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Вступ 

 

Вивчення методики статистичних досліджень регіонального роз-

витку є важливою складовою частиною сучасної економічної освіти,  

що пов’язано з інтеграційними процесами, зростанням взаємозалежності 

та взаємного впливу регіонів у соціально-економічних процесах, запро-

вадженням міжнародних стандартів у вітчизняну статистичну практику. 

Статистика регіонального розвитку вивчає кількісну та якісну сто-

рони соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в регіонах, 

розробляє систему показників регіональних досліджень. 

Мета навчальної дисципліни ─ формування у студентів теоре-

тичних знань, прикладних умінь та навичок щодо використання статис-

тичних методів дослідження процесів регіонального розвитку. 

На здобуття таких знань і набуття навичок спрямовано практичну 

частину дисципліни "Статистичні методи оцінки регіонального розвитку", 

де передбачено вирішення конкретних завдань. 

Основою для засвоєння цієї навчальної дисципліни є методи, ви-

кладені в таких дисциплінах, як "Статистика", "Економічна статистика", 

"Соціальна статистика", "Розміщення продуктивних сил та регіональна 

економіка" та інші навчальні дисципліни професійної підготовки бака-

лаврів напряму "Прикладна статистика". 

Лабораторний практикум із навчальної дисципліни "Статистичні 

методи оцінки регіонального розвитку" передбачає методичні рекомен-

дації та завдання для виконання студентами лабораторних робіт до тем 

цієї дисципліни. 

Лабораторні заняття спрямовано на аналітичну підтримку управ-

лінських рішень на регіональному рівні, вони є інструментом набуття 

студентами професійних компетентностей щодо: 

статистичного аналізу виробничої та соціальної сфери регіонів; 

аналізу пропорційності та збалансованості соціально-економічного 

розвитку регіонів; 

застосовування балансових моделей для оцінювання міжгалузевих 

та міжрегіональних зв’язків; 

використання виробничих функцій для аналізу складових частин 

регіонального розвитку; 
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аналізу нерівномірності регіонального розвитку; 

рейтингування регіонів за показниками його соціально-економічного 

розвитку; 

складання обґрунтованих аналітичних висновків за результатами 

статистичного аналізу. 

Крім того, виконання лабораторних завдань передбачає форму-

вання у студентів таких комунікативних компетентностей: 

навичок у командній роботі та розробленні колективного рішення; 

навичок в управлінні командою задля досягнення поставленої мети; 

розвиток креативного мислення у процесі вирішення поставлених 

завдань; 

навичок у толерантному ставленні до іншої думки. 

 

Змістовий модуль 1 

Основи регіональної статистики  

та регіонального розвитку 

 

Тема 3. Статистичні показники оцінки та аналізу 

регіонального розвитку 

 

Лабораторна робота 1  

Структурно-динамічний та кореляційно-регресійний аналіз 

економічного розвитку регіонів 

 

Частина 1. Методи описової статистики в регіональних дослідженнях 

 

Мета роботи – закріплення теоретичних та практичних навичок  

у використанні методів описової статистики в регіональних дослі-

дженнях. 

Завдання роботи. На підставі вихідної інформації щодо валового 

регіонального продукту, капітальних інвестицій, чисельності населення, 

кількості зайнятих працівників на підприємствах, середньої заробітної 

плати обґрунтувати вибір статистичного інструментарію та за допомогою 

програми MS Excel здійснити аналіз даних за регіонами країни. 
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Методичні рекомендації 

 

Якщо вихідні дані становлять ряд динаміки, то за допомогою се-

редньої геометричної можна розрахувати середній темп (коефіцієнт) 

зростання за формулою: 

 

n
n321 TpTpTpTppT 



 . 

 

Для визначення середнього темпу зростання необхідно, по-перше, 

визначити ланцюгові коефіцієнти зростання (рис. 1). 

Для розрахунку коефіцієнта зростання ланцюговим способом 

необхідно для ІІ кварталу у клітинці G4 ввести формулу =C3/B3 і роз-

тягнути цю формулу на весь стовпець. Аналогічно слід зробити для  

ІІІ і ІV кварталів. 

На рис. 1 також наведено розрахунок середнього темпу зростання. 

 

 

 

Рис. 1. Розрахунок ланцюгового коефіцієнта зростання 

та середнього темпу зростання за регіонами 

 

Для визначення середнього темпу зростання за регіонами у клі-

тинці К4 слід увести формулу =((G3*H3*I3)^(1/3))*100 і протягнути на весь 

стовпець. 
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Середній темп (коефіцієнт) зростання показує у скільки разів у се-

редньому кожен рівень ряду більший (менший) від попереднього рівня. 

