 
який існує при прийнятті управлінських рішень, і безпосередньо силою дії та 
напрямом впливу ризиків існує пряма залежність, що вимагає від органів місце-
вого самоврядування (територіальної громади) та експертного співтовариства 
залучення, концентрації та ефективного використання усіх складових потен-
ціалу соціально-економічного розвитку території. 

Процедура вимірювання, врахування та управління ризиками, що спостері-
гаються у відтворенні соціального життя регіонального соціуму, повинна здій-
снюватися на основі виявлення та оцінки всіх складових їх впливу (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Алгоритм процесу управління ризиками у відтворенні соціального 

життя регіонального соціуму. 
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Таким чином, доцільність впровадження алгоритму полягає в можливості 
суб’єктами діагностики здійснювати обґрунтовану політику управління ри-
зиками у відтворенні соціального життя регіонального соціуму. 

Розроблена матриця ризиків дозволяє проілюструвати їх вплив на основ-
ні складові соціального життя регіонального соціуму (табл. 5.4). 

Важливим, з точки зору нейтралізації ризиків, є тривалий період дії їх на-
слідків. Отже, для усунення негативних наслідків впливу необхідний відпо-
відний період часу, який складається із двох складових: 

Nr=tr+tе,  (5.1) 

де  Nr — період нейтралізації ризику; 
 tr — період дії ризику; 
 tе — термін подолання наслідків ризику. 

 
Таблиця 5.4. Вплив ризиків на основні складові соціального життя 
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Під синергетичним ефектом (от греч. synergos — разом діючий) слід ро-
зуміти сумуючий результат (сумарну силу та напрям) взаємодії двох або бі-
льше ризиків, який характеризується тим, що їх дія істотно перевершує 
ефект кожного окремого ризику у вигляді їх простої суми. У даному випадку 
під ефектом розуміємо силу дії ризику. Кожен з виділених ризиків (економі-
чний, політичний, соціальний та техногенний) може існувати як окремо так і 
у поєднанні з іншими. Сумуючий результат взаємодії цих ризиків можна 
визначити певним чином. 

Оцінка синергетичного ефекту полягає у визначенні швидкості, сили дії 
та напряму впливу взаємодії ризиків, що впливають на основні складові со-
ціального життя регіонального соціуму. 

Se = f (ЕA, ЕВ, Ес, ED), 

де  Se — сумарний результат взаємодії наявних ризиків; 
 f (ЕA,…, ED) — функція взаємодії ризиків; 
 ЕA — результат дії економічного ризику; 
 ЕB — результат дії політичного ризику; 
 ЕC — результат дії соціального ризику; 
 ED — результат дії техногенного ризику. 

Синергетичний ефект від взаємодії існуючих ризиків може бути предста-
вленим у вигляді середньо зваженого показника: 

1

1
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N

i i
i
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i
i

x
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ω

ω

=

=

⋅
=

∑

∑
,  (5.2) 

де R  — інтегральна оцінка взаємодії ризиків; 
ωi — питома вага показника (ризику); 
xi — показник, що характеризує ступінь ризику; 
N — число розглянутих ризиків. 

Варто зауважити, якщо мається на увазі, що сума ваг дорівнює 1 (
1

1
N

i
i

ω
=

=∑ ), 

тоді формула має такий вигляд: 
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1
( )

N

i i
i

R xω
=

= ⋅∑ .  (5.3) 

Якщо позначити визначені раніше ризики впливу, як економічний — x1, 
політичний — x2, соціальний — x3, техногенний — x4, формула набуває вигляду: 

4

1 1 2 2 3 3 4 4
1

( )i i
i

R x x x x xω ω ω ω ω
=

= ⋅ = + + +∑ .  (5.4) 

Поєднання швидкості, сили дії та напряму впливу перелічених ризиків 
може збільшувати сумарний результат їх взаємодії та в деяких випадках, 
навпаки, зменшувати вплив за рахунок їх нейтралізації один одним. 

 

5.3. Прогнозування основних параметрів 
відтворення продуктивних сил регіону в умовах 
розвитку регіонального соціуму 

Прогнозування основних параметрів продуктивних сил у контексті розвитку 
регіонального соціуму є завершальним етапом діагностики, яке дає можливість 
науково обґрунтовано передбачити основні перспективи їх відтворення. Загальна 
мета прогнозування полягає в забезпеченні необхідною інформацією процедури 
розробки планів, програм, стратегій, концепцій економічного та соціального 
розвитку регіону, в яких визначаються оптимальні шляхи його розвитку в май-
бутньому. Так визначення перспективної чисельності населення регіону, його 
статевовікової та шлюбної структури, тенденцій природного та механічного ру-
ху в майбутньому, прогнозування стану суспільного здоров’я, відтворення тру-
дових ресурсів тощо, створюють базис на основі якого відбувається визначення 
пріоритетів та перспектив соціально-економічного розвитку регіону. 

Якщо розглядати прогнозування з точки зору діагностики відтворення 
продуктивних сил регіону в контексті розвитку регіонального соціуму, то во-
но здійснюється на підставі послідовної процедури аналізу, синтезу та оцінки 
соціально-економічних явищ та процесів. Отже, прогнозування тенденцій 
розвитку життєдіяльності регіонального соціуму відбувається на підставі 
встановленого стану досліджуваних складових соціального життя населення 
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регіону та з урахуванням виявлених причин, сили дії та напряму впливу 
ризиків, що викликали відхилення від нормативних показників. 

У сучасній науці погляди щодо прогнозування економічних та соціальних 
явищ являють собою перспективний розрахунок відповідних показників та 
отримання на основі їх змін прогнозу. Звичай такі розрахунки здійснюються в 
таких інтерпретаціях: оптимістичний, песимістичний та реалістичний сценарії 
розвитку. Точність цих прогнозів, у першу чергу, залежить від обґрунтованості, 
повноти та достовірності поставленого діагнозу. З погляду на термін прогнозу-
вання виділяють короткострокові прогнози, які у сучасній демографії охоплю-
ють період від 5 до 10 років. Вони виявляються найбільш точними та мають ви-
сокий ступінь деталізації. Метою цих прогнозів є визначення найближчих за-
вдань розвитку регіонального соціуму, корегування стратегічних програм тощо. 

Середньострокові прогнози створюються на період більше 10 років. 
Враховуючи те, що демографічні процеси відбуваються із більшим часовим 
лагом, прогнозування дозволяє простежити не лише чисельну зміну регіона-
льного соціуму, а також і зміну поколінь в умовах існуючих соціально-еко-
номічних явищ та процесів, закономірність яких формується під впливом 
взаємопов’язаних умов. Довгострокові прогнози здійснюються з метою нау-
кових передбачень. Вони здійснюються на десятиріччя, однак, ступінь їх об-
ґрунтованості нижчий ніж у прогнозів, які розглянуто вище. Але важливість 
цих прогнозів не підлягає сумніву. 

Таким чином, важливим у діагностиці відтворення продуктивних сил у 
контексті розвитку регіонального соціуму є етап прогнозування, який здійс-
нюється з метою передбачення перспектив відтворення соціуму та умов фор-
мування соціального життя. Прогнозування основних параметрів продуктивних 
сил забезпечує процес прийняття оптимальних управлінських рішень за 
необхідною обґрунтованою інформацією. 

У попередньому параграфі роботи доведено, що на відтворення продук-
тивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму найбільший вплив 
надають такі ризики: економічний, політичний, соціальний та техногенний. 
Встановлено, що особливостями визначення напряму та сили дії кожного з 
перелічених ризиків є суб’єктивний характер та багатогранність їх впливу. 
Існування прямої залежності між напрямом впливу ризиків та відтворенням 
основних складових соціального життя регіонального соціуму призводить до 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 346

виникнення негативних тенденцій у протіканні цих процесів. Отже, необхід-
ність врахування імовірності виникнення певних ризиків стає важливою умо-
вою при прогнозуванні відтворення продуктивних сил в контексті розвитку 
регіонального соціуму. 

Прогнозування основних параметрів продуктивних сил в контексті розви-
тку регіонального соціуму здійснються у відповідності до основних складо-
вих соціального життя. А саме: 
• відтворення населення, де передбачається прогнозування таких показників 

як чисельність населення регіону у працездатному віці; 
• відтворення трудових ресурсів, де здійснюється прогнозування чисельності 

зайнятих та безробітних; 
• відтворення суспільного здоров’я — середня очікувана тривалість життя 

при народженні. 
Прогнозування основних параметрів відтворення продуктивних сил регіону 

в контексті розвитку регіонального соціуму варто здійснювати на основі факто-
рних регресійних моделей. Доцільність використання цього методу полягає в 
тому, що відтворення соціального життя регіонального соціуму є доволі інерцій-
ним процесом. Особливість методу полягає у встановленні статистичної залеж-
ності однієї змінної (залежної, ендогенної, результуючої тощо) від однієї або 
декількох незалежних (зумовлених, екзогенних тощо) змінних [357]. 

Процедура прогнозування на основі цього методу складається з трьох 
послідовних етапів. По-перше, здійснюється вибір найбільш вагомих факторів, 
який відбувається на засадах визначення сили та напряму зв’язку між резуль-
тативною змінною й кожною факторною змінною. По-друге, здійснюється 
оцінка значущості множинного коефіцієнта кореляції. Визначається тіснота 
зв’язку між результативною ознакою й кожною з факторних ознак при виклю-
ченні впливу інших ознак. Визначити, яка частина варіації результативної 
ознаки пояснюється впливом факторних ознак. По-третє, здійснюється про-
гнозування основних складових соціального життя регіонального соціуму. 

Вибір факторів відбувається на основі розрахунку коефіцієнта парної коре-
ляції (kr) між результативною ознакою й кожною з факторних ознак (чим більше 
коефіцієнт, тим істотніше фактор; якщо для якоїсь пари факторів він більше по-
рівняно з іншими, то при виборі чинників перевага віддається з більшим значен-
ням). Коефіцієнт kr є відносною мірою зв’язку між двома ознаками, він може 
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набувати значення від –1 до +1. Чим ближче значення kr до ±1, тим щільніший 
зв’язок. Знак «+» визначає прямий зв’язок, і навпаки «–» зворотний зв’язок, при 
kr =0 зв’язок відсутній. Кореляційно-регресійний аналіз покликаний розв’язати 
два основних завдання. По-перше, це визначення за допомогою рівнянь регресії 
аналітичної форми зв’язку між результативним та факторними показниками, 
подруге, виявлення щільності зв’язку між ними. Реалізація визначених завдань 
відбувається на основі розрахунку переліку показників (табл. 5.5). 

Розрахунок коефіцієнтів кореляції, який призначений для вимірювання 
щільності зв’язку між результативними і факторними ознаками поданий у 
таблиці 5.6. У межах такої складової соціального життя регіонального соціу-
му як відтворення населення у якості результуючої ознаки варто визначити, 
по-перше, чисельність всього населення, по-друге, чисельність населення в 
працездатному віці, яке визначається як наявні трудові ресурси. 

 

Таблиця 5.5. Перелік показників, які розраховуються при проведенні 
кореляційно�регресійного аналізу 

 

Загальний вигляд рівняння множинної регресії у формі лінійної залежності: 
y = a

0
 + a

1
x

1 
+ a

2
x

2 
+ … + a

m
x

m
 

a
0 — 

вільний член (або зрушення); 

a
1
, a

2
, …, a

m
   коефіцієнти регресії, які підлягають обчисленню методом 

найменших квадратів 

Sa
1
, Sa

2
, … Sa

m-1, 
Sa

m
 — стандартні значення помилок для коефіцієнтів a

1
, a

2
, …, a

m

Sa
0
 — стандартне значення помилки для постійної a

0 
(Sa

0
 = #Н/Д, якщо 

константа має значення «FALSE») 

Sy — стандартна помилка для оцінки y 

Коефіцієнта детермінації R2 Коефіцієнта кореляції r
xy
 

Критерій Фішера F
розрах.

 Число ступенів свободи df 

Регресійна сума квадратів 2
регрS  Залишкова сума квадратів 2

остS  

Коефіцієнт еластичності Е Середня помилка апроксимації А 

Дисперсія σ
ост
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Таблиця 5.6. Визначення впливу факторів на чисельність населення Донецької 
області 

 

Роки (Yн) (Х
1
) (Х

2
) (Х

3
) (Х

4
) (Х

5
) (Х

6
) (Х

7
) 

2004 4659,0 616,2 1063,9 2,3 82,3 35,5 2942,4 66,64 

2005 4610,0 587,9 1037,7 1,2 83,7 35,9 2961,7 66,44 

2006 4567,7 564,2 1013,3 0,4 81,3 39,3 2836,1 66,73 

2007 4526,0 548,4 1006,2 0,1 82,1 40,6 2873,9 66,71 

2008 4487,6 540,0 995,4 0,9 81,9 44,4 2803,3 66,47 

2009 4453,9 539,1 989,8 1,9 75,3 43,4 2731,4 67,65 

2010 4420,1 539,8 1000,2 1,1 73,9 41,3 2848,0 69,07 

2011 4390,3 541,0 1010,1 0,5 71,0 41,7 2798,6 69,64 

2012 4362,6 543,4 1020,8 0,1 70,5 42,8 2597,1 69,74 

2013 4331,0 550,6 1031,3 0,33 69,4 41,0 2625,7 70,26 

k
r
 0,799 0,449 0,522 0,921 –0,737 0,858 –0,894 

Характеристика 
зв’язку 

сильна слабка помітна сильна сильна сильна сильна 

Матриця коефіцієнтів автокореляції між двома факторами 

(Yн) 1        

(Х
1
) 0,799 1       

(Х
2
) 0,449 0,885 1      

(Х
3
) 0,522 0,544 0,286 1     

(Х
4
) 0,921 0,563 0,189 0,334 1    

(Х
5
) –0,737 –0,923 –0,831 –0,369 –0,505 1   

(Х
6
) 0,858 0,617 0,280 0,457 0,809 –0,682 1  

(Х
7
) –0,894 –0,489 –0,081 –0,396 –0,979 0,395 –0,744 1 
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З метою визначення впливу ризиків на чисельність населення регіональ-
ного соціуму запропоновано використання таких показників: 
Yн — загальна чисельність населення, тис. осіб; 
Х1  — чисельність населення молодше за працездатний вік, тис. осіб; 
Х2  — чисельність населення старше працездатного віку, тис. осіб; 
Х3  — міграційні втрати населення, тис. осіб; 
Х4  — чисельність померлих, тис. осіб; 
Х5  — чисельність народжених, тис. осіб; 
Х6  — захворюваність населення, випадків зареєстрованих уперше, тис. випадків; 
Х7  — середня очікувана тривалість життя при народженні, роки. 

Таким чином, результати розрахунків дозволяють уважати, що найбільш 
впливовими за період 2004–2013 рр. на чисельність населення Донецької об-
ласті виявилися такі факторі: Х1 — чисельність населення молодше за праце-
здатний вік, Х4 — чисельність померлих, Х5 — чисельність народжених, Х6 — 
захворюваність населення, випадків зареєстрованих уперше, Х7 — середня 
очікувана тривалість життя при народженні. При цьому, порівняння коефіці-
єнтів автокореляції між двома факторами показує, що в модель множинної 
регресії доцільно включити такі показники — Х1, Х4, Х5, Х6, Х7, як вибрані 
фактори, у якості результуючого показника (Yн) — чисельність населення. 
Надалі будуємо багатофакторну лінійну модель за обраними факторами. 

Додаткова регресійна статистика надається у вигляді таблиці 5.7. 
Для оцінки надійності кореляційних характеристик використовується критерій 

Фішера (F критерій). Перевірка істотності зв’язку дає змогу визначити те, що ви-
явлене кореляційне відношення не є випадковим. Якщо Fрозрах. > Fкрит., то вважа-
ється, що виявлену залежність не можна вважати випадковою, що стосується тве-
рдження про існування кореляційного зв’язку. У нашому випадку отримана така 
нерівність 74,55 > 6,61, вона дає змогу визнати модель адекватною, тобто із зада-
ним ступенем достовірності (надійності) вона вірно пророкує реальний результат. 

Значення «t-статистика» демонструє ставлення коефіцієнта до його сере-
дньої помилки, тобто розрахункове значення t-критерію Стьюдента. Якщо 
розраховане значення t-статистики більше, ніж табличне, то коефіцієнт ре-
гресії визнається значущим і може бути використаний для включення в ре-
гресійну модель. Але табличне значення t-критерію при заданих ступенях 
свободи df і рівню значущості в 5 % становить 0,680. Таким чином, визначе-
ні параметри рівняння є значимими та надійними. 
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Таблиця 5.7. Додаткова регресійна статистика до визначення 
щільності зв’язку між чисельністю населення Донецької області та 
факторами впливу 

 

(Х
1
, Х

4
, Х

5
, Х

6
, Х

7
) 

a
7
 –63,87 a

6
 0,17 a

5
 

–
6,29 

a
4
 

–
7,24

a
1
 1,23 a

0
 8474,25 

Sa
7
 24,22 Sa

6
 0,10 Sa

5
7,09 Sa

4
7,10 Sa

1
0,69 Sa

0
2558,61 

R2 0,99 Sy 16,86 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F
розрах.

 74,55 df 4 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

2
регрS  105961,3 2

остS 1137,08 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Фактор t–статистика Р–значення Нижнє 95 % Верхнє 95 % 

Y–перетин 3,312 0,029 1370,42 15578,08 

Змінна Х
1
 1,757 0,154 –0,71 3,172 

Змінна Х
4
 –1,019 0,366 –26,96 12,48 

Змінна Х
5
 –0,887 0,425 –25,97 13,39 

Змінна Х
6
 1,646 0,175 –0,12 0,46 

Змінна Х
7
 –2,637 0,058 –131,11 3,37 

 
Р-значення, показує рівень значимості t-статистики, тобто оцінює ймовір-

ність помилки параметрів моделі регресії. Якщо Р<α = 0,05, то оцінювані 
коефіцієнти визнаються значущими, і побудовану модель регресії можна ви-
користовувати в процесі прогнозування, у зворотному випадку (Р>α) модель 
незначуща, як наслідок її не можна використовувати для прогнозування. За 
результатами дослідження отримані Р-значення для параметра α становить 
0,029, а для коефіцієнтів регресії: a1 — 1,23, a4 — (–7,24), a5 — (–6,29), a6 — 
0,17, a7 — (–63,87). Отже, параметри моделі визнаються статистично значу-
щими і надійними. 



Розділ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 351

Результати побудови довірчих інтервалів, в яких знаходяться змінні мо-
делі, відповідно до якої можна зробити висновок, що з імовірністю р = 1–α = 0,95 
(95 %) параметр α буде коливатися в межах від 1370,42 до 15578,08. Визна-
чені параметри не братимуть нульових значень, тобто є статистично значу-
щими й відрізняються від нуля. Після визначення параметрів рівняння регресії 
необхідно оцінити щільність зв’язку між ознаками, тобто здійснити кореля-
ційний аналіз, за допомогою розрахунку індексу множинної кореляції. 

Рівняння множинної регресії набуває вигляду: 

yН = 8474,25 + 1,23x1 – 7,24x4 – 6,29x5 + 0,17x6 – 63,87x7 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу наведені в 
таблиці 5.8. 

Множинний R-індекс (коефіцієнт) кореляції. Він показує ступінь щіль-
ність зв’язку між результативними і факторними ознаками. У даній залежності 
коефіцієнт кореляції склав 0,995. Таким чином, зв’язок між результативним 
показником — загальною чисельністю населення та факторними показника-
ми характеризується як високий (сильний). 