Тобто, наприклад, по Харківському регіону середній темп зростання ста-

новив 184,09 %. Отже, капітальні інвестиції щоквартально у 2013 р.  

в середньому збільшувалися на 84,09 %. Загалом по Україні капітальні 

інвестиції в середньому збільшувалися на 68,36 % щоквартально у 2013 р. 

За показником капітальні інвестиції за всіма регіонами спостерігають 

позитивну тенденцію, тобто середній темп приросту більший ніж 100 %. 

За допомогою середньої арифметичної зваженої можна розраху-

вати середній валовий регіональний продукт на душу населення (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Розрахунок середнього валового регіонального продукту  

на душу населення 

 

Середню арифметичну зважену розраховують за формулою: 

 







f

xf
x . 

 

Отже, слід розрахувати xf. У клітинці D6 необхідно ввести формулу 

=В6*С6 і розтягнути цю формулу на весь стовпець. Розрахувати суму  

за стовпцем. Для знаходження значення середньої арифметичної зва-

женої у клітинці F8 увести формулу =D33/C5. Виходячи з даних рис. 2, 

можна зробити висновок, що середній валовий регіональний продукт  

на душу населення становив 32 021,09 грн. 
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Виходячи з даних табл. 1, можна розрахувати структурі середні, 

використовуючи режим "Описова статистика". 

 

Таблиця 1 

 
Капітальні інвестиції за регіонами України за 2013 р., млн грн 

 

Назви регіонів Капітальні інвестиції за регіонами 

Усього 247 891,6 

Автономна Республіка Крим 14 383,4 

Вінницький 5 757,5 

Волинський 3 104,6 

Дніпропетровський 20 456,3 

Донецький 26 939,6 

Житомирський 2 755,3 

Закарпатський 2 331,4 

Запорізький 6 271,3 

Iвано-Франківський 4 531,7 

Київський 19 462,7 

Кіровоградський 3 039,5 

Луганський 11 110,9 

Львівський 8 803,2 

Миколаївський 4 603,8 

Одеський 10 415,4 

Полтавський 8 398,8 

Рівненський 2 673,3 

Сумський 2 496,0 

Тернопільський 2 830,6 

Харківський 8 435,0 

Херсонський 1 934,2 

Хмельницький 3 144,0 

Черкаський 3 041,0 

Чернівецький 2 127,2 

Чернігівський 2 586,8 

міста 

Київ 64 072,4 

Севастополь 2 185,7 

 
Режим "Описова статистика" слугує для генерації одномірного 

статистичного звіту за основними показниками положення, розсіювання  

й асиметрії сукупності, що аналізують. Для переходу в цей режим 

необхідно ввійти в позицію меню "Сервіс – Аналіз даних" та обрати цей 

режим (рис. 3). 
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Рис. 3. Обрання режиму "Описова статистика" 

 

У діалоговому вікні цього режиму (рис. 4) задають параметри. 

Уведені параметри режиму "Описова статистика" наведено на рис. 4, 

а розраховані показники в цьому режимі – на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 4. Значення параметрів режиму "Описова статистика" 

 

 
 

Рис. 5. Розраховані показники описової статистики 
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Якщо згрупувати вихідні дані табл. 1, буде знайдено такі значення 

табл. 2. 

Таблиця 2 
 

Групування капітальних інвестицій, млн грн 
 

Капітальні інвестиції Кількість регіонів 

1 934,2 – 22 646,9 25 

22 646,9 – 43 359,7 1 

43 359,7 – 64 072,4 1 

 

У явному вигляді функцію для розрахунку середньої арифметичної 

зваженої не наведено в Excel. Але її можна знайти комбінацією інших 

функцій. 

Клітинка С5 містить формулу =СУММПРОИЗВ(C2:C4;B2:B4)/  

СУММ(B2:B4), завдяки якій розраховують середню суму оборотних 

активів (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Розрахунок середніх капітальних інвестицій 

 

Для визначення моди необхідно зробити такі розрахунки (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Розрахунок моди ряду 
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Зміст клітинок (див. рис. 7): 

клітинка С6 містить формулу =МАКС(B2:B4) – розраховують мо-

дальну кількість регіонів; 

клітинка С7 містить формулу =ПОИСКПОЗ(C6;B2:B4;0) – у масиві 

B2:B4 розраховують зміщення на модальне значення; 

клітинка С8 містить формулу =ИНДЕКС(A2:A4;C7;1) – у масиві A2:A4 

знаходиться модальний інтервал суми капітальних інвестицій; 

клітинка С9 містить формулу =ЛЕВСИМВ(C8;1) – відображає нижню 

границю модального інтервалу суми капітальних інвестицій; 

клітинка С10 містить формулу =ИНДЕКС(B2:B4;C7-1;1) – у масиві 

B2:B4 знаходиться кількість регіонів, що мають меншу суму капітальних 

інвестицій (
0-1Mf ); 

клітинка С11 містить формулу =ИНДЕКС(B2:B4;C7+1;1) – у масиві 

B2:B4 знаходиться кількість регіонів, що мають більшу суму капітальних 

інвестицій (
0+1Mf ); 

клітинка С12 містить формулу =C9+2*((C6-C10)/(C6-C10)+(C6-C11)) – 

розраховують моду суми капітальних інвестицій. 

Виходячи з розрахунків, можна зробити такі висновки. У процесі 

аналізу визначених результатів за незгрупованими даними середні 

капітальні інвестиції за регіонами України становлять 9 181,17 млн грн, 

тоді як розрахунок середніх капітальних інвестицій за згрупованими 

даними – 14 592,01 млн грн. Таку різницю можна пояснити вибором се-

редніх: за незгрупованими даними розраховували середню арифметичну 

просту; за згрупованими – середню арифметичну зважену. Більш досто-

вірним є результат, розрахований за формулою середньої арифметичної 

зваженої, оскільки враховано кількість регіонів із відповідними капіталь-

ними інвестиціями. 

Максимальна частота становила 25 регіонів. Модальне значення – 

1 984,2 млн грн, тобто цю суму капітальних інвестицій зустрічають най-

більш часто. 

Медіана становила 4 531,7 млн грн, це означає, що в одній половині 

регіонів капітальні інвестиції менші від медіанного значення, а в іншій – 

більші. 

Для визначення багатовимірної середньої, по-перше, необхідно 

стандартизувати вихідні дані. За кожним показником визначають макси-

мальне його значення й кожне з них за показниками ділять на нього. 
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Для стандартизації вихідних даних за показником:  

кількість зайнятих працівників у клітинці В6 увести =F6/$J$6 і про-

тягнути на весь стовпець; 

заробітну плату у клітинці С6 увести =G6/$K$6 і протягнути на весь 

стовпець; 

капітальні інвестиції у клітинці D6 увести =H6/$L$6 і протягнути  

на весь стовпець; 

валовий регіональний продукт у клітинці Е6 увести =I6/$M$6 і про-

тягнути на весь стовпець. 

Середню баготовимірну розраховують як відношення суми стандар-

тизованих значень на кількість ознак (рис. 8). 

 

 

 

Рис. 8. Розрахунок багатовимірної середньої 

 

Пояснення до рис. 8: 

для розрахунку багатовимірної середньої у клітинці N6 увести фор-

мулу =СУММ(B6:E6)/4 і протягнути на весь стовпець. 

Аналізуючи визначені дані можна зробити такі висновки. Найбільше 

значення багатовимірної середньої спостерігають за такими регіонами: 

Донецьким (0,6), Дніпропетровським (0,5), Київським (0,36), Харківським 
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(0,34). Це означає, що ці регіони є більш розвиненими за сукупністю 

таких показників, як: кількість зайнятих працівників на підприємствах, 

середня заробітна плата, капітальні інвестиції, валовий регіональний 

продукт. У Чернівецькій області багатовимірна середня становила 0,15, 

що є найменшим значенням серед регіонів України і свідчить про нега-

тивний розвиток регіону за показниками, які аналізують. 

 
Частина 2. Структурно-динамічний та регресійний метод аналізу 

економічних показників розвитку регіону 

 

Мета роботи – закріплення теоретичних і практичних навичок  

у структурно-динамічному та кореляційно-регресійному аналізі основних 

економічних показників розвитку регіону. 

Завдання роботи. Дослідити в динаміці основні економічні показ-

ники розвитку регіону, здійснити структурний аналіз за допомогою всіх 

можливих показників структури у програмі MS Excel; за допомогою 

кореляційно-регресійного методу в пакеті Statistica виявити фактори,  

що впливають на валовий регіональний продукт та побудувати регре-

сійну модель. 