 
Таблиця 5.8. Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу 

моделі загальної чисельності населення Донецької області 
 

Дисперсійний аналіз 
Регресійна статистика 

 df SS MS F 
Значимість

F 

Множинний R 0,995 Регресія 5 105961,3 21192,3 74,6 0,00049 

R-квадрат 0,99 Залишок 4 1137,1 284,3  

Нормований R-
квадрат 

0,976 Разом 9 107098,4  

Стандартна 
помилка 

16,86

Спостереження 10 
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Множинний R2-коефіцієнт детермінації, який показує частку зміни 
результуючого показника під впливом зміни факторних ознак. Коефіцієнт 
детермінації R2 дорівнює 0,99 (99,0 %), отже, останні 0,1 % можуть бути по-
в’язані із впливом неврахованих факторів. Таким чином, можна вважати, що 
зміна загальної чисельності населення на 99 % залежить від зміни зазначе-
них факторних ознак. Отже, саме ці чинники в даному конкретному випадку 
надають найбільш значний вплив на y. 

Величина нормованого R2 коригується залежно від числа ступенів свобо-
ди. Число ступенів свободи розраховується залежно від числа факторів мо-
делі регресії й різниці числа спостережень, числа факторів. Цей показник 
якісно характеризує коефіцієнт детермінації. Отримана величина даного 
показника становить 0,976, що свідчить про те, що коефіцієнт детермінації 
мав би значення 97,6 %, якби спостережень було більше, ніж обсягу дослі-
джуваної сукупності. 

Стандартна помилка коефіцієнта кореляції є мірою точності моделі. За 
результатами розрахунків встановлено, що стандартна помилка для функції 
Sy складає 16,86 %, що вказує на відхилення фактичних даних від прогнозо-
ваних. 

Метою дисперсійного аналізу є оцінка значущості моделі регресії. Показ-
ник df відображає число ступенів свободи. У рядку «Регресія» відображається 
число ступенів, яке дорівнює 5, що залежить від числа факторних ознак у 
регресійній моделі. У рядку «Залишок» відображається різниця між загаль-
ною кількістю спостережень, які використовуються для побудови моделі, і 
кількістю параметрів рівняння регресії (+1). У рядку «Разом» відображається 
сума рядків «регресія» і «залишок». 

Значення стовпця SS дають уявлення про можливе включення в модель 
регресії додаткових змінних. У випадку, якщо частка дисперсії, яка поясню-
ється факторною регресією більше, ніж частка дисперсії, що припадає на 
залишкову регресію, то варіація результативної ознаки пояснюється саме ва-
ріацією обраних змінних отриманої моделі. 

Стовпець MS покликаний відображати величину дисперсій –факторної 
(у рядку «Регресія») і залишкової (у рядку «Залишок»). Ці величини відо-
бражають суми квадратів відхилень, зарахованих до числа ступенів сво-
боди. 
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За результатами розрахунків отримано, що регресійна сума, яка відобра-
жає квадрат значень результативної ознаки, отриманих за моделлю регресії, 
від середньої (SS1), тобто характеризує вплив факторної ознаки на результа-
тивну, склала 105961,3. Остаточна сума, що відображає квадрат відхилень 
значень результуючої ознаки, яка отримана за моделлю регресії, від фактич-
них (SS2), тобто характеризує вплив неврахованих факторів, склала 1137,1. 
Отже, загальна сума квадратів відхилень, яка визначається як сума SS1 та SS2 

має значення 107098,4. Питома вага SS1 та SS2 в структурі SS складає 98,9 та 
1,1, відповідно. 

Тому побудована модель регресії в достатній мірі відображає залежність 
між чисельністю населення Донецької області та показниками, які вплива-
ють на його величину, а саме: чисельністю населення молодше за працездат-
ний вік, померлих та народжених, захворюваності та середньою очікуваною 
тривалістю життя при народженні. 

Для додаткової оцінки якості моделі регресії необхідно розрахувати сере-
дню помилку апроксимації. Для додаткової оцінки якості моделі регресії не-
обхідно розрахувати середню помилку апроксимації. У результаті викорис-
тання пакету аналізу «Регресія» MS «Excel» були отримані значення залиш-
ків, які відображають відхилення реальних значень результативної ознаки 
від теоретичних, та які використані для розрахунку вищевказаного показни-
ка, що в даному випадку становить 0, 2А = . Так як 0, 2А =  < 8 %, можна 
зробити висновок про те, що модель регресії визнається якісною. 

Наступний етапом — прогнозування чисельності населення з урахуван-
ням сили дії та напряму впливу вище перелічених ризиків. З цією метою не-
обхідно визначити точність прогнозу. Відносна похибка рівняння регресії 
обчислюється за такою формулою: 

. .

.

( )
100%факт розрах

i
факт

y y
y

ε
−

= ⋅ , 

де, yфакт. — фактична чисельність населення; 
 yрозрах. — розрахункова чисельність населення. 

yрозрах. н. 2013 = 4350,01 тис. осіб 
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.2013
(4331,0 4350,01) 100% 0,44%

4331,0нε −
= ⋅ =  

Отже, так як 0,44 % < 7 %, можна стверджувати, що вибір фактору здійс-
нено вірно. 

Для виявлення змін у структурі працездатного населення Донецької обла-
сті доцільно використовувати такі показники: 
YПН — чисельність населення в працездатному віці (16—59 років), тис. осіб; 
Z1  — загальна чисельність населення, тис. осіб; 
Z2  — чисельність населення у віці 0—15 років, тис. осіб; 
Z3  — чисельність населення у віці 65 років і старше, тис. осіб; 
Z4  — смертність населення в працездатному віці, тис. осіб. 
Z5 — захворюваність населення, випадків зареєстрованих уперше, тис. випадків; 
Z6  — середня очікувана тривалість життя при народженні, роки. 

Розрахунок коефіцієнтів кореляції між результативними і факторними 
ознаками подано в таблиці 5.9. 

Отже, за результатами аналізу встановлено, що найбільший вплив мають 
такі фактори: загальна чисельність населення, смертність у працездатному 
віці, захворюваність населення та середня очікувана тривалість життя при 
народженні. Порівняння коефіцієнтів автокореляції між двома факторами 
показує, що в модель множинної регресії доцільно включити такі показники — 
Z1, Z4, Z5, Z6, як вибрані фактори, у якості результуючого показника (YПН) чи-
сельність населення в працездатному віці. Надалі будуємо багатофакторну 
лінійну модель за обраними факторами. 

Додаткова регресійна статистика подана в таблицях 5.10. 
Перевірка істотності зв’язку на основі порівняння Fрозрах. та Fкрит., тоб-

то отримана нерівність 182,98 > 6,61 дозволяє стверджувати про існуван-
ня кореляційного зв’язку, а модель вважати адекватною, тобто із заданим 
ступенем достовірності (надійності) вона вірно прогнозує реальний ре-
зультат. 

За результатами розрахунків таблиці 5.10 можна зробити висновок про 
те, що параметри рівняння є значимими та надійними, побудовану модель 
регресії можна використовувати в процесі прогнозування. 
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Таблиця 5.9. Визначення впливу факторів на чисельність населення 
Донецької області в працездатному віці 

 

Роки (Y
ПН

) (Z
1
) (Z

2
) (Z

3
) (Z

4
) (Z

5
) (Z

6
) 

2004 2970,4 4659,0 650,9 1037,7 20,1 2942,4 66,64 

2005 2973,6 4610,0 623,1 1013,3 19,9 2961,7 66,44 

2006 2958,4 4567,7 603,1 1006,2 19,8 2836,1 66,73 

2007 2942,3 4526,0 588,3 995,4 19,4 2873,9 66,71 

2008 2914,2 4487,6 583,6 989,8 19,2 2803,3 66,47 

2009 2872,1 4453,9 581,6 1000,2 18,9 2731,4 67,65 

2010 2829,8 4420,1 580,2 1010,1 18,7 2848,0 69,07 

2011 2787,5 4390,3 582,0 1020,8 17,8 2798,6 69,64 

2012 2746,0 4362,6 585,3 1031,3 17,7 2597,1 69,74 

2013 2701,4 4331,0 590,5 1039,1 17,2 2625,7 70,26 

k
r
 0,951 0,577 –0,490 0,988 0,857 –0,969 

Характеристика 
зв’язку 

дуже 
сильна

помітна слабка 
дуже 

сильна
сильна

дуже 
сильна

Розрахунок коефіцієнта автокореляції між двома факторами 

(Y
ПН

) 1       

(Z
1
) 0,951 1      

(Z
2
) 0,577 0,801 1     

(Z
3
) –0,490 –0,197 0,416 1    

(Z
4
) 0,988 0,963 0,633 –0,416 1   

(Z
5
) 0,857 0,858 0,605 –0,296 0,851 1  

(Z
6
) –0,969 –0,894 –0,500 0,566 –0,944 –0,744 1 
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Таблиця 5.10. Додаткова регресійна статистика до визначення щільності 
зв’язку між чисельністю населення працездатного віку Донецької області 
та факторами впливу 

 

(Z
1
, Z

4
, Z

5
, Z

6
) 

b
6
 -26,66 b

5
 0,13 b

4
 45,02 b

1
 0,001 b

0
 3479,05 

Sb
6
 7,70 Sb

5
 0,06 Sb

4
 20,08 Sb

1
 0,13 Sb

0
 757,12 

R2 0,99 Sy 10,92 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F
розрах.

 182,98 df 5 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

2
регрS  87438,1 2

остS  597,30 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Фактор t-статистика Р–значення Нижнє 95 % Верхнє 95 % 

Y-перетин 4,595 0,006 1532,819 5425,272 

Змінна Z
1
 0,005 0,997 –0,333 0,334 

Змінна Z
4
 2,241 0,075 –6,614 96,648 

Змінна Z
5
 1,979 0,105 –0,037 0,287 

Змінна Z
6
 -3,461 0,018 –46,464 –6,861 

 
Рівняння множинної регресії набуває вигляду: 

YПН = 3479,05 + 0,01z1 + 45,02z4 + 0,13z5 — 26,66z6 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу наведені в 
таблиці 5.11. 

За результатами регресійної статистики та дисперсного аналізу моделі 
чисельності населення працездатного віку Донецької області можна зробити 
висновок про те, що зв’язок між результативним показником — чисельністю 
населення працездатного віку та факторними показниками характеризується 
як високий. Доведено, що саме обрані чинники в даному конкретному випа-
дку мають значний вплив на y. Тому побудована модель регресії в достатній 
мірі відображає залежність між чисельністю населення працездатного віку 
Донецької області та показниками, що впливають на його величину. 
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Таблиця 5.11. Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу 
моделі чисельності населення працездатного віку Донецької області 

 

Дисперсійний аналіз 
Регресійна статистика 

 df SS MS F 
Значимість

F 

Множинний R 0,996 Регресія 4 87438,12 21859,53 182,99 0,0000013 

R-квадрат 0,99 Залишок 5 597,30 119,46  

Нормований  
R-квадрат 

0,987 Разом 9 88035,42  

Стандартна 
помилка 

10,93

Спостереження 10 

 

 
Середня помилка апроксимації становить 0,16А = , що відповідає умовам 

визначення отриманої регресійної моделі як якісної (0,16 < 8 %). 
Відносна похибка рівняння регресії становить: 

2013
(2701,4 2763,91) 100% 2,31%

2701,4ПНε −
= ⋅ =  

де yрозрах = 2763,91 тис. осіб 
Таким чином, 2,31 % < 7 %, що дозволяє здійснити висновок про те, що 

вибір факторів здійснено вірно. 
Прогнозування зміни чисельності зайнятого населення (YЗН) в структурі 

економічно-активного населення Донецької області здійснюється на основі ви-
значення найбільш вагомих факторів впливу, до яких доцільно віднести такі: 
T1  — чисельність населення в працездатному віці, тис. осіб; 
T2  — середньооблікова чисельність штатних працівників, тис. осіб 
T3  — чисельність безробітного населення за методологією МОП, тис. осіб; 
T4  — смертність населення в працездатному віці, тис. осіб. 
T5 — міграційні втрати населення, тис. осіб; 
T6  — середня очікувана тривалість життя при народженні, роки. 
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Розрахунок впливу визначених факторів на чисельність економічно акти-
вного населення подано в таблиці 5.12. 

 

Таблиця 5.12. Визначення впливу факторів на чисельність економічно 
активного населення Донецької області 

 

Роки (Y
ЗН.

) (T
1
) (T

2
) (T

3
) (T

4
) (T

5
) (T

6
) 

2004 2086,0 2970,4 1287,0 164,4 20,1 2,3 66,64 

2005 2124,9 2973,6 1289,9 140,2 19,9 1,2 66,44 

2006 2132,3 2958,4 1292,2 129,3 19,8 0,4 66,73 

2007 2135,0 2942,3 1286,8 125,7 19,4 0,1 66,71 

2008 2138,8 2914,2 1278,9 128,5 19,2 0,9 66,47 

2009 1981,3 2872,1 1168,7 205,6 18,9 1,9 67,65 

2010 1983,7 2829,8 1156,7 182,9 18,7 1,1 69,07 

2011 1995,4 2787,5 1139,4 177,7 17,8 0,5 69,64 

2012 1985,4 2746,0 1148,3 171,8 17,7 0,1 69,74 

2013 1968,1 2701,4 1097,1 165,6 17,2 0,33 70,26 

k
r
 0,854 0,961 –0,887 0,803 0,005 –0,889 

Характеристика 
зв’язку 

сильна
дуже 

сильна
сильна сильна

практично 
відсутня 

сильна 

Розрахунок коефіцієнта автокореляції між двома факторами 

(Y
ЗН.

) 1       

(T
1
) 0,854 1      

(T
2
) 0,961 0,949 1     

(T
3
) –0,887 –0,535 –0,744 1    

(T
4
) 0,803 0,988 0,926 –0,475 1   

(T
5
) 0,005 0,436 0,225 0,399 0,505 1  

(T
6
) –0,889 –0,969 –0,956 0,595 –0,945 –0,396 1 
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Таким чином, визначення характеристики зв’язку між результативними і 
факторними ознаками дозволяє обрати найбільш впливові фактори, до яких 
слід віднести: чисельність населення в працездатному віці, середньооблікова 
чисельність штатних працівників, чисельність безробітного населення за ме-
тодологією МОП, смертність населення в працездатному віці та середня очі-
кувана тривалість життя при народженні. Порівняння коефіцієнтів автокоре-
ляції між двома факторами показує, що в модель множинної регресії доціль-
но включити такі показники — T1, T2, T3, T4, T6. 

Додаткова регресійна статистика до визначення щільності зв’язку між чи-
сельністю економічно активного населення Донецької області та факторами 
впливу подана у таблицях 5.13. 

 

Таблиця 5.13. Додаткова регресійна статистика до визначення щільності 
зв’язку між чисельністю зайнятого населення Донецької області та факторами 
впливу 

 

(T
1
, T

2
, T

3
, T

4
, T

6
) 

с
6
 –8,22 с

4
 –35,73 с

3
 –1,13 с

2
 0,42 с

1
 0,41 с

0
 1791,59

Sс
6
 5,41 Sс

4
 13,32 Sс

3
0,19 Sс

2
 0,18 Sс

1
0,17 Sс

0
626,31 

R2 0,99 Sy 5,24 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F
розрах.

 375,84 df 4 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

2
регрS  51561,8 2

остS 109,75 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Фактор t–статистика Р–значення Нижнє 95 % Верхнє 95 % 

Y–перетин 2,861 0,046 52,676 3530,505 

Змінна T
1
 2,466 0,069 –0,051 0,863 

Змінна T
2
 2,359 0,078 –0,074 0,913 

Змінна T
3
 –5,913 0,004 –1,664 –0,601 

Змінна T
4
 –2,682 0,055 –72,707 1,257 

Змінна T
6
 –1,519 0,203 –23,224 6,793 
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На основі порівняння Fрозрах. та Fкрит. отримана нерівність: 375,84 > 6,61, 
яка доводить про існування кореляційного зв’язку, що, у свою чергу, дозво-
ляє вважати отриману регресійну модель як адекватну, тобто із заданим сту-
пенем достовірності (надійності) вона вірно пророкує реальний результат. 

Результати розрахунків, що наведені у таблиці 5.13 дозволяють зробити 
висновок про те, що параметри рівняння є значимими та надійними, побудо-
вану модель регресії можна використовувати в процесі прогнозування. 

Рівняння множинної регресії набуває вигляду: 
YЗН = 1791,59 + 0,41t1 + 0,42t2 – 1,13t3 – 35,731t4 – 8,22t6 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу наведені в таб-
лиці 5.14. 

Таким чином, за результатами отриманої регресійної статистики та дис-
персного аналізу моделі чисельності зайнятого населення Донецької області 
можна зробити висновок про те, що зв’язок між результативним показником — 
чисельністю зайнятого населення та факторними показниками характеризу-
ється як високий. Встановлено, що саме обрані чинники в даному конкретно-
му випадку найбільш впливають на y. Отже, побудована модель регресії в 
достатній мірі відображає залежність між чисельністю зайнятого населення 
Донецької області та показниками, що впливають на його величину. 

 
Таблиця 5.14. Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу 

моделі чисельності зайнятого населення Донецької області 
 

Дисперсійний аналіз 
Регресійна статистика

 df SS MS F 
Значимість 

F 

Множинний R 0,999 Регресія 5 51561,82 10312,36 375,84 0,0000019 

R-квадрат 0,99 Залишок 4 109,75 27,44  

Нормований  
R-квадрат 

0,995 Разом 9 51671,57  

Стандартна 
помилка 

5,238

Спостереження 10 
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Середня помилка апроксимації становить 0,12А = , так як отриманий резуль-
тат менш ніж 8 %, можна вважати, що отримана регресійна модель є якісною. 

Відносна похибка рівняння регресії становить: 

2013
(1968,1 1980,71) 100% 0,64%

1968,1ЗНε −
= ⋅ =  

де yрозрах = 1980,71 тис. осіб 
Так як 0,64 % < 7 %, то можливо здійснити висновок про те, що вибір фа-

кторів здійснено вірно. 
Прогнозування обсягів безробіття Донецької області (YБН) здійснюється 

на основі визначення найбільш вагомих факторів впливу, таких як: 
М1 — чисельність населення в працездатному віці, тис. осіб; 
М2 — середньооблікова чисельність штатних працівників, тис. осіб; 
М3 — валова додана вартість у основних цінах, млн. грн; 
М4 — випуск у основних цінах, млн. грн; 
М5 — фінансові результати підприємств до оподаткування, млн. грн; 
М6 — кількість суб’єктів ЄДРПОУ, од. 

Розрахунок впливу визначених факторів на чисельність безробітних по-
дано у таблицях 5.15. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу, можна стверджувати, що 
щільність зв’язку між результативним показником та факторами впливу ви-
являється як: (YБН): (M1) — суттєва; (YБН): (M2) — сильна; (YБН): (M3) — слаб-
ка; (YБН): (M4) — слабка; (YБН): (M5) — практично відсутня; (YБН): (M6) — 
суттєва. При цьому порівняння коефіцієнтів автокореляції між двома факто-
рами показує, що в модель множинної регресії доцільно включити такі пока-
зники — M1, M2, M6, як вибрані фактори, у якості результуючого показника 
YБН — чисельність безробітного населення Донецької області. 

Результати аналізу дозволяють уважати, що найбільш впливовими за пе-
ріод 2004-2013 рр. на чисельність безробітного населення Донецької області 
виявилися такі факторі: М1 — чисельність населення в працездатному віці, 
тис. осіб; М2 — середньооблікова чисельність штатних працівників; М6 — кі-
лькість суб’єктів ЄДРПОУ. Додаткова регресійна статистика до визначення 
щільності зв’язку між чисельністю безробітного населення Донецької облас-
ті та факторами впливу подана у таблицях 5.16. 
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Таблиця 5.15. Визначення впливу факторів на чисельність безробітних 
Донецької області 

 

Роки (Y
БН

) (M
1
) (M

2
) (M

3
) (M

4
) (M

5
) (M

6
) 

2004 164,4 2970,4 1287,0 40573 120477 11666,6 76373 

2005 140,2 2973,6 1289,9 49366 141150 11576,1 78575 

2006 129,3 2958,4 1292,2 61011 166339 1479,7 80922 

2007 125,7 2942,3 1286,8 78640 211874 10947,4 83955 

2008 128,5 2914,2 1278,9 98766 273280 40484,2 87553 

2009 205,6 2872,1 1168,7 87350 240736 –3448,2 90006 

2010 182,9 2829,8 1156,7 110139 318647 10362,0 92265 

2011 177,7 2787,5 1139,4 133081 402649 12556,2 94507 

2012 171,8 2746,0 1148,3 141877 416030 2669,9 96249 

2013 165,6 2701,4 1097,1 137450 379526 –1579,3 96242 

k
r
 –0,535 –0,7436 0,401 0,429 –0,486 0,528 

Характеристика 
зв’язку 

суттєва сильна слабка слабка слабка суттєва 

Розрахунок коефіцієнта автокореляції між двома факторами 

(Y
БН

) 1       

(M
1
) –0,535 1      

(M
2
) –0,744 0,949 1     

(M
3
) 0,401 –0,944 –0,861 1    

(M
4
) 0,429 –0,938 –0,862 0,995 1   

(M
5
) –0,486 0,326 0,439 –0,099 –0,092 1  

(M
6
) 0,528 –0,944 –0,913 0,980 0,970 –0,191 1 
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Таблиця 5.16. Додаткова регресійна статистика до визначення щільності 
зв’язку між чисельністю безробітного населення Донецької області та 
факторами впливу 

 

(M
1
, M

2
, M

6
) 

d
6
 -0,00054 d

2
 -0,841 d

1
 0,449 d

0
 -63,371

Sd
6
 0,0017 Sd

2
 0,172 Sd

1
 0,169 Sd

0
 518,09 

R2 0,86 Sy 12,54 #Н/Д #Н/Д 

F
розрах.

 12,01 df 6 #Н/Д #Н/Д 

2
регрS  5660,71 2

остS  942,69 #Н/Д #Н/Д 

Фактор t-статистика Р-значення Ніжнє 95 % Верхнє 95 %

Y-перетин -0,122 0,907 -1331,09 1204,35 

Змінна M
1
 2,659 0,038 0,036 0,864 

Змінна M
2
 -4,878 0,003 -1,262 -0,419 

Змінна M
6
 -0,313 0,765 -0,005 0,004 

 
Результати розрахунків, що наведені у таблиці 5.16 дозволяють зробити 

висновок про те, що параметри рівняння є значимими та надійними, побудо-
вану модель регресії можна використовувати в процесі прогнозування. 

Рівняння множинної регресії набуває вигляду: 

YБН = –63,37 + 0,449m1 — 0,841m2 — 0,00054m6. 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу наведені в 
таблиці 5.17. 

За результатами розрахунків можливо здійснити такі висновки: множинний R 
= 0,926, показує ступінь тісноти зв’язку між результативними і факторними озна-
ками, характеризується як сильний; множинний R2 дорівнює 0,86 (86,0 %), отже, 
можна вважати, що зміна чисельності безробітного населення на 86 % залежить 
від зміни зазначених факторних ознак; стандартна помилка для функції Sy складає 
12,534 %, вона вказує на відхилення фактичних даних від прогнозованих. 
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Таблиця 5.17. Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу 
моделі чисельності безробітного населення Донецької області 

 

Дисперсійний аналіз 
Регресійна статистика 

 df SS MS F 
Значимість 

F 

Множинний R 0,926 Регресія 3 5660,71 1886,90 12,01 0,006 

R-квадрат 0,86 Залишок 6 942,69 157,12  

Нормований R-
квадрат 

0,786 Разом 9 6603,40  

Стандартна 
помилка 

12,534

Спостереження 10 

 

 
Таким чином, побудована модель регресії в достатній мірі відображає 

залежність між чисельністю безробітного населення Донецької області та 
показниками, що впливають на її величину. 

Середня помилка апроксимації становить 5,48А = , так як отриманий ре-
зультат менш ніж 8 %, можна вважати, що отримана регресійна модель є 
якісною. 

Відносна похибка рівняння регресії становить: 

2013
(165,6 173,969) 100% 5,05%

165,6БНε −
= ⋅ =  

де yрозрах = 173,969 тис. осіб 
Так як 5,05 % < 7 %, то можна зробити висновок про те, що вибір факто-

рів здійснено вірно. 
Прогнозування стану суспільного здоров’я (YСЗ) доцільно здійснювати на 

основі динаміки змін такого показника як середня очікувана тривалість жит-
тя при народженні. Визначення змін у стані суспільного здоров’я доречно 
здійснювати з урахуванням впливу окремо економічного (YСЗЕ) та соціально-
політичного ризиків (YСЗСП). Сила дії та напрям впливу економічного ризику 
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виявляється в змінах показників, які створюють матеріальні умови для від-
творення суспільного здоров’я регіонального соціуму. Соціально-політичні 
ризики, перш за все, впливають на соціальне благополуччя регіонального 
соціуму, під яким розуміється задоволеність індивіда своїм соціальним ста-
тусом, системою соціальних зв’язків у соціумі тощо. 

Варто зауважити, що прогнозування такого показника як середня очіку-
вана тривалість життя при народженні та визначення факторів впливу на 
нього, доцільно здійснювати, по-перше, для економічного ризику, та, подру-
ге, для соціально-політичного. Це пов’язано з тим, що кожний з цих ризиків 
охоплює значний масив показників, які можна умовно поділити на економіч-
ні та демографічні. 

До економічного масиву показників (факторів впливу) доцільно від-
нести: 
№ 1 — валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, млн. грн; 
№ 2 — наявний дохід населення в розрахунку на одну особу, за рік, грн; 
№ 3 — витрати в розрахунку на одну особу, за рік, грн; 
№ 4  — сума заборгованості з виплати заробітної плати, млн. грн; 
№ 5 — чисельність безробітного населення за методологією МОП, тис. осіб. 

Розрахунок впливу визначених економічних факторів на середню очіку-
вану тривалість життя при народженні подано у таблиці 5.18. 

За результатами здійсненого аналізу визначено, що з точки зору впли-
ву економічних факторів на середню очікувану тривалість життя при на-
родженні населення Донецької області, найбільш впливовими виявилися 
такі: наявний дохід (№ 2) та витрати (№ 3) населення з розрахунку на од-
ну особу, ступінь зв’язку характеризується як дуже сильний; зв’язок між 
результативною ознакою та валовим регіональним продуктом з розрахун-
ку на одну особу (№ 1) характеризується як сильний, та чисельністю без-
робітного населення за методологією МОП (№ 5) як суттєвий. Отже, всі 
вище перелічені факторні ознаки є складовими рівняння множинної 
регресії. 

Додаткова регресійна статистика до визначення щільності зв’язку між 
середньою очікуваною тривалістю життя при народженні населення Доне-
цької області та визначеними економічними факторами впливу подана в 
таблицях 5.19. 
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Таблиця 5.18. Визначення впливу економічних факторів на середню очікувану 
тривалість життя при народженні населення Донецької області 

 

Роки (Y
СЗЕ

) (№ 
1
) (№ 

2
) (№ 

3
) (№ 

4
) (№ 

5
) 

2004 66,64 9713 4 984,0 4 421,3 282,6 164,4 

2005 66,44 12490 7 088,9 6 205,6 227,8 140,2 

2006 66,73 15725 8 855,9 8 437,3 178,3 129,3 

2007 66,71 20197 11 625,7 11 698,8 169,0 125,7 

2008 66,47 26028 16 220,1 16 555,5 263,6 128,5 

2009 67,65 23137 17 014,0 16 900,5 266,2 205,6 

2010 69,07 28986 21317,3 19 943,6 233,5 182,9 

2011 69,64 36446 24890,3 24 506,2 200,3 177,7 

2012 69,74 38907 29336,6 28 789,6 172,9 171,8 

2013 70,26 37830 31 048,5 32 102,7 201,2 165,6 

k
r
 0,898 0,933 0,919 –0,349 0,595 

Характеристика 
зв’язку 

сильна 
дуже 

сильна 
дуже 

сильна 
слабка суттєва 

Розрахунок коефіцієнта автокореляції між двома факторами 

(Y
СЗЕ

) 1      

(№ 
1
) 0,898 1     

(№ 
2
) 0,933 0,986 1    

(№ 
3
) 0,919 0,983 0,998 1   

(№ 
4
) –0,349 –0,388 –0,345 –0,344 1  

(№ 
5
) 0,595 0,404 0,474 0,448 0,314 1 

 
Тому результати розрахунків дозволяють стверджувати, що наведені в 

таблиці 5.19 параметри рівняння є значимими та надійними. Отже, отриману 
модель регресії можна використовувати в процесі прогнозування. 



Розділ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

 
 

 367

Таблиця 5.19. Додаткова регресійна статистика до визначення щільності 
зв’язку між середньою очікуваною тривалістю життя при народженні 
населення Донецької області та економічними факторами впливу 

 

(№ 
1
, № 

2
, № 

3
, № 

5
) 

k
5
 0,0035 k

3
 –0,00041 k

2
 0,00069 k

1
 -0,00011 k

0
 65,04 

Sk
5
 0,0102 Sk

3
 0,00035 Sk

2
0,00043 Sk

1
0,00012 Sk

0
1,75 

R2 0,93 Sy 0,57 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F
розрах.

 15,53 df 5 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

2
регрS  20,32 2

остS 1,64 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Фактор t–статистика Р–значення Ніжнє 95 % Верхнє 95 %

Y–перетин 37,079 0,0000003 60,531 69,549 

Змінна № 
1
 –0,853 0,433 –0,0004 0,0002 

Змінна № 
2
 1,607 0,169 –0,0004 0,0018 

Змінна № 
3
 –1,170 0,295 –0,0013 0,0005 

Змінна № 
5
 0,345 0,744 –0,0226 0,0296 

 
Рівняння множинної регресії набуває вигляду: 

YСЗЕ = 65,04 – 0,00011 n1 + 0,00069n2 – 0,00041n3 + 0,0035n5. 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу наведені в 
таблиці 5.20. 

За результатами розрахунків можливо зробити такі висновки: множинний 
R = 0,962, показує ступінь щільності зв’язку між результативним й фактор-
ними ознаками, характеризується як сильний; множинний R2 дорівнює 0,93 
(93,0 %), отже, можна вважати, що зміна середньої очікуваної тривалості 
життя при народженні населення на 93,0 % залежить від зміни зазначених 
факторних ознак; стандартна помилка для функції Sy складає 0,572 %, яка 
вказує на відхилення фактичних даних від прогнозованих. Таким чином, по-
будована модель регресії в достатній мірі відображає залежність між серед-
ньою очікуваною тривалістю життя при народженні населення та економіч-
ними показниками, що впливають на її величину. 
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Таблиця 5.20. Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу 
моделі впливу економічних факторів на середню очікувану тривалість 
життя при народженні населення Донецької області 

 

Дисперсійний аналіз 
Регресійна статистика 

 df SS MS F 
Значимість 

F 

Множинний R 0,962 Регресія 4 20,32 5,079 15,53 0,005 

R-квадрат 0,93 Залишок 5 1,64 0,327  

Нормований R-
квадрат 

0,866 Разом 9 21,95  

Стандартна 
помилка 

0,572

Спостереження 10 

 

 

Середня помилка апроксимації становить 0,51А = , так як отриманий ре-
зультат менший ніж 8 %, можна вважати, що отримана регресійна модель є 
якісною. 

Відносна похибка рівняння регресії становить: 

2013
(70, 26 69,27) 100% 1,41%

70,26СЗЕε −
= ⋅ =  

де yрозрах = 69,27 років 
Так як 1,41 % < 7 %, то можливо зробити висновок про те, що вибір фак-

торів здійснено вірно. 
Прогнозування стану суспільного здоров’я на основі визначення серед-

ньої очікуваної тривалості життя при народженні з урахуванням впливу со-
ціально-політичних ризиків, охоплює значний масив показників, які вплива-
ють на стан здоров’я індивіда та його соціальне благополуччя. До масиву 
цих показників (факторів впливу) доречно віднести такі: 
P1  — смертність населення від деяких зовнішніх причин, тис. осіб; 
P2  — смертність населення в працездатному віці, тис. осіб; 
P3  — захворюваність населення, випадків зареєстрованих уперше, тис. випадків; 
P4  — чисельність інвалідів за регіонами, тис. осіб; 
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P5  — чисельність потерпілих від травматизму, пов’язаного з виробництвом, 
тис. осіб; 

P6  — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
та пересувних джерел забруднення, тис. т. 
Розрахунок впливу визначених соціально-політичних факторів на серед-

ню очікувану тривалість життя при народженні наведено у таблиці 5.21. 
 

Таблиця 5.21. Визначення впливу соціально�політичних факторів на середню 
очікувану тривалість життя при народженні населення Донецької області 

 

Роки (Y
СЗСП

) (P
1
) (P

2
) (P

3
) (P

4
) (P

5
) (P

6
) 

2004 66,64 7,9 20,1 2942,4 240,4 6,2 1886,7 

2005 66,44 7,9 19,9 2961,7 239,7 6,4 1862,9 

2006 66,73 7,5 19,8 2836,1 242,2 5,9 1895,2 

2007 66,71 7,5 19,4 2873,9 240,2 6,3 1871,2 

2008 66,47 7,2 19,2 2803,3 237,5 5,3 1767,2 

2009 67,65 5,7 18,9 2731,4 258,3 4,5 1513,3 

2010 69,07 4,9 18,7 2848,0 238,0 4,4 1589,9 

2011 69,64 4,7 17,8 2798,6 241,1 3,8 1729,3 

2012 69,74 4,8 17,7 2597,1 237,2 3,4 1714,7 

2013 70,26 4,6 17,2 2625,7 241,9 3,7 1646,5 

k
r
 –0,959 –0,945 –0,743 –0,065 –0,929 –0,609 

Характеристика 
зв’язку 

дуже 
сильна

дуже 
сильна

сильна відсутня
дуже 

сильна 
суттєва

Розрахунок коефіцієнта автокореляції між двома факторами 

(Y
СЗСП

) 1       

(P
1
) –0,959 1      

(P
2
) –0,945 0,928 1     

(P
3
) –0,743 0,761 0,851 1    

(P
4
) –0,065 –0,097 0,024 –0,158 1   

(P
5
) –0,929 0,969 0,938 0,853 –0,086 1  

(P
6
) –0,609 0,781 0,613 0,588 –0,512 0,742 1 
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Отже, результати аналізу дозволяють стверджувати, що з точки зору впли-
ву соціально-економічних факторів на середню очікувану тривалість життя 
при народженні населення Донецької області найбільш впливовими виявилися 
такі: смертність населення від деяких зовнішніх причин (P1), смертність насе-
лення в працездатному віці (P2) та чисельність потерпілих від травматизму, 
пов’язаного з виробництвом (P5), ступінь зв’язку яких характеризується як 
дуже сильний; зв’язок між результативною ознакою та захворюваністю насе-
лення (P3) характеризується як сильний; між результативною ознакою та 
забруднюючими речовинами в атмосферному повітрі від стаціонарних та пе-
ресувних джерел забруднення (P6) — як суттєвий. Отже, доведено, що перелі-
чені факторні ознаки є складовими рівняння множинної регресії. 

Додаткова регресійна статистика до визначення щільності зв’язку між серед-
ньою очікуваною тривалістю життя при народженні населення Донецької області та 
визначеними соціально-політичними факторами впливу подана у таблицях 5.22. 

 

Таблиця 5.22. Додаткова регресійна статистика до визначення щільності 
зв’язку між середньою очікуваною тривалістю життя при народженні 
населення Донецької області та соціально�політичними факторами впливу 

 

(P
1
, P

2
, P

3
, P

5
, P

6
) 

l
6
 0,0037 l

5
 0,387 l

3

–
0,00064 

l
2

–
0,251

l
1

–
1,407

l
0
 74,803 

Sl
6
 0,002 Sl

5
 0,618 Sl

3
0,003 Sl

2
0,508 Sl

1
0,557 Sl

0
7,537 

R2 0,98 Sy 0,37 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F
розрах.

 31,94 df 4 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 
2
регрS  21,42 2

остS 0,54 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Фактор t–статистика Р–значення Ніжнє 95 % Верхнє 95 % 

Y–перетин 9,924 0,001 53,876 95,729 

Змінна P
1
 –2,528 0,065 –2,953 0,138 

Змінна P
2
 –0,493 0,648 –1,662 1,161 

Змінна P
3
 –0,232 0,828 –0,008 0,007 

Змінна P
4
 0,626 0,56 –1,328 2,101 

Змінна P
6
 2,045 0,110 –0,001 0,009 
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Наведені у таблиці 5.22. розрахунки дозволяють стверджувати, що визна-
чені параметри рівняння є значимими та надійними. Тому отриману модель 
регресії можна використовувати в процесі прогнозування. 

Рівняння множинної регресії набуває вигляду: 

YСЗСП = 74,803 –1,407р1 – 0,251р2 – 0,00064р3 + 0,387р5 + 0,0037р6. 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу наведені в 
таблиці 5.23. 

Отримані результати регресійного аналізу дозволяють стверджувати: ве-
личина множинного R = 0,988, який показує ступінь тісноти зв’язку між ре-
зультативними й факторними ознаками характеризується як сильний; мно-
жинний R2 дорівнює 0,98 (98,0 %). Тому можна вважати, що зміна середньої 
очікуваної тривалості життя при народженні населення на 98,0 % залежить 
від зміни зазначених факторних ознак; стандартна помилка для функції Sy 
складає 0,366 %, яка вказує на відхилення фактичних даних від прогнозова-
них. Тому побудована модель регресії в достатній мірі відображає залеж-
ність між середньою очікуваною тривалістю життя при народженні населен-
ня та соціально-політичними показниками, що впливають на її величину. 

 
Таблиця 5.23. Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу 

моделі впливу соціально�політичних факторів на середню очікувану 
тривалість життя при народженні населення Донецької області 

 

Дисперсійний аналіз 
Регресійна статистика 

 df SS MS F 
Значимість

F 

Множинний R 0,988 Регресія 5 21,42 4,283 31,94 0,003 

R-квадрат 0,98 Залишок 4 0,536 0,134  

Нормований R-
квадрат 

0,945 Разом 9 21,95  

Стандартна 
помилка 

0,366

Спостереження 10 
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Середня помилка апроксимації становить 0,29А = , так як отриманий ре-
зультат менший ніж 8 %, можна вважати, що отримана регресійна модель є 
якісною. 