 
Методичні рекомендації 

 

1. Наявні дані про кількість активних підприємств за регіонами 

України та видами економічної діяльності у 2012 р. та зайняте населення 

у віці від 15 до 70 років у 2012–2013 рр. Необхідно розрахувати коефі-

цієнти локалізації та концентрації кількості зайнятого населення у віці  

15 – 34 років за регіонами та оцінити інтенсивність структурних зрушень 

зайнятого населення у віці 15 – 34 років за регіонами України. 

Для розрахунку показників концентрації та локалізації у програмі 

Excel на листі 1 увести вихідні дані. 

Для подальших розрахунків необхідно розрахувати питому вагу 

кількості активних підприємств за регіонами України та видами еконо-

мічної діяльності у 2012 р. та питому вагу зайнятого населення у віці від 

15 до 70 років у 2012–2013 рр. (рис. 9). 
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Рис. 9. Розрахунок питомої ваги кількості активних підприємств  

за регіонами України та видами економічної діяльності  

й зайнятого населення у віці від 15 до 70 років 

 

Для розрахунку питомої ваги кількості активних підприємств за ре-

гіонами України та видами економічної діяльності у 2012 р. у клітинку С8 

увести формулу =B8/$B$7*100 і протягнути на весь стовпець. 

Для розрахунку питомої ваги зайнятого населення у віці від 15 

до 70 років у 2012–2013 рр. необхідно: 

2012 р. – у клітинку Е8 увести формулу =D8/$D$7*100 і протягнути 

на весь стовпець; 

2013 р. – у клітинку G8 увести формулу =F8/$F$7*100 і протягнути 

на весь стовпець. 

Для розрахунку коефіцієнтів локалізації у клітинці H8 увести фор-

мулу =E8/C8. Потім розтягнути цю формулу на весь стовпець.  

Розрахунки коефіцієнта концентрації у клітинці І8 увести формулу 

=ABS(E8-C8) і також розтягнути на весь стовпець. У клітинці І35 увести 

формулу =СУММ(I8:I34)/2.  

Оцінюють структурні зрушення та їхню інтенсивність за допомогою 

лінійного коефіцієнта структурних зрушень: у клітинці J8 увести формулу 

=ABS(G8-C8). У клітинці J36 увести формулу =СРЗНАЧ(J8:J34). 

Для розрахунку коефіцієнта подібності структур у клітинці J37 

увести формулу =100-1/2*СУММ(J8:J34). 

Результати розрахунків подано на рис. 10. 
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Рис. 10. Результати розрахунку показників локалізації,  

концентрації, структурних зрушень та подібності структур 

 

Коефіцієнт концентрації свідчить про низький рівень концентрації 

зайнятого населення у віці 15 – 34 років на підприємствах за регіонами 

України. 

Коефіцієнти локалізації показали, що найбільшу кількість зайнятого 

населення у віці 15 – 34 років зосереджено в Луганській, Донецькій  

і Сумській областях. 

Лінійний коефіцієнт структурних зрушень показав, що кількість під-

приємств за кількістю зайнятого населення у віці 15 – 34 років у 2013 р., 

порівняно із 2012 роком, змінилася незначно, приблизно на 0,77 п.п. 

Коефіцієнт подібності структур показав, що структури підприємств 

2012 та 2013 рр. схожі на 89,67. 

 

2. Наявні дані за регіонами України про кількість активних під-

приємств за видами економічної діяльності, зайняте населення у віці  

від 15 до 70 років та валовий регіональний продукт (ВРП) за 2012 р. 

(табл. 3). 
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Таблиця 3 

 

Дані про кількість активних підприємств за видами  

економічної діяльності, зайняте населення у віці від 15 до 70 років 

та валовий регіональний продукт за регіонами у 2012 р. 

 