Відносна похибка рівняння регресії становить: 

2013
(70, 26 69,86) 100% 0,57%

70,26СЗСПε −
= ⋅ = , 

де yрозрах = 69,86 років. 
Так як 0,57 % < 7 %, то можна зробити висновок про те, що вибір факто-

рів здійснено вірно. 
Подальшим етапом є прогнозування основних показників продуктивних 

сил з урахуванням можливої зміни сили дії та напряму впливу визначених 
ризиків на основні показників соціального життя регіонального соціуму. З цією 
метою доцільно використати інтегральний метод оцінки факторного впливу 
[358]. Метод, який засновується на підсумуванні приросту функції, визначе-
ної як приватна похідна, помножена на приріст аргументу за безконечно 
малі проміжки. При цьому, відповідно до цього методу, повинні виконувати-
ся такі умови: 
• безперервна диференціація функцій; 
• функція між початком та кінцем досліджуваного періоду змінюється по 

прямій; 
• сталість співвідношення швидкості змін факторів: 

.dy const
dx

=  

У загальному вигляді формули для розрахунків кількісних величин факторів 
на зміну результативної ознаки (для функції виду z = f (x, y)) приведені у вигляді: 

e

' ' ' ' '
0 0

1 Г

lim lim ( ,  ) ;
n

n
x x x xn n i

A A f x i x y i y x f dx∞

→∞ →∞
=

= = + Δ + Δ Δ =∑ ∫

e

' ' ' ' '
y 0 0

1 Г

lim lim ( ,  ) ,
n

n
y y yn n i

A A f x i x y i y y f dy∞

→∞ →∞
=

= = + Δ + Δ Δ =∑ ∫  

де, Ге — інтервальний ряд динаміки. 
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Отже, у загальному вигляді функція зміни результативної ознаки від 
факторної має вигляд: 

1 2( ,  ,  ..., ),my f x x x=  

де, xj — значення факторної ознаки; j = 1, 2, …, m. 
Точки М1 і М2 відповідають значенням факторної ознаки на початок і 

кінець аналізованого періодів. 
∆y — приріст функції за аналізований період. 
Продиференціюємо вихідну функцію і отримаємо приватну похідну від 

цієї функції по аргументу xj: 
' '

1 2( ,  ,  ..., ),j my f x x x x=  
'

1, 2,( ..., ) ,
jij x m i

L

y f x x x dxΔ = ∫  

Результати розрахунків зводяться в матрицю: 
∆y11 ∆y12 … ∆y1j … ∆y1m 
∆y21 ∆y22 … ∆y2j … ∆y2m 

 …
 

 …
 

…
  …
 

…
  …
 

∆yi1 ∆yi2 … ∆yij … ∆yim 
∆y (n-1)1 ∆y (n-1)2 … ∆y (n-1) j … ∆y (n-1) m 

 
Елемент матриці ∆yij характеризує внесок j-го показника факторної озна-

ки на зміну результативного показника за період i. Значення будь-якого j-го 
елемента цього рядка характеризує внесок фактора у зміну результуючого 
показника ∆y. 

Прогнозування відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіональ-
ного соціуму здійснюється на основі отриманих регресійних моделей з ураху-
ванням швидкості дії, сили впливу та напряму впливу політичного, соціального 
та економічного ризиків. Отримані варіанти прогнозів наведені у таблиці 5.24. 

За результатами попередніх досліджень доведено, що відбувається поси-
лення дії політичного, економічного та соціального ризиків від стану «низь-
кого» до «високого» і навіть до «критичного» у відповідності зі шкалою 
інтегральної оцінки ризику. Отже, прогнозування доцільно здійснювати від-
повідно до можливої величини сили дії та напрямів впливу ризиків. 
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Таблиця 5.24. Результати прогнозування основних показників продуктивних 
сил Донецької області в контексті розвитку регіонального соціуму з 
урахуванням дії ризиків 

 
Показники 2016 р. 

1 2 

Без урахування ризиків   

Чисельність населення, загальна, тис. осіб 4272,9 

Економічно активне населення, тис. осіб 2102,1 

Чисельність населення в працездатному віці 2678,2 

Чисельність безробітних 166,8 

Середня очікувана тривалість життя при народженні 70,4 

Сила дії та напрям впливу ризиків відповідає градації «помірна»   

Чисельність населення, загальна, тис. осіб 3579,0 

Економічно активне населення, тис. осіб 2061,4 

Чисельність населення в працездатному віці 2632,1 

Чисельність безробітних 170,4 

Середня очікувана тривалість життя при народженні 70,2 

Сила дії та напрям впливу ризиків відповідає градації «велика»   

Чисельність населення, загальна, тис. осіб 3425,4 

Економічно активне населення, тис. осіб 1982,1 

Чисельність населення в працездатному віці 2489,9 

Чисельність безробітних 180,9 

Середня очікувана тривалість життя при народженні 69,6 

 
Таким чином, прогнозування основних показників продуктивних сил в 

контексті розвитку регіонального соціуму дозволяє стверджувати про те, що 
важливим у їх відтворенні є вплив політичного, економічного та соціального 
ризиків, наслідки яких виявляються в суттєвому скороченні чисельності та 
економічної активності населення, середньої очікуваної тривалості життя 
при народжені та збільшенні безробітних. 
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ВИСНОВКИ 

 
1. Доведено, що під регіональним соціумом як соціально-економічною 

категорією доцільно розуміти сукупність індивідумів, які об’єднанні в тери-
торіальну стійку соціальну спільність, що забезпечує соціально-економічний 
розвиток відповідної території, яку поєднують загальні умови життєдіяльно-
сті в єдиному природно-географічному, політичному, правовому, економіч-
ному, соціальному, інформаційному, освітньому, культурному, релігійному, 
етнічному та ін. просторах, яка має особисті розбіжності в межах національ-
них, соціальних та політичних груп. 

2. Зазначено, що формування регіонального соціуму відбувається за пев-
них соціальних відносин з урахуванням національних традицій, соціально-
економічних і демографічних особливостей. 

Обґрунтовано, що серед основних чинників, тобто умов, що є рушійною 
силою та впливають на формування регіонального соціуму, доцільно виділити 
такі, а саме: природно-географічні, екологічні та інституціональні. Інтеграція 
визначених чинників створює певне середовище, яке обумовлює характер 
розселення людей, ритмічність їх життєдіяльності та пристосування вироб-
ничо-господарської діяльності відповідної до природних умов; техногенне 
навантаження на навколишнє середовище; створює правову систему життє-
діяльності регіонального соціуму та системи соціального захисту, яка поля-
гає в забезпеченні відповідного до соціальних гарантій рівня життя. 

3. Встановлено, що кожна окремо виділена форма розвитку регіонального 
соціуму визначається сукупністю стійких відносин і зв’язків усередині самої 
форми та не менш тісних зв’язків з іншими. Виділена форма підпорядкована, 
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взаємопов’язана та взаємодіє з іншими, трансформація яких відбувається не 
тільки під впливом зовнішніх чинників, а також у разі внутрішньої взаємодії 
її елементів. Обґрунтовано існування таких форм розвитку регіонального со-
ціуму, а саме територіальної, економічної, соціальної, політичної, культурної 
та інформаційної. 

Виділення територіальної форми обумовлено тим, що територія виступає 
своєрідною ареною, на якій забезпечується і здійснюється відтворення соціа-
льного життя її населення; розумінням території як цілісності, як конгломе-
рації і як потенціалу та розумінням розвитку території як відтворення її по-
тенціалу. Економічна форма розвитку регіонального соціуму позначається 
як сукупність економічних відносин, діяльності та поведінки людей, яка 
створює матеріальні умови для відтворення його соціального життя. Існу-
вання соціальної форми, що визначається як взаємозв’язок соціальних відно-
син і соціальної діяльності соціуму і призначена для створення соціальних 
умов життєдіяльності людини та задоволенні соціальних потреб. Виокрем-
лення політичної форми обумовлено проникненням політичної сфери, яка 
акумулює політичну діяльність, поведінку та відносини, в усі сфери суспіль-
ного життя та залучає соціум у політичне життя країни, регіону. Виділення 
культурної та інформаційної форми обумовлено тим, що розвиток регіональ-
ного соціуму відбувається на основі моральних, етичних, духовних та інших 
цінностей, які притаманні суспільству, і усвідомленням фундаментальної 
ролі інформації, наявністю таких феноменів, як інформаційні ресурси та тех-
нології, інформатизація. 

4. Визначено, що під продуктивними силами розуміється система факто-
рів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно 
до потреб людей, створює матеріальні та духовні блага й визначає зростання 
продуктивності суспільної праці. Головними факторами виробництва визна-
чені такі: земля, праця, капітал. Взаємозв’язок цих складових обумовлює пе-
вний рівень розвитку продуктивних сил. 

На основі визначення теоретичних аспектів відтворення продуктивних 
сил можна стверджувати, що цей процес доцільно розглядати як безперервне 
відновлення усіх факторів виробництва, а саме природних ресурсів, робочої 
сили, засобів виробництва. Відтворення продуктивних сил ву контексті роз-
витку регіонального соціуму полягає у відновленні робочої сили, її кількісних 
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та якісних характеристик як головного ресурсу економіки, та яка є основним 
елементом виробництва. 

Доведено, що розвиток регіонального соціуму відбувається в умовах 
впливу на нього змін, що відбуваються при формуванні основних складових 
соціального життя. Відтворення соціального життя регіонального соціуму 
полягає у відновленні всіх її складових: населення, трудових ресурсів, суспіль-
ного здоров’я, освітнього рівня та культурного розвитку населення. 

5. Обґрунтовано, що у широкому сенсі під діагностикою слід розуміти 
комплекс науково-прикладних та науково-методологічних досліджень, спря-
мованих на виявлення, опис й ототожнення проблемних ситуацій. 

Підсумовуючи існуючі наукові підходи щодо дефініції поняття «діагнос-
тика», можна вважати, що її сутність визначається: 
• по-перше, як складова управлінської діяльності (на мікрорівні — підпри-

ємство, організація, установа; макрорівні — держава, регіон, галузь), що 
призначена виконувати контролюючу функцію, метою якої є встановлен-
ня відхилень розвитку об’єкта від нормативних показників та реагування 
на них ще на стадії розвитку; 

• по-друге, як здатність до розпізнавання стану об’єкта, тобто формування 
обґрунтованого висновку за рахунок аналізу виявлених тенденцій, про-
блем і причин, які викликають негативний тренд його розвитку; 

• по-третє, умовою проведення діагностики є наявність науково-методично-
го забезпечення, використання якого дозволяє виявити, описати й ототож-
нити проблеми, що розпізнаються, у процесах аналізу, синтезу та оцінки. 
6. Доведено, що результатом проведення діагностики розвитку регіональ-

ного соціуму є встановлення діагнозу. Під діагнозом слід розуміти обґрунто-
ваний висновок, який дозволяє розпізнати і виявити наявність негативних 
(кризових) явищ і процесів розвитку, встановити передумови виникнення 
цих явищ і процесів, визначити та оцінити їх відхилення від еталону (норма-
тивних показників прийнятних для даної території). 

Методика проведення діагностики розвитку регіонального соціуму поля-
гає у виконанні таких послідовних та взаємопов’язаних етапів як аналіз, син-
тез та оцінка. 

Обґрунтовано, що регіональний соціум з точки зору системного підходу яв-
ляє собою сукупність стійких зв’язків елементів (підсистем), які забезпечують її 
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цілісність та збереження основних властивостей при різних зовнішніх і 
внутрішніх змінах. Існуючі форми розвитку регіонального соціуму є скла-
довими складної, динамічної, відкритої, регульованої соціально-економіч-
ної системи. 

7. Зазначено, що під методом діагностики відтворення продуктивних сил 
у контексті розвитку регіонального соціуму слід розуміти науково обґрунто-
вану систему теоретичних засад, категорій, принципів та прийомів дослі-
дження основних складових відтворення соціального життя населення, що 
дають змогу отримати обґрунтований діагноз про стан об’єкта дослідження 
та на його основі обґрунтувати відповідні управлінські рішення. При прове-
денні діагностики доцільне застосування структурно-функціонального методу, 
який засновується на виділенні в цілісній системі її структури — сукупності 
стійких відносин і взаємозв’язків між її елементами та їх ролі (функцій) від-
носно один одного. 

Обґрунтовано, що проведення діагностики здійснюється на основі визна-
чення та опису загальної тенденції розвитку (тренда) досліджуваного явища, 
закономірностей його змін. Залежно від виду виявленого тренда дається 
агрегований синтетичний висновок про стан досліджуваного явища та вста-
новлюються причини зміни в його структурі. 

8. Встановлено, що всі розглянуті показники за останнє десятиріччя, такі 
як ВРП, обсяги інвестицій в основний капітал, капітальні та прямі іноземні 
інвестиції, мають позитивну динаміку збільшення, що взагалі є позитивною 
тенденцією сучасного економічного розвитку. Максимальне їх значення при-
падає на 2008 р., однак у 2009 р., в умовах негативного впливу світової фі-
нансової кризи, відбулося зменшення цих показників, але вже в наступному 
році ситуація значно покращилася. Наведений аналіз дозволив виявити та-
кож негативну тенденцію, яка проявляється у зменшенні темпів зростання 
цих показників, у свою чергу, це може створити в майбутньому перешкоди в 
розвитку регіонального соціуму. 

Сучасні демографічні процеси з великим часовим лагом не можуть не ма-
ти серйозних економічних, політичних і соціальних наслідків. Тому рівень 
народжуваності та смертності (особливо в працездатному віці) населення 
Донецької області не дозволяє розраховувати навіть на просте відтворення 
його чисельності. Динаміка втрат населення Донецької області через міграцію 
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має тенденцію до зменшення, хоча і зазнає певних коливань. Узагалі, учасни-
ком цих процесів є працездатне населення. Враховуючи існуючу динаміку роз-
мірів і структуру міграційних потоків, вірогідним є те, що для Донецької області 
в майбутньому буде характерний звужений тип відтворення населення протя-
гом тривалого періоду часу. Результатами такої ситуації слід чекати розши-
рення таких негативних процесів, як депопуляція й старіння населення. 

9. Встановлено, що всі розглянуті показники за останнє десятиріччя у 
Донецький області, такі як ВРП, обсяги інвестицій в основний капітал, капі-
тальні та прямі іноземні інвестиції, мають позитивну динаміку збільшення. 
Однак наведений аналіз дозволив виявити також негативну тенденцію, яка 
проявляється в зменшенні темпів їх зростання, що може створити у майбут-
ньому перешкоди в розвитку регіонального соціуму. 

Доведено, що існуюча динаміка природного та механічного рухів насе-
лення Донецької області визначає звужений тип відтворення населення та 
обумовлює його наявність у майбутньому. Наслідками цієї ситуації є депо-
пуляція та старіння населення. 

10. Обґрунтовано погіршення стану суспільного здоров’я населення 
Донецької області, що визначається у високому рівні смертності населення, 
у тому числі дитячої; критичним рівнем захворюваності населення, майже 
40 % населення регіону це інваліди та особи, які перебувають на диспансер-
ному обліку, тобто потребують систематичного лікування. 

Виявлено існування негативних тенденцій у структурі загальноосвітніх 
навчальних закладів Донецької області, що пов’язані зі скороченням їх кіль-
кості, особливо це стосується сільської місцевості, хоча вони й мають обґру-
нтований характер, але в перспективі можуть призвести до негативних соціа-
льних наслідків. Порушення кон’юнктури на ринку праці, яка виявляється в 
збільшенні обсягів підготовки фахівців з вищою освітою та скороченням 
попиту на них, та, навпаки, зменшення обсягів підготовки кваліфікованих 
робітників та існуючим їх дефіцитом на ринку праці регіону. 

Встановлено, що в області спостерігається стійка негативна тенденція 
скорочення кількості закладів культури, що може свідчити про руйнування 
культурної інфраструктури та зменшення культурного потенціалу території. 
Наслідками цих подій є суттєве зменшення споживання культурних послуг 
населенням області. 
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11. Встановлено, що об’єктом діагностики регіонального соціуму ви-
ступає процес відтворення соціального життя населення регіону, пред-
метом дослідження є складові соціального життя населення регіону. 
Проведення діагностики регіонального соціуму здійснюється на основі 
сформованого інструментарію діагностики продуктивних сил у контексті 
розвитку регіонального соціуму. Процедура діагностики допускає вико-
ристання системного підходу, який обумовлений складним характером 
демографічних процесів і розвитком населення регіону, різноманіттям їх 
зв’язків і відносин, необхідністю всебічного дослідження процесів життє-
діяльності населення; методичного підходу до визначення симптомів 
змін відтворення населення регіону; ідентифікацію проблемних ситуацій; 
механізму діагностики. 

12. Доведено, що можливі напрями відтворення основних складових соці-
ального життя регіонального соціуму можна описати за певними трендами 
(нейтральний, негативний та позитивний) та отримати відповідний діагноз, 
на підставі якого дається агрегований синтетичний висновок про стан від-
творення окремої складової та причин зміни в її структурі. 

Розроблена процедура діагностики відтворення основних складових соці-
ального життя регіонального соціуму полягає у визначенні послідовних дій, 
які складаються із визначення напряму розвитку процесу або явища на осно-
ві виявленого тренда, встановлення властивостей протікання цих процесів, їх 
характерних ознак, симптомів змін та встановлення діагнозу. 

13. Обґрунтовано, що механізм діагностики відтворення продуктивних 
сил у контексті розвитку регіонального соціуму варто розглядати як систе-
му взаємодії економічних та соціальних явищ і процесів, що відбуваються 
в соціальному житті населення на основі сукупності природно-географіч-
них, екологічних та інституціональних форм його розвитку, та як організа-
цію процесу дослідження на основі методологічних принципів, підходів, 
методів. 

Результатом функціонування механізму діагностики регіонального соціу-
му є отримання діагнозу на підставі встановленого стану досліджуваних 
складових соціального життя населення регіону, виявлення причин, що ви-
кликали відхилення від нормативних показників і прогнозування тенденцій 
розвитку регіонального соціуму. 
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14. Обґрунтовано, що головною метою моніторингу умов життя регіонально-
го соціуму є оцінка результативності, повноти та ефективності реалізації запро-
понованих заходів, що спрямовані на подолання, елімінування негативних тен-
денцій у відтворенні соціального життя населення та визначення відповідних 
організаційних заходів, які спрямовані на розвиток регіонального соціуму. За ре-
зультатами моніторингу на підставі встановленого стану досліджуваних складо-
вих соціального життя регіонального соціуму визначається діагноз, визначаються 
причини, що викликали відхилення від нормативних показників, та здійснюєть-
ся прогнозування тенденцій розвитку регіонального соціуму. 

Практичне використання результатів функціонування Програми моніто-
рингу умов життя регіонального соціуму полягає у забезпеченні аналітичного 
та науково-методичного обґрунтування стратегій, програм, що стосуються 
розвитку соціальної сфери території. А саме, реформи соціальної сфери, 
метою яких є підвищення рівня та якості життя; питань щодо забезпечення 
сталої ситуації на ринку праці; подолання кризової демографічної та екологі-
чної ситуації; збереження здоров’я населення, доступності та якості медич-
ного обслуговування; розвиток житлово-комунального господарства та сфе-
ри побутових послуг тощо. 

15. Доведено, що метою визначення ризиків відтворення продуктивних 
сил в контексті розвитку регіонального соціуму є встановлення можливих 
його видів, до яких віднесені політичний, економічний, соціальний та техно-
генний й обґрунтування наслідків їх дії, що дозволяє запропонувати можливі 
шляхи їх нейтралізації. 

Запропоновано визначати ризики відтворення продуктивних сил в кон-
тексті розвитку регіонального соціуму залежно від етапів його життєвого 
циклу та установити відповідні види наслідків (незначні, допустимі, значні, 
екстремальні), що дало змогу побудувати матрицю відповідності ступеня 
впливу ризику до значимості їх наслідків. 

16. Обґрунтовані підходи до прогнозування продуктивних сил в контекс-
ті розвитку регіонального соціуму з урахуванням сили дії та напряму впливу 
політичного, економічного та соціального ризиків. На основі багатофактор-
ного кореляційно-регресійного аналізу побудовані науково-обґрунтовані мо-
делі, які є підґрунтям для прогнозування змін основних параметрів відтво-
рення продуктивних сил регіону у майбутньому. 
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Встановлено, що у короткостроковому періоді у разі дії визначених ризи-
ків, відбудеться скорочення чисельності населення та його економічної акти-
вності, середньої очікуваної тривалості життя при народжені та збільшенні 
безробітних. Можливими наслідками цих подій є загострення соціальних 
проблем, які виявляються у соціальній диференціації населення, його збід-
ненні, погіршенні якості робочої сили, житлових умов тощо. 
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Продовж. додатка А 

Таблиця А.2. Щільність міграції населення Донецької області в 2012 р. 
 

Щільність міграції населення, осіб/км2 
Територія 

По  прибуттю По вибуттю Загальна 

1 2 3 4 

Донецька область 1,94 1,96 3,90 

Міста 

Донецьк  16,79 20,68 37,47 

Авдіївка 9,66 7,52 17,18 

Артемівськ 23,87 21,53 45,40 

Вугледар 51,32 57,36 108,68 

Горлівка  5,93 5,85 11,78 

Дебальцеве  17,33 19,25 36,58 

Дзержинськ 11,03 11,72 22,75 

Димитров  33,44 31,32 64,76 

Добропілля  59,89 55,81 115,7 

Докучаєвськ  3,31 2,15 5,46 

Дружківка  17,96 16,39 34,35 

Єнакієве  1,17 2,87 4,04 

Жданівка  123,50 83,0 206,50 

Кіровське 53,75 45,97 99,72 

Костянтинівна 7,68 13,53 21,21 

Краматорськ  6,45 5,61 12,06 

Красний Лиман  10,25 10,25 20,50 

Красноармійськ  35,59 30,81 66,40 

Макіївка  7,21 6,61 13,82 

Маріуполь 14,42 12,51 26,93 

Новогродівка 40,71 41,07 81,78 

Селидове  8,22 7,48 15,70 
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Продовж. додатка А 

Закінчення табл. А.2 
 

1 2 3 4 

Слов’янськ  29,14 27,13 56,27 

Сніжне  4,56 4,30 8,86 

Торез  12,26 8,45 20,71 

Харцизьк  7,18 6,26 13,44 

Шахтарськ  21,18 22,24 43,42 

Яснувата 26,98 22,34 49,32 

Райони 

Амвросіївський 0,37 0,51 0,88 

Артемівський 0,51 0,65 1,16 

Великоновосілківський 0,30 0,31 0,61 

Волноваський 0,88 0,87 1,75 

Володарський 0,40 0,37 0,77 

Добропільський 0,49 0,45 0,94 

Костянтинівський 0,34 0,26 0,60 

Красноармійський 0,59 0,58 1,17 

Краснолиманський 0,43 0,42 0,85 

Мар’їнський 1,16 0,84 2,0 

Новоазовський 0,59 0,60 1,19 

Олександрівський 0,41 0,55 0,96 

Першотравневий 0,59 0,46 1,05 

Слов’янський 0,51 0,53 1,04 

Старобешівський 0,54 0,48 1,02 

Тельманівський 0,35 0,38 0,73 

Шахтарський 0,32 0,42 0,74 

Ясинуватський 0,51 0,41 0,92 
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Продовж. додатка А 

Таблиця А.3. Динаміка споживання культурних послуг населенням Донецької 
області 

 

Рік 
Показник 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 

Кількість відвідувань театрів, тис. 910,8 435,5 488,4 530,6 521,0 506,1 

У розрахунку на 100 осіб населення 17 9 11 12 12 12 

Кількість відвідувань концертних 
організацій, тис. 

842,3 904,1 684,6 815,7 716,9 774,9 

У розрахунку на 100 осіб населення 16 18 15 18 16 18 

Кількість відвідувань музеїв, тис. 844,3 733,3 735,3 808,1 854,9 892,2 

У розрахунку на 100 осіб населення 16 15 16 18 19 20 

Кількість відвідувань кіносеансів, млн. 44,6 0,3 0,7 0,5 1,0 0,6 

У розрахунку на 100 осіб населення 800 10 20 10 20 10 

Кількість місць у кінотеатрах, тис. 362,4 30,8 19,7 9,7 9,5 8,1 

У розрахунку на 100 осіб населення 7 1 0,4 0,2 0,2 0,1 

Кількість бібліотек: 
у міських поселеннях 

778 610 489 642 626 608 

Книжковий фонд бібліотек, 
примірників, млн.  

25,5 20,9 18,4 22,8 21,2 21,4 

у сільській місцевості 500 457 378 371 367 368 

Книжковий фонд бібліотек, примірників, 
млн.  

 
5,9 

 
5,3 

 
4,7 

 
4,3 

 
4,2 

 
4,1 

Кількість закладів культури клубного типу: 
у міських поселеннях 

 
411 

 
345 

 
287 

 
256 

 
250 

 
241 

у сільській місцевості 604 471 416 407 406 405 
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Додаток Б 

Перелік показників  
для діагностики зміни чисельності населення 

Наявне населення (Nнн) — чисельність населення, що знаходиться на мо-
мент реєстрації на території певного населеного пункту незалежно від його 
постійного місцепроживання.  

Постійне населення (Nпн) — чисельність населення, яка постійно, протягом 
тривалого часу, проживає на території певного населеного пункту, незалеж-
но від присутності на момент реєстрації.  

Разом із переліченими категоріями враховуються ще такі, що тимчасово 
проживають та тимчасово відсутні. 

Такі, що тимчасово проживають (Nтп), — особи, які постійно прожива-
ють в іншому пункті, але на момент обстеження знаходяться в даному насе-
леному пункті (за умови, що особа відсутня на постійному місцепроживанні 
не більше ніж 6 місяців). 

Тимчасово відсутні (Nтв) — особи, які постійно проживають у даному на-
селеному пункті, але на момент обстеження знаходяться за його межами (за 
умови, що період їх відсутності не перевищує 6 місяців). 

Між чисельністю постійного й наявного населення, тимчасово відсутніми 
й тимчасово проживаючими, існує балансова залежність (баланс категорій 
населення): 

Nпн = Nнн + Nтв  – Nтп;                                  (Б.1) 

Отже, чисельність наявного населення  визначається таким чином: 

Nнн = Nпн + Nтп  – Nтв .                                 (Б.2) 

Чисельність населення — показник моментний, тобто відноситься завжди 
до точного моменту часу.  

Середньорічна чисельність населення у відношені до певного періоду 
часу (наприклад, до календарного року) розраховується за формулою: 

0 1 ;
2

N N
N

+
=                                                          (Б.3) 
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Продовж. додатка Б 

де  N  — середньорічна чисельність населення (у розрахунковому році);  
 N0

  — чисельність населення на початок розрахункового року;  
 N1  — чисельність населення на кінець розрахункового року. 

Абсолютний приріст чисельності населення ((N), що характеризує зміну 
(збільшення або зменшення) чисельності населення в абсолютному виражен-
ні за певний часовий інтервал, розраховується таким чином, у порівнянні з 
попереднім періодом, прийнятим за базу порівняння: 

0 .tN N NΔ = −                                                         (Б.4) 

де  Nt  —  чисельність населення на кінець даного періоду; 
 t — число рівнів у ряді динаміки. 

До відносних показників динаміки зміни чисельності населення відно-
сяться темпи зростання та приросту населення. 

Темп зростання чисельності населення, показник, що характеризує зміну 
чисельності населення у відносному вираженні в порівнянні з попереднім 
періодом, прийнятим за основу порівняння, розраховується так: 

• базисний темп зростання:   
0

100%;tN
Тзростання

N
= ⋅  

• ланцюговий темп зростання:   
1

100%;t

t

N
Тзростання

N −

= ⋅  

Темп приросту чисельності населення, показник, що характеризує віднос-
ну зміну (збільшення або зменшення) чисельності населення, виражений у 
відсотках, за даний період, розраховується за формулою: 

100%;Тприросту Тзростання= −  

Середній темп зростання чисельності населення, показник, що характери-
зує середню відносну зміну чисельності населення за даний період, можна 
розрахувати так:  

 1

0

100%;tt
N

Tзростання
N

−= ⋅  
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Продовж. додатка Б 

Середній темп приросту чисельності населення, показник, що характери-
зує середню величину відносного приросту чисельності населення за даний 
період, знаходиться так: 

100%.Tприросту Тзростання= −  

Результати змін чисельності населення заносяться в таблицю Б.1. 
 
Таблиця Б.1. Динаміка змін у показниках чисельності населення 
 

Рік 
Абсолютні 

показ�
ники 

Відносні показники 
 

 
Показник 

 
1991

...
2014

абсо�
лютний 
приріст 

базис�
ний 

темп 
зрос�
тання

 

ланцю�
говий 
темп 
зрос�
тання 

 

серед�
ній 

темп 
зрос�
тання

серед�
ній 

темп 
при�
росту

1 
Наявне 

населення  
        

2 
Постійне 

населення  
        

3 
Тимчасово 

проживають  
        

4 
Тимчасово 

відсутні  
        

5 
Баланс 

категорій 
населення 

        

6 
Середньорічна 

чисельність 
населення 

        

П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 Д
ІА

Г
Н

О
З

У
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Продовж. додатка Б 

Перелік показників  
для діагностики зміни розселення населення 

1.   Розміщення населення. 
Показником, що характеризує розміщення населення, є його фізична щільність 

і густота поселень. 
Фізична щільність населення, розраховується за формулою: 

;=
NЩн
S

 (Б.5) 

де  N — чисельність постійного населення території; 
 S — площа території. 

Густота поселень, розраховується за формулою: 
ЧГп
S

= ;                                                                 (Б.6) 

де Ч — число поселень території. 
Використовуються такі градації якісного стану фізичної щільності населення 

регіону: 
• висока; 
• середня (середній показник фізичної щільності населення країни); 
• низька. 

Для визначення ступеню рівномірності розміщення населення територією 
використовується метод аналізу найближчого сусідства  (підрахунок відстаней 
від кожного поселення до найближчого до нього населеного пункту, підсу-
мовування таких показників і розрахунок середньої відстані на всій території) 
використовується формула: 

;
0,5

n
DR

S
n

=
⋅

                                                        (Б.7) 

де  Rn — показник, що характеризує територіальну концентрацію поселень; 
 D  — середня відстань між найближчими поселеннями; 
 S — площа території, що вивчається; 
 n — число поселень. 
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 Продовж. додатка Б 

 При абсолютно рівномірному розподілі показник отримує макси-
мальне значення (≈2,15); при скупченості населення в одному поселенні Rn 
дорівнює 0; при безладному, випадковому їх розподілі — 1,0. Тому створю-
ється можливість описати числом за безперервною шкалою значень від 0 до 
2,15 будь-який розподіл території.  

Особливості розміщення населення відображає показник його соціальної 
щільності (j), який ураховує нерівномірність розподілу населення в межах 
території, що вивчається: 

1

1 ,
=

= ⋅∑
n

i i
i

j Щн N
N

                                                  (Б.8) 

де  N — чисельність населення території, що вивчається; 
 Ni — чисельність населення i-ої частини території; 
 Щнi — фізична щільність населення i-ої частини території. 

Чим більш нерівномірно розміщене населення, тим більше відмінностей 
між показниками його фізичної і соціальної щільності. 

Аналіз структури розміщення населення проводиться за допомогою гра-
фічного методу шляхом побудови двосторонніх діаграм, початковими даними 
для побудови яких служать частки населених пунктів із певною чисельністю 
населення, що проживає в населених пунктах (рис. 1). 

При першому варіанті надається перевага рівномірному розміщенню міст 
і жителів у них за різними групами. Другий варіант — нормальний розподіл, 
коли максимальна концентрація населення спостерігається у містах середньої 
групи. Третій варіант характеризує концентрацію жителів у великих містах, 
коли їх частка мінімальна, а частка жителів, що проживають в них, максималь-
на. Четвертий варіант передбачає концентрацію жителів у малих містах. 
 

 
 
 
 

 
Рис. Б.1. Варіанти структури розміщення населення 

Перший Другий Третій Четвертий 
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Виділяються такі градації якісного стану розміщення населення: 
• рівномірне розміщення на території регіону; 
• нерівномірне розміщення. 

2. Міграція населення. 
Міграція може активно й швидко впливати на демографічну ситуацію, 

зменшуючи або збільшуючи чисельність населення, змінюючи його статево-
вікову й сімейну структури, стереотипи демографічної поведінки.  

Оцінка міграції заснована на зіставленні абсолютних показників міграції 
населення: 
• потік міграції прибуття — чисельність прибулих (Nприб. ); 
• потік міграції вибуття — чисельність вибулих (Nвиб.);  
• сальдо міграції (чиста міграція, або нетто-міграція), характеризує резуль-

тативність міграційного руху — (S = Nприб. — Nвиб.); 
• валова міграція (брутто-міграція) — (Q = Nприб. + Nвиб.).  

Показники рівнів міграції: 

• коефіцієнт інтенсивності прибуття — Кін.пр.=
.прибN

N
; 

• Продовж. додатка Б 

• коефіцієнт інтенсивності вибуття — Кін.виб.= .вибN
N

; 

• коефіцієнт інтенсивності міграції — Кін.=
. .приб вибN N
N
+

; 

• коефіцієнт результативності міграції — Крез.=
. .приб вибN N
N
−

. 

Ефективність міграції характеризує питому вагу міграційного приросту 
(вибулі) в міграційному обороті населення:  

. .

. .

100%.приб виб

приб виб

N N
Е

N N
−

= ⋅
+

                                      (Б.9) 

Важливим індикатором внутрішньорегіональних переміщень населення є 
сальдо міграції між містом і сільською місцевістю. Виділяють такі потоки 
переміщення населення: міграція із сільської місцевості у місто і навпаки. 
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Показниками, що відображають розподіл жителів між містом і сільською 
місцевістю, є: 
• чисельність міського і сільського населення; 
• питома вага міського і сільського населення; 
• чисельність міських жителів, що припадають на 1000 сільських; 
• коефіцієнт урбанізації (Курбаніз.), який характеризує частку міського 

населення в усьому населенні певного регіону або країни: 

. ,= місто
урбаніз

N
K

N
                                               (Б.10) 

де Nмісто —  чисельність міського населення певного регіону або країни. 
Для діагностики міграційних переміщень населення регіону застосову-

ються такі якісні градації стану:  
• активне сальдо міграції (приток населення в регіон); 
• нульове сальдо; 
• пасивне міграційне сальдо (відтік населення з регіону). 

Результати змін розселення населення зводяться в таблицю Б.2. 
 
Таблиця Б.2. Динаміка змін у показниках розселення населення 
 

Рік 

Абсо�
лютні 
показ�
ники 

Відносні показники 
 

 
Показник 

 

1991
...
 

2014
Абсо�

лютний 
приріст

базис�
ний 

темп 
зрос�
тання

ланцю�
говий 
темп 
зрос�
тання

серед�
ній 

темп 
зрос�
тання

серед�
ній 

темп 
при�
росту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Фізична щільність 
населення 

        

2 Густота поселень         

П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 Д
ІА

Г
Н

О
З

У
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Продовження табл. Б.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Територіальна 
концентрація 
поселень 

        

4 
Соціальна щільG
ність населення  

        

5 

Абсолютні показG
ники міграції:  
• потік міграції;  

прибуття 

        

6 
Потік міграції  
вибуття 

        

7 Сальдо міграції          

8 Валова міграція         

 
 

9 

Показники рівнів 
міграції: 
• коефіцієнт;   
• інтенсивності;    
• прибуття 

        

10 
Коефіцієнт інтенG
сивності  вибуття 

        

11 
Коефіцієнт інтенG
сивності міграції  

        

12 
Коефіцієнт резульG
тативності міграції 

        

13 
Ефективність 
міграції  

        

14 
Чисельність місьG
кого населення 

        

П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 Д
ІА

Г
Н

О
З

У
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Закінчення табл. Б.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 
Чисельність сільсьG
кого населення 

        

16 
Питома вага місьG
кого населення 

        

17 
Питома вага сільсьG
кого населення 

        

18 

Чисельність 
міських жителів, 
що припадають 
на 1000 сільських 

        П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 Д
ІА

Г
Н

О
З

У
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Перелік показників  
для діагностики зміни структури населення 

1. Оцінка змін у статевовіковій структурі населення. 
Для діагностики статевої структури населення застосовуються два типи 

відносних показників, що характеризують співвідношення статей.  
Перший тип.  Визначення відсоткової частки населення певної статі в за-

гальній чисельності населення і в окремих вікових групах. 
Другий тип. Розрахунок співвідношення статей (коефіцієнт навантаження 

однієї статті іншою), тобто відношення чисельності населення однієї статі до 
чисельності населення протилежної статі як у всьому населенні, так і в окре-
мих вікових групах: 

.
.

.

1000чол
чол

жін

N
K

N
= ⋅  або навпаки .

.
.

1000.жін
жін

чол

N
K

N
= ⋅  
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Слід звернути увагу на те, що важливим напрямом діагностики статевої 
структури є виявлення диспропорцій не тільки у складі всього населення, а 
особливо в окремих його вікових групах, що має велике значення для норма-
льного процесу відтворення населення регіону. 

Статева структура населення складається під впливом трьох основних 
чинників:  
1) співвідношення статей серед новонароджених (біологічна константа);  
2) статеві відмінності у смертності;  
3) статеві відмінності в інтенсивності міграції.  

Вікова структура населення знаходиться в тісній взаємодії зі всіма демо-
графічними процесами, що протікають з великим часовим лагом. Одним з 
важливих наслідків такої взаємодії є те, що вікова структура накопичує й 
зберігає запас демографічної інерції, потенціал приросту населення.  

Залежно від чисельного співвідношення демографічних поколінь прийня-
то розрізняти три типи вікової структури населення (табл. Б.3): прогресивна, 
стаціонарна і регресивна. 

Прогресивним уважається тип населення, в якому частка дітей у віці 0– 
14 років перевищує частку населення від 50 років і старше. 

Регресивним типом прийнято вважати населення, в якому частка осіб у 
віці 50 років і старше перевищує частку дитячого населення. 

 
Таблиця Б.3. Типи вікової структури населення 
 

Вікова структура населення, % Вікова 
група 

прогресивна стаціонарна  регресивна 

0–14 (діти) 40 27 20 

15–49 (батьки) 50 50 50 

50 і старше 
(прабатьки)  

10 23 30 

Разом 100 100 100 
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Стаціонарним називається тип, при якому частка дітей дорівнює частці 
осіб у віці 50 років і старше. Прогресивний тип народонаселення забезпечує 
подальше збільшення чисельності населення, регресивний — загрожує нації 
вимиранням. 

Прийнято виділяти такі види вікових групувань. 
1. Однорічне групування: в одну групу об’єднуються люди одного віку або 

одного року народження. 
2. П’ятирічні вікові групування (0–4, 5–9): в одну групу об’єднуються люди 

п’яти суміжних років віку (або інакше: п’ять однорічних вікових груп).  
3. Десятирічне вікове групування (0–9, 10–19): в одну групу об’єднуються 

люди десяти суміжних років віку (або інакше: десять однорічних вікових 
груп).  
Стандартне вікове групування, прийняте в усіх демографічних докумен-

тах і розрахунках ООН, виглядає таким чином: 0 років, 1–4 роки (або іноді 
однорічне групування 1, 2, 3, 4 роки), потім в інтервалі від 5 до 85 років 
йдуть п’ятирічні вікові групи 5–9, 10–14 ..., 80–84 роки. Завершує ряд так 
званий відкритий інтервал – 85 років і старше (у найстаршому віці дрібні 
групування використовують тільки геронтологи, фахівці з вивчення старо-
сті).  