Назви регіонів 

Кількість  

активних підприємств 

за регіонами України 

та видами 

економічної діяльності 

Зайняте 

населення  

у віці від 15  

до 70 років,  

тис. осіб 

Валовий 

регіональний 

продукт,  

млн грн 

Автономна Республіка Крим 25 607 914,2 44 536 

Вінницький 17 896 701,1 33 024 

Волинський 12 283 442,8 20 005 

Дніпропетровський 43 083 1 528,5 147 970 

Донецький 46 211 1 985,4 170 775 

Житомирський 14 428 550,3 24 849 

Закарпатський 12 984 530,8 21 404 

Запорізький 23 993 821,2 54 828 

Iвано-Франківський 15 985 548,5 32 286 

Київський 29 673 757,5 69 663 

Кіровоградський 12 853 433,7 22 056 

Луганський 20 242 1 008,6 58 767 

Львівський 32 738 1 099,9 61 962 

Миколаївський 18 024 533,7 29 205 

Одеський 37 464 1 060,4 64 743 

Полтавський 18 802 652,7 56 580 

Рівненський 11 922 492,5 21 795 

Сумський 11 860 519,6 24 933 

Тернопільський 12 056 439,4 17 957 

Харківський 37 041 1 280,6 82 223 

Херсонський 14 092 477,7 19 357 

Хмельницький 15 337 571,3 26 237 

Черкаський 15 376 562,7 31 265 

Чернівецький 9 545 387,2 13 166 

Чернігівський 12 640 475,5 23 934 

м. Київ 93 001 1 399,8 275 685 

м. Севастополь 7 402 178,7 9 891 
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По-перше, слід здійснити аналіз впливу факторних ознак на резуль-

тівну. Із цією метою в пакеті Statistica обрати Basic statistics та пункт 

Correlation matrices. На рис. 11 показано основні етапи побудови коре-

ляційної матриці. 
 

  
 

  
 

Рис. 11. Побудова кореляційної матриці 

 
Підсумкова таблиця має такий вигляд (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Підсумкова кореляційна матриця 
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Значення коефіцієнта кореляції (0,79; 0,83; 0,97) свідчать про ви-

сокий рівень залежності між рівнем ВРП, кількістю активних підприємств 

за видами економічної діяльності та зайнятого населення у віці від 15  

до 70 років. 

По-друге, розглянути модель залежності валового регіонального 

продукту (у) від кількості активних підприємств за видами економічної 

діяльності(х1) та зайнятого населення у віці від 15 до 70 років (х2). 

Слід запустити програму Statistica та сформувати файл даних.  

На панелі інструментів (або в меню Statistics) вибрати модуль Multiple 

Regression. У стартовому вікні модуля, натиснувши кнопку Variables, 

вибрати залежну (Dependent var.) і незалежну (Independent var.) змінні. 

На закладці Advanced можна задати додаткові параметри побудови 

регресійної моделі. За командою виконання програми з'явиться вікно 

результатів аналізу (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Вікно результатів можинної регресії 

 

В інформаційній частині вікна міститься така інформація: назва 

залежної змінної та обсяг сукупності; значення коефіцієнтів щільності 

зв’язку (множинної кореляції, множинної детермінації та скоректований 

коефіцієнт множинної детермінації); значення F-критерію, стандартної 

похибки оцінювання (Standard error of estimate), вільного члена рів-

няння регресії b0 (Intercept) та його похибки (Std. Error), значення кри-

терію Стьюдента, значення і-коефіцієнтів. 

У функціональній частині вікна містяться кнопки та опції, що доз-

воляють усебічно розглянути результати регресійного аналізу. Так,  

на закладці Quik є кнопка Summary: Regression Results (Результати 

регресії), яка виводить таблицю результатів побудови регресії (рис. 14). 
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Рис. 14. Результати регресії 

 

У цій таблиці наведено такі результати побудови регресії: і-коефі-

цієнти (Beta) і коефіцієнти регресії В зі стандартними похибками, зна-

чення t-критерію та фактичні рівні істотності p-level. 

Звернути увагу на те, що деякі рядки виділено червоним кольором. 

Це своєрідна підказка щодо значущості відповідних параметрів побудо-

ваної моделі. Значущість параметрів оцінюють за t-критерієм, значення 

якого наведено в цій же таблиці. 

Визначені результати свідчать про таке: 

коефіцієнт множинної кореляції дорівнює 0,972 (R); 

коефіцієнт детермінації моделі дорівнює 0,945 (R2); 

скоригований коефіцієнт детермінації на кількість спостережень  

і кількість параметрів дорівнює 0,940 (Adjusted R2); 

критерій адекватності Фішера F (2,24) = 206,08; 

В (а1, а2, а3) = (-27 920; 2,8; 23,9) – параметри моделі; 

середнє квадратичне відхилення параметрів моделі становить  

(5 835,177; 0,261; 11,122); 

t (24) = (-4,785; 10,601; 2,151) – значущість параметрів за критерієм 

Стьюдента. 

Аналіз наведених результатів свідчить, що модель є адекватною  

та має такий загальний вигляд: 

 

Y = -27 920,6 + 2,8 X1 + 23,9 X2. 

 

Наступним етапом є аналіз адекватності побудованої моделі. Про 

адекватність моделі можна судити за значеннями коефіцієнтів множинної 

кореляції та детермінації, за значеннями критеріїв Стьюдента та Фішера. 