При діагностиці статевовікової структури населення доцільне групування 
з урахуванням працездатного віку, межі якого встановлюються законодавчо. 
При цьому, відповідно до чинного законодавства України, до населення в 
працездатному віці відносяться чоловіки 16–59 років і жінки 16–54 років, у 
складі якого виділяють такі вікові угрупування: молодь 16–29 років, середній 
вік 30–49 років, передпенсійний вік для чоловіків 50–59 років, для жінок — 
50–54 роки; населення, молодше за працездатний вік 0–15 років і населення, 
старше за працездатний вік: чоловіки у віці 60 років і старше і жінки у віці 
від 55 років і старше. 

Групування населення за віком є основою для обчислення середніх і від-
носних показників. А саме, розраховується середній, модальний і медіанний 
вік населення в цілому і в розрізі статі, визначаються частки окремих віко-
вих груп, контингентів, демографічних поколінь у загальній чисельності на-
селення (за статтю, місцем проживання). 
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Середній вік розраховується за формулою: 

0

0

j j

j

x N
x

N

ω

ω=
∑

∑
;                                                     (Б.11) 

де  х — вік; 
 Nj — чисельність  населення j-го віку; 
 ω  — вік 100 років і старше. 

При однорічному віковому групуванні розрахунок середнього віку здійс-
нюється за дискретними значеннями віку. Виняток — група немовлят (0 ро-
ків). Через те, що зважування на «0» приводить до скорочення чисельника 
формули на кількість немовлят S0, то доцільно групу дітей до 1 року розгля-
дати як однорічний інтервал, в якому береться середина інтервалу х' = 0,5 
років. Тоді формула розрахунку середнього віку має вигляд: 

0 0

0 0

0,5
j j

j j

x N
N

x
N N

ω

ω ω= +
∑

∑ ∑
;                                      (Б.12) 

У разі інтервального (5-ти або 10-річного) групування використовується 
середина вікового інтервалу (х'). Оскільки верхня межа вікового інтервалу 
вважається «включно», то середина інтервалу розраховується таким чином: 
хj' = xj

min + (h : 2), тобто додаванням до нижньої межі половини ширини пяти- 
або десятирічного інтервалу. Наприклад, для віку 5-9 років х' = 5 + (5:2) = 7,5 років. 

Модальний і медіанний вік точніше визначається за однорічним віковим 
групуванням, відповідно як найпоширеніший вік і вік, який ділить усю чисе-
льність населення навпіл. За наявності п’ятирічного вікового групування мо-
да і медіана розраховуються за відповідними формулам для інтервального 
ряду розподілу:  

1
0 0

1 1

;
( ) ( )

mo mo

mo mo mo mo

f f
М x h

f f f f
−

− +

−
= +

− + −
           (Б.13) 
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де  x0 — нижня межа модального вікового інтервалу; 

 h — величина модального вікового інтервалу; 
 fmo, fmo – 1,  fmo + 1 — чисельність населення в модальному, передмодальному 

і післямодальному інтервалах; 

1
0

0

0,5
.

j me

e
me

f Nf
М x h

f

ω

−−
= +

∑
                                (Б.14) 

де  x0  — нижня межа медіанного вікового інтервалу; 

 h — величина медіанного вікового інтервалу; 
 Nfme – 1 — кумулятивна чисельність населення передмедіанного інтервалу; 
 fme  — чисельність населення в медіанному інтервалі. 

Для оцінки ступеню демографічної старості населення використовується 
коефіцієнт старіння, який характеризує частку літніх і старих людей у за-
гальній чисельності населення: 

60
60 100%;

N
d

N
+

+ = ⋅                                                     (Б.15) 

65
65 100%;

N
d

N
+

+ = ⋅                                                     (Б.16) 

де  N60+  та N65+  — число осіб у віці 60 років і старше і 65 років і старше (по-
чаток старості) відповідно; 
N — чисельність населення. 
Для з’ясування причин і чинників, що впливають на зміну вікової струк-

тури населення, розраховуються коефіцієнти довголіття (d80+) і довгожиттє-
вості (d90+): 

80
80

60

100%;
N

d
N

+
+

+

= ⋅                                                (Б.17)  

90
90

60

100%;
N

d
N

+
+

+

= ⋅                                                (Б.18) 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 436

Продовж. додатка Б 

де N80+  та N90+  — число осіб у віці 80 років і старше і 90 років і старше від-
повідно. 
Разом із показником демографічної старості існує показник демографіч-

ного омолоджування, за допомогою якого визначається частка дітей (0–14 ро-
ків) у загальній чисельності населення. Проте слід зазначити, що процес де-
мографічного омолоджування має, як правило, тимчасовий характер і потім 
змінюється загальною закономірністю зміни вікової структури, тобто демо-
графічним старінням: 

0 14
0 14 100%.

N
d

N
−

− = ⋅                                              (Б.19) 

У віковій структурі населення можливе існування певних диспропорцій. 
Як правило, це старіння населення і гіпертрофія (перевищення) частки на-
селення, яке знаходиться за межами працездатного віку. Співвідношення 
окремих вікових поколінь характеризує коефіцієнт демографічного наван-
таження. 

Коефіцієнт демографічного навантаження — це узагальнена кількісна ха-
рактеристика вікової структури населення, яка показує навантаження насе-
лення працездатного віку населенням непрацездатного віку. 

При розрахунках коефіцієнтів демографічного навантаження пропону-
ються різні класифікації працездатного віку: наприклад, 15–59 років, 20–59 
років, 15–64 роки та ін.  

Коефіцієнт демографічного навантаження подається у розрахунку на ти-
сячу населення, тобто в промілле (%). 

Коефіцієнт демографічного навантаження дітьми, розраховується так: 
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                                                                         (Б.20) 

Коефіцієнт демографічного навантаження особами старших вікових груп 
розраховується: 
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                                                                    (Б.21) 
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Коефіцієнт демографічного навантаження загальний визначається за фор-
мулою: 

0 14 60
. .

15 59

1000.− +

−

+
= ⋅н заг

N N
K

N
                                                      (Б.22) 

Загальний коефіцієнт демографічного навантаження показує, яку чисель-
ність дітей та осіб старших вікових груп «містить» кожна тисяча населення в 
працездатному віці. 

Можливі такі якісні градації стану вікової структури населення регіону: 
• прогресивна; 
• збалансована; 
• регресивна. 

Якісні градації статевої структури населення регіону є такими: 
• пропорційна структура — рівномірне співвідношення чоловічого і жіно-

чого населення; 
• диспропорційна структура — нерівномірне співвідношення чоловічого і 

жіночого населення. 
 
2. Оцінка змін у національній структурі населення.  
Абсолютними показниками національної структури населення є кількість 

національностей, що проживають на певній території, а також чисельність 
осіб даної національності. Джерелом інформації є результати перепису насе-
лення і дані Державної служби статистики України на основі самовизначен-
ня національності. 

Процедура діагностики національної структури населення припускає ви-
значення питомої ваги чисельності населення кожної національної групи у 
складі всього населення території, що вивчається, зокрема, за видами посе-
лень, регіонами та ін. (відносні показники): 

.
. 100%,нац i

нац i

N
D

N
= ⋅                                          (Б.23) 

де Dнац.i — питома вага кожної i-oї національної групи у складі всього насе-
лення території, що вивчається; 
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 Nнац.i —  чисельність населення кожної i-oї національної групи; 
 N — чисельність населення. 

На основі структурних і типологічних групувань здійснюється аналіз 
змін у національній структурі населення території, що вивчається за певний 
період часу, тобто визначаються структурні зрушення. 

Для постановки діагнозу національної структури населення регіону виді-
ляються такі градації якісного стану: 
• чисельна група — питома вага населення певної національності складає 

понад 50 % загальної чисельності населення; 
• середньочисельна група — питома вага населення певної національності 

складає від 20 до 50 % загальної чисельності населення; 
• нечисельна група — питома вага населення певної національності скла-

дає до 20 % загальної чисельності населення. 
 
3. Оцінка змін у конфесійній структурі населення 
Конфесійна структура населення відображає розподіл населення за віро-

сповіданням. 
У цьому аспекті діагностика конфесійної структури населення охоплює 

тільки віруючих. Сам статистичний облік віруючих часто стикається з двома 
основними проблемами — як з небажанням реєструватися взагалі, так і з 
прагненням перебільшити значення власної релігії.  

До абсолютних показників конфесійної структури населення відносяться: 
число віруючих, що проживають на певній території; число осіб, що сповіда-
ють певну релігію (православ’я, католицтво, протестантизм, іслам та ін.); кі-
лькість релігійних організацій. 

Питома вага кожної конфесійної групи в складі всього населення терито-
рії, що вивчається, визначається за формулою: 

. 100%,i
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= ⋅                                            (Б.24) 

де Dконф.i — питома вага кожної i-oї конфесійної групи у складі всього насе-
лення території, що вивчається; 

 Ni  — чисельність населення належить кожній i-oї конфесійній групі; 
 N — чисельність населення території, що вивчається. 
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Для постановки діагнозу конфесійної структури населення регіону виді-
ляють такі градації якісного стану: 
• чисельна  група — питома вага населення, що сповідає певну релігію, 

складає понад 50 % загальної чисельності населення; 
• середньочисельна група — питома вага населення, що сповідає певну ре-

лігію, складає від 20 до 30 % загальної чисельності населення; 
• нечисельна група — питома вага населення, що сповідає певну релігію, 

складає до 20 % загальної чисельності населення. 
 
4. Оцінка змін у шлюбній структурі населення. 
Оцінка змін у шлюбній структурі населення ґрунтується на аналізі шлюб-

ного стану й закономірності шлюбного процесу. 
Під шлюбним станом слід розуміти факт перебування чоловіка й жінки в 

юридичному чи фактичному шлюбі.  
Шлюбний процес це інтенсивність укладання шлюбів у певній країні (регіоні). 

Джерелом інформації є дані поточного обліку кількості зареєстрованих шлюбів. 
Залежно від шлюбного стану індивіда прийнято виділяти такі групи населення. 

1.  Такі, що перебувають  у шлюбі: 
• зареєстровані; 
• не зареєстровані. 

2.  Такі, що не перебувають у шлюбі:  
• ніколи не перебували у шлюбі;  
• овдовілі;  
• розлучені;  
• такі, що розлучилися. 
Слід урахувати, що населення розглядається не тільки за шлюбним ста-

ном, але і в сукупності з його віком, тобто діагностикою його шлюбно-віко-
вої структури, яка описується, так само як і статевовікова, за допомогою гру-
пувань і відносних показників. Кожна статевовікова група населення підроз-
діляється на категорії шлюбного стану, визначається питома вага кожної ка-
тегорії в складі статевовікової групи. При цьому вікові групи виокремлю-
ються такі: до 18 років, 18–19, 20–24 роки, далі п’ятирічні вікові групи до 
55–59 років, потім відкритий інтервал «60 років і старше». 
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Показники шлюбності діляться на дві групи: вступ до шлюбу і перебу-
вання в ньому.  

Усі шлюби можна підрозділити на групи залежно від ознак: 
1) факт реєстрації — фактичні і юридичні (оформлені документально); 
2) форма шлюбного союзу — моногамні (один чоловік і одна жінка) і полігамні; 
3) черговість — перші й повторні; 
4) демографічні наслідки — дитинні і бездітні. 

До показників вступу до шлюбу відносяться такі: 
1. Абсолютне число шлюбів: відображає загальне число зареєстрованих шлюбів.  
2. Окреме число шлюбів: характеризує склад шлюбів за черговістю, терито-

рією, місяцям року та ін. 
3. Загальний коефіцієнт шлюбності розраховується так: 

. ;= шлюбів
шлюбності заг

Ч
K

N
                                       (Б.25) 

де  браковЧ — число укладених шлюбів за досліджуваний період; 

 N — середня чисельність населення за досліджуваний період. 
4. Спеціальний коефіцієнт шлюбності обчислюється за формулою: 
1) спеціальний коефіцієнт шлюбності для всього населення шлюбного віку: 
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 де N16+  — чисельність населення шлюбоздатного віку за досліджуваний період. 
2) спеціальний коефіцієнт шлюбності, визначуваний окремо для чоловіків і 

жінок: 

  .
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b шлюбів
шлюбності спец b
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                                     (Б.27) 

де b
шлюбівЧ — число укладених шлюбів серед чоловіків (жінок) за дослід-

жуваний період; 
 b

16N +  — чисельність чоловіків (жінок) шлюбоздатного віку, що не пе-
ребувають у шлюбі за досліджуваний період. 
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Очевидним є те, що дослідження стану шлюбності населення доцільно 
проводити через характеристику стану проблеми розлученості. До показни-
ків розлученості належать такі:  
1) абсолютне число розлучень: характеризує загальне число зареєстрованих 

розлучень; 
2) окреме число розлучень: характеризує склад розлучень за черговістю, 

територією, місяцям та ін. 
Як і абсолютне число шлюбів, абсолютне число розлучень не дає уявлен-

ня про рівень розлученості, оскільки залежить від загальної чисельності 
населення. Цей показник може бути використаний лише для розрахунку за-
гального коефіцієнта розлученості або зіставлення з ним числа шлюбів. 
1. Загальний коефіцієнт розлученості: число розлучень у складі всього насе-

лення розраховується за формулою: 

. ;= розлучень
розлученості заг
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N
                                    (Б.28)         

 де розлученьЧ  — число розлучень за досліджуваний період. 

2. Спеціальний коефіцієнт розлученості обчислюється за формулою: 

.
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 де  шлюбних парЧ — середня чисельність існуючих шлюбних пар на середину 
досліджуваного періоду. 
Для діагностики шлюбної структури населення регіону використовують 

такі якісні градації:  
• зростання — збільшення частки населення, яке перебуває в шлюбі; 
• стагнація — відсутність змін у шлюбній структурі населення;  
• скорочення — зменшення частки населення, яке перебуває в шлюбі. 

Для діагностики шлюбної структури населення розраховуються відносні 
величини, до яких належать коефіцієнти схильності до ранніх ( с15 19К − ) і 
пізніх ( с50К + ) шлюбів, відповідно: 
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Відносна величина координації — коефіцієнт шлюбної ситуації  показує, 
скільки самотніх жінок в х-віці припадає на 100 самотніх чоловіків того ж віку: 

жін.

.шлюбної ситуації 100,чол

N
x

N
x

NK
N

= ⋅                                      (Б.31) 

де 
жін. чол.

,
N N
x xN N  — середньорічна чисельність самотніх осіб відповідної статі 

в х-віці. 
Також визначається коефіцієнт несталості шлюбів, який показує, скільки 

зареєстрованих за рік розлучень (Чрозлучень) припадає на 100 зареєстрованих 
шлюбів Чшлюбів: 

розлучень
несталості шлюбів

шлюбів

Ч
К

Ч
= ,                                      (Б.32) 

 
5. Оцінка сімейної структури населення. 
Сімейна структура населення виражається у вигляді групування сімей за 

такими характеристиками: розміри (число членів сімей, число дітей у сім’ї), 
склад, шлюбний стан, число зайнятих та утриманців у сім’ї та ін. 

Залежно від форми шлюбу виділяють такі типи сімейних організацій: мо-
ногамія, полігамія і полігінія. Моногамія (одношлюбність) є формою шлюбу, 
в якій один чоловік може бути одружений тільки на одній жінці, а жінка за-
міжня за одним чоловіком. Полігамія є багатошлюбністю.  

Залежно від структури споріднених зв’язків розрізняються сім’ї прості і 
складні. Нуклеарна (або проста) сім’я — сім’я, яка складається  з подружжя з 
дітьми або без дітей, або одного з батьків зі своїми дітьми (дитиною), що не 
перебувають у шлюбі. Складна сім’я — сім’я, яка складається з декількох 
об’єднаних спорідненими відносинами нуклеарних сімей, кожна з яких може 
бути повною і неповною.  
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Важливою підставою для типології сім’ї, зокрема нуклеарної, є наявність 
подружжя, утворюючого ядро сім’ї. Залежно від цього виділяють повну і 
неповну сім’ї. Повна має у складі хоч би одну подружню пару, відповідно 
неповна не має подружньої пари (мати або батько з дітьми, сім’ї, що склада-
ються з братів, сестер, інших родичів). 

Показником, що характеризує сімейну структуру населення, є середня ве-
личина сім’ї. Розраховується відношення числа членів усіх сімей до числа 
сімей.  

Коефіцієнт сімейності: величина, обернена середній величині сім’ї. 
Для економічної характеристики сімейної структури населення засто-

совується показник сімейного навантаження — число утриманців, які 
припадають у середньому на одного члена сім’ї, зайнятого економічною 
діяльністю. 

Ядром сім’ї вважається подружжя або один із подружжя з дітьми. Згідно 
з рекомендаціями статистичної комісії ООН, ядром сім’ї вважається:  
1)  подружжя без дітей;  
2)  подружжя з одним або декількома дітьми, що ніколи не перебували у 

шлюбі (повне ядро сім’ї);  
3)  один із батьків (батько або мати) з одним або декількома  дітьми, що ні-

коли не перебували у шлюбі (неповне ядро сім’ї). 
У кожен даний момент часу сімейній структурі населення відповідає ста-

тевовікова і шлюбна структури населення, що сформувалися під впливом де-
мографічних процесів у минулому, і які знаходяться під безпосередньою ді-
єю процесів народжуваності, смертності й шлюбності. Перехід сім’ї з однієї 
фази життєвого циклу в іншу міняє сімейну структуру населення. 

Для діагностики сімейної структури населення доцільно використовувати 
таку градацію якісного стану: 
• зростання — збільшення частки сімей, що мають складну структуру; 
• стагнація — відсутність змін у сімейній структурі населення; 
• скорочення — збільшення частки сімей, що мають нуклеарну структуру в 

досліджуваному періоді. 
Результати змін структури населення регіону зводяться в таблицю Б.3. 



Бойченко Е. Б. ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

 
 

 444

Продовж. додатка Б 

Таблиця Б.3. Карта діагностики змін структури населення регіону 
 

Рік 

Абсо�
лютні 
показ�
ники 

Відносні показники 
 

 
Показник 

 

1991
...

2014
Абсо�

лютний 
приріст 

базис�
ний 

темп 
зрос�
тання

ланцю�
говий 
темп 
зрос�
тання

серед�
ній 

темп 
зрос�
тання

серед�
ній 

темп 
при�
росту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Коефіцієнт 
навантаження 
однієї статі 
іншою: 
К чол. 
К жін. 