Окрім того, слід здійснити аналіз залишків моделі. Для цього призначено 

кнопку Perform residual analysis, яка знаходиться на закладці Residuals/ 

assumptions/prediction у вікні "Результатів множинної регресії". Натис-

нувши цю кнопку, переходити у вікно "Аналіз залишків" (рис 15). 
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Рис.15. Вікно аналізу залишків 

 

У цьому вікні подано великий набір аналітичних і графічних інстру-

ментів, призначених для аналізу залишків моделі. Наглядними й найваж-

ливішими є гістограма розподілу залишків (закладка Residuals, кнопка 

Histogram of residuals) і графік залишків на нормальному ймовірнісному 

папері (закладка Probability plots, кнопка Normal plot of residuals). 

Відповідні графіки наведено на рис. 16 і 17. 
 

 
 

Рис. 16. Гістограма розподілу залишків 
 

 
 

Рис. 17. Графік залишків на нормальному ймовірнісному папері 
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Якщо залишки розподілено за нормальним законом розподілу 

(гістограма залишків) і вони добре лягають на пряму (графік залишків  

на нормальному ймовірнісному папері), то це свідчить про адекватність 

побудованої моделі. Тобто можна зробити висновок, що в цьому разі 

модель адекватна. 

У модулі "Множинної регресії" слід знайти прогнозне значення 

залежної змінної. Для цього у вікні результатів необхідно перейти на за-

кладку Residuals/assumptions/prediction і натиснути кнопку Predict 

dependent variable ("Прогнозне значення залежної змінної"). У вікні,  

що з’явилося, потрібно задати значення незалежних змінних, за яких 

слід знайти прогнозне значення залежної змінної. Наприклад, задати такі 

значення (рис. 18). 
 

 
 

Рис. 18. Значення незалежних змінних  

для обчислення прогнозного значення залежної змінної 

 

Після виконання команди буде така таблиця (рис. 19). 
 

 
 

Рис. 19. Результати прогнозування 

 

У цій таблиці у стовпці B-Weight указано коефіцієнти регресії  

за залежних змінних, у стовпці Value – значення незалежних змінних, які 

щойно було задано. У рядку Intercept указано значення вільного члена 

регресії, у рядку Predicted – прогнозне значення залежної змінної. Далі 

вказано нижню та верхню границі довірчого інтервалу. 

Отже, за кількості активних підприємств за видами економічної 

діяльності 22 345 та кількості зайнятого населення у віці від 15 до  

70 років 1 553 тис. осіб валовий регіональний продукт буде становити 

71 193,7 млн грн. 
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Лабораторна робота 2 

Кластерний аналіз  

соціального та екологічного розвитку регіонів 

 

Мета роботи – закріплення теоретичних та практичних навичок  

у кластеризації регіонів країни за соціальними та екологічними показ-

никами. 

Завдання роботи. У пакеті Statistica зробити кластеризацію ре-

гіонів за соціальними та екологічними показниками, порівняти результати 

кластеризації, здійснити дискримінантний аналіз та зробити прогноз. 

 

Методичні рекомендації 

 

За даними про обсяги викидів забруднювальних речовин ста-

ціонарними та пересувними джерелами за регіонами країни у 2013 р. 

(табл. 4), необхідно зробити кластеризацію регіонів України за обсягом 

викидів забруднювальних речовин, навести основні характеристики 

виділених кластерів, надати інтерпретацію визначеним даним, устано-

вити правила зарахування регіонів до певних кластерів за допомогою 

дискримінантного аналізу. Зробити висновки. 

 

Таблиця 4 

 

Дані про викиди забруднювальних речовин  

за регіонами у 2013 р., тис. т 

 

№ 

п/п 
Назви регіонів 

Обсяги викидів 

Групи стаціонарними 

джерелами (СД) 

пересувними 

джерелами (ПД) 

1 2 3 4 5 

1 Автономна Республіка Крим 26,6 103,8 b 

2 Вінницький 149,5 79,5 b 

3 Волинський 6,6 41,9 b 

4 Дніпропетровський 940,5 203,3 а 

5 Донецький 1 448,1 198,4 а 

6 Житомирський 17,2 71,2 b 

7 Закарпатський 7,7 61,5 b 

8 Запорізький 245,9 107,1 а 
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Закінчення табл. 4 

 