        

2 

Вікові групи, %: 
0–14 років 
15–49 років 
50 і старше 

        

3 
Середній вік 
населення 

        

4 
Модальний вік 
населення 

        

5 
Медіанний вік 
населення 

        

6 
Коефіцієнт стаG
ріння населення

        

П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 Д
ІА

Г
Н

О
З

У
 

7 
Коефіцієнт довгоG
ліття населення 

         



 
ДОДАТКИ 

 
 

 445

Продовж. додатка Б 

Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 
Коефіцієнт 
довгожителів 

        

9 
Коефіцієнт 
демографічного 
омолоджування 

        

10 
Коефіцієнт демоG
графічного наванG
таження дітьми 

        

11 

Коефіцієнт демоG
графічного навантаG
ження особами 
старших вікових 
груп 

        

12 
Коефіцієнт демоG
графічного наванG
таження  загальний

        

13 

Питома вага кожної 
i�oї національної 
групи в складі 
всього населення 
території, яка 
досліджується 

        

14 

Питома вага кожної 
i�oї конфесійної 
групи в складі 
всього населення 
території, яка 
досліджується 

        

15 
Чисельність насеG
лення, яке переG
буває в шлюбі 

        

П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 Д
ІА

Г
Н

О
З

У
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Закінч. додатка Б 

Закінчення табл. Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 

Чисельність насеG
лення, яке не пеG
ребуває в шлюбі: 
• ніколи не переG

бували в шлюбі; 
• овдовілі; 
• розлучені 

        

17 
Абсолютне число 
шлюбів 

        

18 
Загальний коефіG
цієнт шлюбності 

        

19 

Спеціальний 
коефіцієнт 
шлюбності: 
• для всього насеG

лення шлюбного 
віку; 

• окремо для чоG
ловіків і жінок 

        

20 
Абсолютне число 
розлучень 

        

21 
Загальний коефіG
цієнт розлученості 

        

22 
Спеціальний 
коефіцієнт 
розлученості 

        

23 
Середня величина 
сім’ї 

        

24 
Коефіцієнт 
сімейності  

        

П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 Д
ІА

Г
Н

О
З

У
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Додаток В 

Перелік показників для діагностики стану 
суспільного здоров’я населення регіону  

Для визначення стану здоров’я населення регіону використовується оцін-
ка рівня здоров’я населення, яка інтегрує низку коефіцієнтів:  

11 ,

n

n
i

з

k
I

n
=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= −
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
                                               (В.1) 

де 1k  — смертність населення за основними причинами за винятком смерт-
ності від нещасних випадків;  

2k  — смертність немовлят;  

3k  — материнська смертність; 

4k  — захворюваність населення; 
 5k  — хворі, що перебували на обліку у медичних закладах із діагнозами 

ВІЛ інфікованих та хворих на СНІД, із злоякісними новоутвореннями, 
розладами психіки та поведінки, активним туберкульозом та венерични-
ми хворобами;  

6k  — інвалідність. 
Смертність населення — масовий процес, що складається з безлічі оди-

ничних смертей, які наступають у різному віці, і визначальний у сукупності 
порядок вимирання покоління. Дослідження та оцінка смертності здійсню-
ється методом екстенсивного та інтенсивного аналізів. 

Загальний коефіцієнт смертності показує, скільки померлих припадає на 
1000 осіб середнього населення за період, що розглядається. Як правило, це 
однорічний період, тому береться середньорічне населення: 

померлих.
смертності заг. 1000,

Ч
k

Ч
= ⋅                                     (В.2) 

де  Ч  — середньорічна чисельність населення за досліджуваний період (рік); 
 померлихЧ  — чисельність померлих за досліджуваний період (рік). 
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Продовж. додатка В 

Для порівняння загального рівня смертності населення використовується 
міжнародна шкала ООН (табл. В.1). 

Спеціальні та вікові коефіцієнти смертності використовуються для аналі-
зу стану і тенденцій рівня смертності.  

Спеціальні (диференційовані) коефіцієнти смертності розраховуються 
окремо для кожної статі: 

померлих
смертності 1000;

ч
ч

ч

Ч
k

Ч
= ⋅     померлих

смертності 1000,
ж

ж
ж

Ч
k

Ч
= ⋅            (В.3)  

де  смертност
ч

іk , смертност
ж

іk  — коефіцієнти смертності чоловіків та жінок відповідно; 

 померлих
чЧ , померлих

жЧ  — чисельність померлих чоловіків та жінок відповідно; 

 
ч
 Ч та 

ж
Ч — середньорічна чисельність чоловіків та жінок відповідно. 

Рівень вікової смертності оцінюють часткові (вікові) коефіцієнти смертності: 
померлих x

смертності  x
x

1000,
Ч

k
Ч

= ⋅                                     (В.4) 

де  Чпомерлих x — чисельність померлих за рік у х-віковій групі; 

xЧ  — середньорічна чисельність населення х-вікової групи. 
 

Таблиця В.1. Міжнародна оціночна шкала основних  показників смертності 
населення 

 

Коефіцієнт смертності, % Рівень  
показника 

Середня очікувана 
тривалість життя, років загальний немовлят 

Надзвичайно низький до 30 до 7 5–7 

Дуже низький 30–40 7–10 7–10 

Низький 40–55 10–12 10–12 

Середній 55–65 12–15 12–15 

Високий 65–70 15–20 15–20 

Дуже високий 70–76 20–30 20–50 

Надзвичайно високий 76 і більше 30 і більше 50 і більше 
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Продовж. додатка В 

Зазвичай вікові коефіцієнти смертності розраховуються за однорічними 
або п’ятирічними віковими групами.  

Визначається частка передчасних смертей (D) у загальній смертності на-
селення: 

померлих 0 64

померлих

100,
Ч

D
Ч

−= ⋅                                               (В.5) 

де  Чпомерлих 0-64 — чисельність померлих у віці від 0 до 64 років за рік; 
 Чпомерлих  — загальна чисельність померлих за рік. 

Коефіцієнт співвідношення чисельності померлих та народжених можли-
во обчислити за допомогою коефіцієнта життєвості Покровського, який по-
казує, яка кількість народжень (Чнароджених) припадає на 1000 випадків смер-
тей (Чпомерлих) за рік: 

народжених

померлих

1000
Ч
Ч

k = ⋅ .                                              (В.6) 

Для померлих обчислюється середній, модальний та медіанний вік (за да-
ними інтервального ряду) для населення в цілому та окремо для кожної статі. 

Середній вік померлих розраховується за формулою:  

померлих 
0

померлих 
0

j j

j

x Ч
x

Ч

ω

ω=
∑

∑
,                                              (В.7) 

де  х — вік; 
 Чпомерлих j — численність померлого населення j-го віку; 
 ω — вік 100 років і старше. 

Середній вік померлих за статтю розраховується за формулами: 

померлих 
0

померлих 
0

ч
j j

ч
j

x Ч
x

Ч

ω

ω=
∑

∑
; 

померлих 
0

померлих 
0

ж
j j

ж
j

x Ч
x

Ч

ω

ω=
∑

∑
,                 (В.8) 
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Продовж. додатка В 

де померлих 
ч

jЧ  та 
;
померлих 
ч

jЧ  — відповідно чисельність померлих чоловіків і жі-

нок j-го віку. 
Модальний і медіанний вік померлих визначається відповідно як найпо-

ширеніший вік померлих і вік померлих, який ділить усю чисельність помер-
лих навпіл. Мода і медіана розраховуються за відповідними формулами для 
інтервального ряду розподілу:  

1
0 0

1 1

,
( ) ( )

mo mo

mo mo mo mo

f f
М x h

f f f f
−

− +

−
= +

− + −
                    (В.9) 

де  x0 — нижня межа модального вікового інтервалу померлих; 

 h — величина модального вікового інтервалу померлих; 
 fmo, fmo – 1,  fmo + 1 — чисельність померлого населення в модальному, перед-

модальному і післямодальному інтервалах. 

1
0

0

0,5
,

j me

e
me

f Nf
М x h

f

ω

−−
= +

∑
                                  (В.10) 

де  x0 — нижня межа медіанного вікового інтервалу померлих; 

 h — величина медіанного вікового інтервалу померлих; 
 Nfme – 1 — кумулятивна чисельність померлого населення передмедіанного 

інтервалу; 
 fme — чисельність померлого населення в медіанному інтервалі. 

Інтенсивний аналіз смертності передбачає порівняння рівнів смертності 
окремих груп населення за місцем їхнього мешкання (міські та сільські посе-
лення).  

Також порівнюються рівні смертності чоловічого та жіночого населення 
(індекс надсмертності чоловіків або жінок): 

смертності

смертності

;
ч

ч ж

k
i

k
=      смертності

смертності

.
ж

ж ч

k
i

k
=                             (В.11) 

Явище перебільшення рівнів смертності чоловіків одержало назву надс-
мертності чоловіків, і, навпаки, перебільшення рівнів смертності жінок — 
надсмертності жінок. 
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Продовж. додатка В 

Серед показників смертності особливе місце посідає показник дитячої 
смертності, що реагує на зміну медико-соціальних чинників, умов життя і 
культурного рівня населення. Отже, він є критерієм для порівняльної оцінки 
соціально-економічного розвитку різних країн. 

Смертність немовлят — смертність дітей віком до одного року (0–12 мі-
сяців). Винятковість цього показника полягає в тому, що інтенсивність вимиран-
ня немовлят значно вища, ніж у наступних вікових групах (за виключенням 
старших вікових груп) через непристосованість немовлят до зовнішніх умов, 
вплив генетичних чинників тощо.  

Коефіцієнт смертності немовлят ( немовлят
смертностіk ) розраховується за формулою:  

померлих до 1 рокунемовлят
смертності 1

живонароджених живонароджених

1000
Ч

k
αЧ βЧ −= ⋅

+
,          (В.12) 

де Чпомерлих до 1 року — чисельність померлих дітей до 1 року в році спосте-
реження;  

 Чживонароджених та 1
живонародженихЧ −

 — чисельність живонароджених відповідно 

в поточному та попередньому календарному році;  
 α, β — частка померлих дітей серед народжених відповідно в кожному році. 

Співвідношення в знаменнику — це встановлена статистична закономір-
ність, оскільки в числі померлих в даному році є діти, що досягли року життя, 
але народилися в попередньому році. 

Оскільки ймовірність померти в році народження більша, то α > β, зале-
жно від співвідношення померлих немовлят у ранньому та пізньому періодах 
набуватиме значень: α = 2/3 або α = 1/3. У сучасній структурі померлих не-
мовлят в Україні співвідношення таке: α = 4/5 (β = 1/5).  

Коефіцієнт мертвонароджуваності оцінює ризик загибелі плоду після 28 
тижнів вагітності і визначається за формулою: 

мертвонароджених
мертвонароджуваності

народжених

1000
Ч

k
Ч

= ⋅ ,                    (В.13) 

де  мертвонародженихЧ  — чисельність мертвонароджених за досліджуваний період (рік); 
 народженихЧ  — загальна чисельність народжених за досліджуваний період (рік). 
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Продовж. додатка В 

Окрім показників дитячої смертності визначається коефіцієнт смертності 
дітей у віці до 5 років, який розраховується за формулою: 

померлих 0-5дітей до 5 років
смертності

живонароджених

1000
Ч

k
Ч

= ⋅ ,                      (В.14) 

де  Чпомерлих 0-5 — чисельність померлих дітей у віці від 0 до 5 років за рік; 
 Чживонароджених — чисельність живонароджених за рік. 

Коефіцієнт смертності дітей у віці до 5 років, вибраний ЮНІСЕФ як осо-
бливий, найбільш важливий показник положення дітей у різних державах, 
своєрідний індикатор благополуччя дитячого населення. 

Для  діагностики стану здоров’я дитячого населення важливе значення 
має коефіцієнт смертності дітей, старших за рік: 

померлих 1-15дітей 1-15 
смертності 1 15 1000,

Ч
k

Ч
−= ⋅                      (В.15) 

де  Чпомерлих 1-15 — чисельність померлих дітей у віці від 1 до 15 років за рік; 
 

1 15
Ч

−
— середньорічна чисельність дітей у віці від 1 до 15 років за рік у 

відповідному році. 
Материнська смертність відноситься до демографічних показників, що 

уточнюють загальний коефіцієнт смертності. Через невисокий рівень вона не 
робить помітного впливу на демографічну ситуацію, проте повною мірою ві-
дображає стан системи охорони материнства і дитинства в регіоні. 

Усесвітньою організацією охорони здоров’я «материнська смертність ви-
значається як обумовлена вагітністю, незалежно від тривалості і локалізації, 
смерть жінки, що наступила в період вагітності або протягом 42 днів після її за-
кінчення від якої-небудь причини, пов’язаної з вагітністю, обтяженою нею або її 
плином, але не від нещасного випадку або випадково виниклої причини». 

Випадки материнської смертності підрозділяють на дві групи. 
1.  Смерть, безпосередньо пов’язана з акушерськими причинами, тобто в ре-

зультаті акушерських ускладнень стану вагітності (вагітності, пологів і 
післяродового періоду), а також у результаті втручань, упущень, непра-
вильного лікування або ланцюга подій, що виникли через будь-яку з пе-
релічених причин. 
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2.  Смерть побічно пов’язана з акушерськими причинами, тобто у результаті 
хвороби, що існувала раніше, або хвороби, що виникла в період вагітності, 
поза зв’язком із безпосередньою акушерською причиною, але обтяженою 
фізіологічною дією вагітності. 
Коефіцієнт материнської смертності обчислюється за формулою (пода-

ється в розрахунку на 100 000 новонароджених): 

померлих жінок (Р) матерінської 
смертності 

живонароджених

100000,
Ч

k
Ч

= ⋅                      (В.16)          

де  Чпомерлих жінок (Р) — чисельність померлих жінок за рік унаслідок усклад-
нення вагітності, пологів і післяпологового періоду протягом 42 днів. 
Діагностика відтворення суспільного здоров’я припускає аналіз смертно-

сті за причинами смерті, що дозволяє оцінити відносне значення збитків, що 
наносяться різними причинами смерті. Причини смерті пов’язані з умовами 
життя й праці людей, їх способом життя. За наслідками дослідження визна-
чаються першочергові заходи, направлені на профілактику  захворювань, 
зниження рівня смертності, а також підвищення ефективності роботи систе-
ми охорони здоров’я.  

Для характеристики рівня смертності за причинами смерті використову-
ються загальний і віковий коефіцієнти смертності від певної причини смерті. 
Загальний коефіцієнт смертності від певної причини смерті ( з  причини

смертності заг.k ) 

розраховується: 
з  причини
померлихз  причини

смертності заг. 1000
Ч

k
Ч

= ⋅ ,                                 (В.17) 

де  з  причини
померлихЧ  – чисельність померлих від певної причини за досліджуваний 

період (рік). 
Для визначення заходів, спрямованих на зниження смертності населення, 

необхідний аналіз повікової смертності та її причин. Вікові коефіцієнти 
смертності від певної причини смерті  ( з  причини

смертності хk )  розраховуються таким 

чином: 
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з  причини
померлих хз  причини

смертності х
х

1000
Ч

k
Ч

= ⋅ ,                                      (В.18) 

де  з  причини
померлих хЧ — чисельність померлих від певної причини за рік у х-віковій 

групі. 
Народжуваність — частота народжень за період; показує інтенсивність 

процесу народжень у певному соціальному середовищі.  
Рівень народжуваності обумовлений фізіологічними й структурними чин-

никами, тобто станом плідності й структурою населення за статтю, віком, 
шлюбним станом. 

Показник народжуваності є найважливішим медико-соціальним критері-
єм життєздатності і відтворення населення. 

Для визначення інтенсивності процесу народження зазвичай користують-
ся показниками народжуваності. Загальний коефіцієнт народжуваності роз-
раховується за формулою: 

живонароджених
народжуваності  заг. 1000

Ч
k

Ч
= ⋅ .                      (В.19) 

Загальний коефіцієнт народжуваності не дає вичерпного уявлення про 
рівень народжуваності, оскільки його величина залежить не тільки від інте-
нсивності процесу народжуваності, але і від статевовікової й шлюбної 
структури населення, тому він придатний для приблизної характеристики 
явища. 

Структуру смертності населення за причинами смерті в Україні наведено 
в табл. В.2. 

За приблизною шкалою оцінки, запропонованою Б.Ц. Урланісом і В.А. 
Борисовим, загальні коефіцієнти народжуваності є такими: 
• менш 16 % — низькі; 
• з 16 до 24 % — середні; 
• з 25 до 29 %  — вищі за середні; 
• з 30 до 39 % — високі; 
• 40 % і більш — дуже високі. 
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Таблиця В.2. Структура смертності населення за причинами смерті 
 

№ п/п Причина смертності населення 

1. Інфекційні та паразитарні хвороби 

2. Новоутворення 

3. 
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із 
залученням імунного механізму 

4. Ендокринні  хвороби, розлад травлення та порушення обміну речовин

5. Розлади психіки та поведінки 

6. Хвороби нервової системи 

7. Хвороби вуха та соскоподібного відростка 

8. Хвороби системи кровообігу 

9. Хвороби органів дихання 

10. Хвороби  органів травлення 

11. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 

12. Хвороби кістковоGм’язової системи та сполучної тканини 

13. Хвороби сечостатевої системи 

14. Ускладнення при вагітності, пологах та у післяпологовому періоді 

15. Окремий стан, що виникає в перинатальному періоді 

16. Природжені вади розвитку, деформацій та хромосомних аномалій 

17. Неуточнені та невідомі причини смерті 

18. Зовнішні причини смерті 

 
Більш точні характеристики народжуваності отримуються шляхом чис-

лення спеціальних коефіцієнтів народжуваності.  
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Спеціальний коефіцієнт народжуваності розраховується за формулою: 

живонароджених
народжуваності спец. ж

15 49

1000
Ч

k
Ч −

= ⋅ ,                    (В.20) 

де 
ж
15 49Ч −  — середньорічна чисельність жінок у віці 15-49 років. 

Загальний коефіцієнт народжуваності пов’язаний із спеціальним співвід-
ношенням: 

народжуваності заг. народжуваності спец.k k D= ⋅ ,                        (В.21) 

де D — частка жінок 15–49 років у всьому населенні. 
Крім того, спеціальний коефіцієнт народжуваності уточнюється віковими 

показниками. Вікові коефіцієнти розраховуються за однорічними і п’ятирічними 
віковими групами, для чого весь генеративний період жінки умовно підрозділя-
ють на окремі інтервали (15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49 років).  

Вікові коефіцієнти народжуваності розраховуються: 

живонароджених х
народжуваності х ж

х

1000
Ч

k
Ч

= ⋅ ,                         (В.22) 

де Чживонароджених х — число тих, що народилися живими в жінок у певному ві-
ці х або відповідному віковому інтервалі (15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–
39, 40–44, 45–49 років); 

  
ж
хЧ — середньорічна чисельність жінок в певному віці х або відповід-

ному віковому інтервалі (15–19, 20–24, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49 років). 
Сумарний коефіцієнт народжуваності (kнароджуваності сум.) дорівнює сумі ві-

кових коефіцієнтів народжуваності, помножених на довжину кожного віков-
ого інтервалу (при однорічних коефіцієнтах множник дорівнює 1, при п’ят-
ирічних — 5 і т.д.). Показник виражається в розрахунку на одну жінку в се-
редньому. Формула розрахунку така: 

49

народжуваності сум. народжуваності х
15

0,001k п k= ⋅∑ ,          (В.23) 

де n — довжина вікового інтервалу. 
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Таким чином, сумарний коефіцієнт народжуваності характеризує середнє 
число народжень у однієї жінки з 15 до 50 років за умови, що протягом усьо-
го репродуктивного періоду життя даного покоління вікові коефіцієнти 
народжуваності в кожній віковій групі залишаються незмінними на рівні 
розрахункового періоду. 

Сумарний коефіцієнт народжуваності є одним із зведених підсумкових 
показників, які будуються за методом як реального, так і умовного поколін-
ня. Приведена вище формула розрахунку сумарного коефіцієнта належать до 
умовного покоління, тобто розглядаються всі вікові коефіцієнти народжува-
ності, що стосуються різних реальних поколінь жінок, що умовно належать 
до одного покоління, що нібито прожили в даному календарному році, у році 
спостереження, все своє репродуктивне життя, з 15 до 50 років. 

Для порівняння загального рівня народжуваності населення використову-
ється міжнародна шкала ООН (табл. В3). 

 
Таблиця В.3. Міжнародна оціночна шкала основних показників народжуваності 
 

Рівень  показника 
Загальний  
коефіцієнт 

народжуваності, %

Спеціальний  
коефіцієнт 

народжуваності, %

Сумарний 
коефіцієнт 

народжуваності, 
вік 

Надзвичайно 
низький 

до 10 до 40 до 1,5 

Дуже низький 10–12 40–48 1,5–1,8 

Низький 12–16 48–64 1,8–2,2 

Середній 16–25 64–100 2,2–2,8 

Високий 25–35 100–140 2,8–4,0 

Дуже високий 35–50 140–250 4,0–6,0 

Надзвичайно 
високий 

50 і більше 250 і більше 6,0 і більше 
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Критичне значення сумарного коефіцієнта народжуваності, відповідне 
межі простого заміщення поколінь, визначається з розрахунку на одну жінку 
в середньому без відмінності врахування її шлюбного стану. Тобто передба-
чається, що народжують дітей усі жінки репродуктивного віку без винятку.  

Захворюваність є одним із найважливіших критеріїв, що характеризує 
здоров’я населення. 

При аналізі захворюваності розраховується низка показників. 
Первинна захворюваність, яка виявляє частоту захворювань, виявлених 

уперше, розраховується за формулою: 
,

 1000= ⋅

Число хвороб виявлених
уперше за звітній рікПервинна захворюваність
Середньорічна

чисельністьнаселення

 
  

   

   

,  (В.24) 

Заведено виділяти загальну захворюваність і спеціальні види захворюва-
ності. До останніх відносять захворюваність: 
1) інфекційні; 
2) на найважливіші неепідемічні хвороби; 
3) із тимчасовою втратою працездатності; 
4) госпіталізовані; 
5) за даними медичних оглядів; 
6) за даними реєстрації причин смерті. 

Загальна захворюваність (поширеність захворюваності, хворобливість), 
відображає частоту хвороб серед населення. Визначається за формулою: 

,

 1000= ⋅

Числовсіх хвороб
зареєстрованих у звітньому роціЗагальна захворюваність

Середньорічна
чисельністьнаселення

   

   

  

, (В.25) 

Структуру захворюваності визначає частка окремих груп хвороб серед 
усіх випадків захворюваності населення: 

    100= ⋅
Число хвороб певної групиЧастка окремих груп хвороб
Загальнечисло хвороб

   

 
.   (В.26) 
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Крім цього, перелічені показники захворюваності розраховуються в роз-
різі статі, віку та територій. 

Сезонність захворюваності визначає рівень захворюваності в окремі місяці 
певними хворобами: 

 =
Сезонність Число хвороб певної форми в даному місяці

захворюваності Числоднів у місяці
      

  
,    (В.27) 

Для проведення оцінки й аналізу інфекційної захворюваності розрахову-
ються такі основні показники. 

Структура інфекційної захворюваності (визначається за аналогом загальної 
структури захворюваності населення). 

Частота інфекційної захворюваності (у цілому, за окремими групами 
хвороб), визначається за формулою: 

 .   . . 1000
  

= ⋅
Частота інфекц Число випадків інфекц захворюв
захворюваності Середньорічна чисельність населення

.  (В.28) 

Основні показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності 
є такими. 

Кількість випадків непрацездатності на 1000 працюючих (разом та за 
окремими групами і формами захворювань), показник частоти, інтенсивності 
захворюваності: 

  1000
  

⋅
Число випадків тимчасової втрати працездатності

Середня чисельність працюючих
 

Кількість днів непрацездатності на 1000 працюючих (разом та за окре-
мими формами і групами захворювань), показник тяжкості захворювань: 

  1000
  

⋅
Число днів тимчасової втрати працездатності

Середня чисельність працюючих
 

Середня тривалість одного випадку втрати працездатності (у днях) — це 
відношення кількості днів непрацездатності до кількості випадків непра-
цездатності. 
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Продовж. додатка В 

Показники структури захворюваності: 
• частка випадків непрацездатності, пов’язаних із конкретною хворобою, 

серед усіх випадків утрати працездатності; 
• частка днів непрацездатності, пов’язаних із конкретною хворобою, серед 

усіх днів непрацездатності. 
Відносні показники захворюваності з тимчасовою втратою працездат-

ності: 
• частка осіб, яка хворіла за період, який вивчається, у загальній кількості 

працюючих; 
• кратність захворювань (відношення кількості випадків непрацездатності 

за рік до кількості працюючих повний рік). 
Для аналізу рівня захворюваності може бути застосовано шкалу оцінки 

захворюваності (за Е. Л. Ноткіним) (табл. В.4). 
 
Таблиця В.4. Шкала оцінки захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності 
 

Тимчасова втрата працездатності  
на 100 працюючих Рівень 

показника 

Частка тих, хто 
хворів,  

% 
Кількість випадків Кількість днів 

Дуже високий 80 і більше 150 та більше 1500 та більше 

Високий 70–79 120–149 1200–1499 

Вищий за середній 60–69 110–119 1000–1199 

Середній 50–59 80–99 800–999 

Нижчий за 
середній 

40–49 60–79 600–799 

Низький 35–39 50–59 500–599 

Дуже низький Менше 35 Менше 50 Менше 500 
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Продовж. додатка В 

До показників госпіталізованої захворюваності відносяться: 
• рівень госпіталізації населення (на 1000 осіб кожної групи — вікової, ста-

тевої, професійної тощо); 
• структура госпіталізації за класами, групами і формами хвороб для окре-

мих груп населення; 
• середня тривалість перебування в стаціонарі з приводу конкретного за-

хворювання (група та клас хвороби); 
• кратність і госпіталізації — за окремими формами, групами та класами 

хвороб для окремих груп населення; 
• захворюваність населення за даними медичних оглядів.  

Під час статистичного аналізу обчислюється низка показників: 
• загальний коефіцієнт захворюваності; 
• коефіцієнти захворюваності за окремими групами і формами хвороб; 
• структура захворюваності обстежених за групами і формами хвороб; 
• частота захворюваності різних груп населення та ін. 

Інвалідність є одним з найважливіших показників здоров’я населення, що 
має не тільки медичне, але й соціально-економічне значення.  

Рішення про інвалідність ґрунтується на оцінці комплексу клініко-функціо-
нальних, соціально-педагогічних, соціально-побутових та професійних факторів. 
При цьому враховуються характер захворювання, ступінь вираженості пору-
шених функцій організму, у тому числі такі, що значно впливають на професію, 
ефективність лікування, та реабілітаційних заходів, стан компенсаторно-адап-
таційних можливостей організму, клінічний та трудовий прогноз, здатність до 
соціальної адаптації, потреба в різних видах реабілітації та соціальної допомо-
ги, особисті установки, конкретні умови і зміст праці, освіта та професійна 
підготовка, вік, необхідність і можливість працевлаштування. 

Розрізняють три групи інвалідності. 
Перша група інвалідності. Підставою для її встановлення є стійкі, значно 

вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворю-
ванням, травмою або вродженим дефектом, що призводять до значного обме-
ження життєдіяльності людини, неспроможності до самообслуговування й 
викликають потребу в постійному, що не регулюються, сторонньому нагляді, 
догляді чи допомозі. До I групи належать особи з найтяжчим станом здоров’я. 
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Продовж. додатка В 

Друга група інвалідності. Підставою для її встановлення є стійкі, вираже-
ної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, 
травмою або вродженим дефектом, що призводять до значного обмеження 
життєдіяльності людини, при збереженій здатності до самообслуговування, та 
не викликають потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді чи допомо-
зі. Критеріями встановлення другої групи інвалідності є обмеження однієї чи 
декількох категорій життєдіяльності у вираженому ступені. 

Третя група інвалідності. Підставою для її встановлення є стійкі, помір-
ної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюван-
ням, наслідками травм або уродженими дефектами, що призвели до помірно 
вираженого обмеження життєдіяльності, в тому числі працездатності, які по-
требують соціальної допомоги й соціального захисту. Критеріями встанов-
лення III групи інвалідності є обмеження однієї чи декількох категорій жит-
тєдіяльності в помірно вираженому ступеню. 

Показник інвалідності характеризує чисельність усіх зареєстрованих ін-
валідів, що припадає в середньому на 10 000 середньорічної чисельності пев-
ної групи населення. 

Показник інвалідизації — це відношення кількості вперше зареєстрованих 
інвалідів у поточному році до середньорічної чисельності певного населення. 

 

Перелік  
показників для діагностики рівня відтворення 
суспільного здоров’я населення регіону  

Комплексним показником оцінки стану здоров’я є середня очікувана три-
валість майбутнього життя — величина, що акумулює вікові показники сме-
ртності і є надійнішим показником суспільного здоров’я порівняно з показ-
ником загальної смертності.  

Під показником середньої тривалості майбутнього життя слід розуміти 
число років, яке в середньому має прожити дане покоління народжених. Цей 
показник характеризує життєздатність населення в цілому, він не залежить 
від особливостей вікової структури населення і придатний для аналізу в ди-
наміці і порівняння даних різних країн. 
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Продовж. додатка В 

Показник середньої тривалості майбутнього життя розраховується на ос-
нові повікових показників смертності шляхом побудови таблиць смертності 
(або дожиття), які представляють низку взаємопов’язаних величин, що вимі-
рюють рівень смертності в окремі періоди часу або (для деякої сукупності 
народжених) дожиття до деякого віку, тривалості життя та ін. 

До таблиць смертності і середньої очікуваної тривалості майбутнього 
життя входять такі показники: 
• x — вік населення. 
• qx — ймовірність померти в інтервалі віку від x до (x + 1) (характеризує 

теоретичну інтенсивність вимирання населення). 
Розраховується на основі коефіцієнта смертності населення х вікової групи 

(kсмертності х): 

смертності х

смертності х

.
1 0,5x

k
q

k
=

+ ⋅
                                         (В.29) 

1. pх — імовірність дожити від віку х до наступного віку (х+1). Показник є 
похідним від qx і розраховується за формулою: 

pх = 1–qx.                                                                   (В.30) 

2. dх — число осіб, які помирають в інтервалі віку від x до (x + 1). Для кож-
ної вікової групи dx розраховується за формулою: 

dx = qx · lx.                                                                  (В.31) 

3. lх — число осіб, які доживають до даного віку (х). Для групи новонародже-
них такою відправною сукупністю є l0 = 100 000 осіб, де кількість нулів 
забезпечує відповідний рівень точності розрахунку подальших показників 
таблиці. Для інших вікових груп lх визначається за формулою: 

lх= lх–1·pх–1.                                                                 (В.32) 

4. Lх — число осіб, які живуть в інтервалі віку  від х до (х+1) років. На відміну 
від lх,  що є числом моментним, Lх — це середня чисельність теоретично-
го населення в кожній x-віковій групі. Визначається (окрім останнього 
значення) як: 
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Продовж. додатка В 

1

2
x x

x

l l
L ++

= .                                                          (В.33) 

 Останнє значення, наприклад L100, розраховується шляхом множення по-

казника L99 на темп зростання показника Lх, який визначається так: 99

98

L
L

. 

 У вікових групах із нерівномірним розподілом здійснюється поправка на 
кривизну розподілу. Це стосується молодших груп, дітей віком до 5 років 
і старших, осіб віком від 70 років. 

5. Tх — «життєвий потенціал покоління», тобто число людино-років життя, 
що їх може прожити покоління населення в інтервалі віку від x до (x + 1).  

 Значення Tх у групі новонароджених буде становити: 
100

0
0

x
x

T L
=

= ∑ .                                                                  (В.34) 

Для всіх інших груп:  

Tх = Tх-1 – Lх-1.                                                            (В.35) 

6. 0
хе  — середня очікувана тривалість майбутнього життя для осіб, яким ви-

повнилось х років; 
 0

0e  — середня очікувана тривалість життя при народженні. Характеризує 
потенційне число років, що їх може прожити покоління народжених за 
умов збереження існуючої інтенсивності вимирання. 

 Середня очікувана тривалість майбутнього життя розраховується за фор-
мулою: 

0 x
x

x

T
e

l
= .                                                                  (В.36) 

 Для групи новонароджених середня очікувана тривалість життя визна-
чається так: 

0 0
0

0

T
e

l
= .                                                                     (В.37) 
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Продовж. додатка В 

7. Рх — коефіцієнт дожиття до наступного віку (х+1) для осіб, яким випов-
нилось х років (окрім останнього значення): 

1x
x

x

L
P

L
+= .                                                                  (В.38) 

 Коефіцієнт дожиття осіб у віці 0 років до віку 1 рік визначається як: 

1
0

0

LP
L

= .                                                                     (В.39) 

Останнє значення, наприклад P100, розраховується шляхом множення по-

казника P99 на темп зростання показника Pх, який визначається: 99

98

P
P

. 

Результати розрахунків  зводяться в таблицю В.6. 
 
Таблиця В.6. Середня очікувана тривалість життя населення 
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Закінчення табл. В.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10–14         

15–19         

20–24         

25–29         

30–34         

35–39         

40–44         

45–49         

50–54         

55–59         

60–64         

65–69         

70 і 
старше 

        

 

Перелік  
показників для розрахунку дефіциту середньої 
очікуваної тривалості життя населення регіону 

Алгоритм розрахунку дефіциту середньої очікуваної тривалості жит-
тя при народженні від основних та зовнішніх причин смерті наведено у 
табл. В.7. 
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Продовж. додатка В 

Таблиця В.7. Дефіцит середньої очікуваної тривалості життя при народженні 
 

Період дослідження, рік 
Причина смерті Показник 

1991 ... 2013 

1 2 3 4 5 

Середня очікувана тривалість життя 
при народженні  

е
0
    

Дефіцит середньої очікуваної тривалості життя, викликаний дією техногенного чинника 

С    

1
0e     Нещасні випадки на виробництві 

Д
КП 

   

С    

1
0e     Транспортні нещасні випадки 

Д
КП

    

Дефіцит середньої очікуваної тривалості життя, викликаний фізіологічними 
особливостями індивіда  

С    

1
0e     Інфекційні та паразитарні хвороби 

Д
КП

    

С    

1
0e     Новоутворення 

Д
КП

    

С    

1
0e     Хвороби системи кровообігу 

Д
КП

    

С    

1
0e     Хвороби органів дихання 

Д
КП
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Закінчення табл. В.7 
 

1 2 3 4 5 

С    
1
0e     Хвороби органів травлення 

Д
КП

    
Дефіцит середньої очікуваної тривалості життя, викликаний дією соціально�

економічного чинника 
С    

1
0e     Випадкові утоплення 

Д
КП

    

С    
1
0e     

Нещасні випадки, пов’язані  з дією 
природних чинників 

Д
КП

    

С    
1
0e     

Випадкові отруєння (спричинені 
дією наркотиків та алкоголю)  

Д
КП

    

С    
1
0e     Навмисне самоушкодження 

Д
КП

    

С    
1
0e     Напад з метою вбивства 

Д
КП

    

С    
1
0e     

Разом  
(усі перелічені причини смерті)  

Д
КП

    
де  С —  рівень смертності (%); 
 1

0е  —  середня очікувана тривалість життя населення за умови повної ліквідації 
смертності від конкретної причини смерті; 

 ДКП=|е0 – 1
0е | — дефіцит тривалості життя в результаті смертності від конкретної патології. 
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Продовж. додатка В 

Перелік 
показників для діагностики діяльності установ охорони 
здоров’я 

Діяльність установ охорони здоров’я характеризується такими групами 
показників: 
• забезпеченість населення медичною допомогою; 
• доходи і витрати, пов’язані з медичним обслуговуванням; 
• використання ресурсів медичних установ. 

До основних показників, які характеризують забезпеченість населення 
медичною допомогою, відносяться: 
• кількість лікарняних закладів; 
• кількість лікарняних ліжок [од. та у розрахунку на 10 тис. населення]; 
• кількість лікарняних ліжок для дітей [од. та у розрахунку на 1000 насе-

лення у віці  від 0 до 14  років]; 
• кількість фельдшерсько-акушерських пунктів; 
• кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів; 
• чисельність лікарів усіх спеціальностей (у тому числі за спеціалізацією) 

[тис. осіб та у розрахунку на 10 тис. населення]; 
• чисельність середнього медичного персоналу [тис. осіб та у розрахунку 

на 10 тис. населення]; 
• чисельність середнього медичного персоналу на одного лікаря; 
• чисельність лікарняного персоналу в розрахунку на одне ліжко; 
• чисельність лікарняного персоналу в розрахунку на одного пацієнта; 
• рівень підготовки і підвищення кваліфікації медичного персоналу.  

Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів (П) [тис. відвідувань за 
зміну та з розрахунку на 10 тис. населення], визначається  за формулами: 

10000
Н NП ⋅

= , B NП
Д К

⋅
=

⋅
,                                      (В.40)                    

де: Н — норматив потужності на 10 000 населення; 
 N — чисельність населення; 
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 Продовж. додатка В 

В — норматив кількості лікарських відвідувань на одного жителя за рік; 
 Д — кількість днів роботи амбулаторно-поліклінічного закладу за рік; 
 К — кількість змін роботи амбулаторно-поліклінічного закладу на день. 

Для стаціонарних закладів охорони здоров’я відповідним показником є їх про-
пускна спроможність та місткість або забезпеченість стаціонарною допомогою. 
Вона характеризується показниками ліжкового фонду та його використання. 

Для характеристики використання ліжкового фонду використовуються 
такі показники: 
• забезпеченість ліжками — кількість ліжок на 10 тис. населення; 
• рівень госпіталізації — кількість госпіталізованих у лікувальних закладах 

на 10 тис. населення; 
• використання ліжкового фонду — відношення кількості проведених у лі-

карні ліжко-днів до середньорічної чисельності фактично розгорнутих лі-
жок. Добуток цієї величини на кількість днів роботи закладу характери-
зує його пропускну спроможність; 

• оборот лікарняного ліжка — середня кількість хворих, які пройшли курс 
лікування на одному ліжку за рік. Обчислюється як відношення чисель-
ності вибулих із стаціонару хворих на середньорічну кількість ліжок у 
лікарні; 

• зайнятість лікарняного ліжка — середня кількість днів зайнятості ліжка 
за рік; 

• середня тривалість перебування хворого на ліжку. Обчислюється як від-
ношення кількості проведених хворими ліжко-днів до кількості вибулих 
хворих (виписаних і померлих); 

• летальність. Обчислюється як відношення кількості померлих у лікарні за 
звітний період до чисельності вибулих (виписаних і померлих) за цей період. 
До показників, які характеризують доходи і витрати, пов’язані з медич-

ним обслуговуванням, відносяться: 
• суми державних та особистих витрат на медичне обслуговування у зіста-

вних цінах;  
• питома вага витрат на охорону здоров’я у відсотках до ВВП;  
• витрати на охорону здоров’я з розрахунку на душу населення;  
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Закінч. додатка В 

• середні витрати на утримання одного лікарняного ліжка;  
• вартість одного людино-дня в стаціонарі того або іншого типу;  
• структура витрат на охорону здоров’я за джерелами фінансування;  
• частка поточних і капітальних витрат у загальній сумі витрат на охорону 

здоров’я;  
• структура витрат (середня заробітна плата в установах охорони здоров’я, 

зокрема, за організаційно-правовими формами і категоріями медичного 
персоналу);  

• витрати на закупівлю медикаментів і медичного устаткування. 
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