1 2 3 4 5 

9 Iвано-Франківський 202,9 50,6 а 

10 Київський 111,9 165,4 b 

11 Кіровоградський 15,7 58,1 b 

12 Луганський 442,0 80,4 b 

13 Львівський 121,4 117,0 b 

14 Миколаївський 20,4 62,6 b 

12 Одеський 26,2 138,6 b 

16 Полтавський 66,6 110,0 b 

17 Рівненський 12,0 44,1 b 

18 Сумський 30,5 47,0 b 

19 Тернопільський 15,9 41,8 b 

20 Харківський 210,3 118,2  

21 Херсонський 6,0 66,7 b 

22 Хмельницький 17,2 63,5 b 

23 Черкаський 73,1 77,0 b 

24 Чернівецький 2,7 36,3 b 

25 Чернігівський 43,7 47,3 b 

26 м. Київ 31,9 215,8  

27 м. Севастополь 2,6 17,6  

 

1. Зробити кластеризацію ієрархічним методом. 

Перед тим як здійснювати аналіз, зверніть увагу на те, у якому 

вигляді подано вихідні дані. Якщо вихідні дані мають різні одиниці або 

масштаб вимірювань, то перед початком аналізу їх необхідно стандар-

тизувати. Це можна зробити таким чином: виділити стовпці та натиснути 

праву кнопку мишки Fill/Standardize Block → Standardize Columns. 

Якщо ж розмірність однакова для всіх аналізованих ознак, то стандарти-

зацію можна не робити. 

На панелі інструментів Statistics або в меню Statistics вибрати 

функцію Cluster Analysis ("Кластерний аналіз") і у вікні, що з’явилося, 

обрати Joining (tree clustering) ("Ієрархічний метод кластеризації"). 

Обравши цей метод, буде знайдено стартове вікно ієрархічного методу 

кластеризації (рис. 20). 
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Рис. 20. Стартове вікно ієрархічного методу кластерного аналізу 

 

У цьому вікні обрати змінні, за якими буде зроблено кластеризацію 

(кнопка Variables – "Змінні"). У рядку Input file необхідно задати форму 

подання вихідних даних (спостережувані – Raw data або матриця від-

станей – Distance matrix). У рядку Cluster потрібно вибрати вид класи-

фікації (класифікація "Випадків" (рядків) – Cases (rows) або класифікація 

"Змінних" (стовпців) – Variables (columns)). 

Далі вибрати алгоритм кластеризації та міру відстані. 

У цьому прикладі вибрати алгоритм Уорда й евклідову відстань. 

Після натискання кнопки ОК з'явиться вікно результатів ієрар-

хічного кластерного аналізу (рис. 21). В інформаційній частині вікна 

зазначено таку інформацію: кількість аналізованих змінних і випадків  

(у цьому разі – регіонів), вид класифікації, спосіб опрацювання про-

пущених значень, алгоритм кластеризації та міра відстаней. У функціо-

нальній частині вікна є ряд кнопок, що дозволяють різнобічно пере-

глянути результати кластеризації. 

 

 
 

Рис. 21. Вікно результатів кластеризації ієрархічним методом 
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Наочно результати кластеризації ієрархічними методами подано  

на дендрограмі (дереві класифікації). Побудувати горизонтальну дендро-

граму (Horizontal hierarchical tree plot) (рис. 22). 
 

 
 

Рис. 22. Горизонтальна дендрограма 
 

На рис. 22 наочно подано об’єднання регіонів у три кластери.  

До першого кластера увійшли шість регіонів: Донецька, Дніпропетровська, 

Луганська, Івано-Франківська, Харківська, Запорізька області. До дру-

гого – 13 регіонів: Херсонська, Закарпатська, Хмельницька, Миколаївська, 

Кіровоградська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Тернопільська, 

Рівненська, Чернівецька, Волинська області та м. Севастополь. Третій 

кластер подано вісьма регіонами: Київською, Львівською, Вінницькою, 

Черкаською, Полтавською, Одеською областями, Автономною Республікою 

Крим та м. Київ. 

Виходячи з даних рис. 22, також можна сказати, що до першого 

кластера належать регіони, у яких найбільші обсяги викидів забруд-

нювальних речовин, до другого кластера – із найменшими, відповідно, 

третій кластер подано регіонами, у яких середні обсяги викидів забруд-

нювальних речовин. 
 

2. Зробити кластеризацію методом k-середніх і порівняти визначені 

результати. 

На панелі інструментів Statistics або в меню Statistics вибрати 

функцію Cluster Analysis ("Кластерний аналіз"), а у вікні, що з’явилося, 

вибрати ітеративний метод кластеризації – k-means clustering. Цим 

методом можна відкрити стартове вікно для кластеризації (рис. 23). 
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Рис. 23. Стартове вікно методу k-середніх 

 

У стартовому вікні аналізу вибирають змінні для класифікації (кнопка 

Variables), бажану кількість кластерів – Number of clusters, кількість 

ітерацій – Number of iterations. Тут також задають початкові умови 

вибору центрів кластерів (три опції внизу): 

Choose observations to maximize initial between-cluster distances – ви-

брати як центри такі елементи, щоб максимізувати відстань між кластерами; 

Sort distances and take observations at constant intervals – вибрати 

відстані в постійних інтервалах; 

Choose the first N (Number of clusters) observations – як центри взяти 

перші N елементів. 

Після натискання кнопки ОК з’явиться вікно результатів кластерного 

аналізу методом k-середніх (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Вікно результатів кластеризації методом k-середніх 
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В інформаційній частині вікна зазначено кількість показників, за яки-

ми зроблено класифікацію, кількість опрацьованих випадків, метод клас-

теризації, спосіб опрацювання пропущених значень, кількість виділених 

кластерів і номер ітерації, після якої закінчився процес класифікації. 

У функціональній частині вікна є ряд кнопок, що дозволяють 

усебічно розглянути результати класифікації. 

Слід розглянути графік середніх значень показників для кластерів 

Graph of means (рис. 25). 

 

 

 

Рис. 25. Графік середніх значень показників для кластерів 

 
На графіку (див. рис. 25) зображено середні значення змінних  

у кластерах. Так, до першого кластера увійшли регіони з найбільшими 

обсягами викидів стаціонарними джерелами й найменшими обсягами 

викидів пересувними джерелами. У другому кластері спостерігають 

протилежну ситуацію. До третього кластеру увійшли регіони із середніми 

обсягами викидів стаціонарними та пересувними джерелами. 

На рис. 26 наведено регіони, що об’єдналися в окремі кластери, 

та евклідові відстані від них до центрів кластерів Members of each 

cluster & distances. 
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Рис. 26. Елементи кластерів, визначених методом k-середніх 

 

Виходячи з даних рис. 26, можна зробити такі висновки. До першого 

кластера увійшли 2 регіони: Дніпропетровська та Донецька області.  

До другого кластера – 4 області: Запорізька, Івано-Франківська, Луганська 

та Харківська. У третьому кластері подано 21 регіон: Автономна Республіка 

Крим, міста Київ і Севастополь, Волинська, Житомирська, Закарпатська, 

Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська області. 

Результати розрахунків за ієрархічним методом і методом k-середніх 

відрізняються. Це пов’язано з тим, що у процесі використання методів 

для визначення результатів класифікації обирали різні функції для  

її характеристики. 

 

3. Для оцінювання якості здійснення кластерного аналізу викорис-

товують дискримінантний аналіз. Для здійснення дискримінантного 

аналізу слід сформувати таблицю вихідних даних у програмі Statistica.  

У таблиці вихідних даних необхідно додати кілька рядків без даних  

(їх призначено для об’єктів, які потрібно зарахувати до певного класу). 

На панелі інструментів Statistics або в меню Statistics вибрати функцію 

Discriminant Analysis ("Дискримінантний аналіз"). У стартовому вікні 
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"Дискримінантного аналізу" потрібно обрати групувальний показник 

Grouping (у нашому випадку – це "Група") і незалежні змінні – Independent  

(рис. 27). У цьому ж вікні можна зробити додаткові установки. 

 

 
 

Рис. 27. Стартове вікно "Дискримінантного аналізу" 

 

Після натискання кнопки ОК з'явиться вікно результатів (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Вікно "Результатів дискримінантного аналізу" 

 

В інформаційній частині вікна міститься така інформація: кількість 

змінних у моделі, значення лямбди Уїлкса, значення критерію Фішера 

для апроксимації. У функціональній частині вікна є ряд кнопок для все-

бічного перегляду результатів. 
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Натиснувши кнопку Classification functions ("Класифікаційні функ-

ції"), буде визначено коефіцієнти дискримінантних функцій для двох груп 

(рис. 29). Угорі в таблиці вказано ймовірність зарахування регіону до тієї 

чи іншої групи. 

 

 

 

Рис. 29. Коефіцієнти дискримінантних функцій 

 

Ініціювавши кнопку Classification matrix, буде визначено матрицю 

класифікацій, у якій зазначено кількість спостережень у кожній групі  

й імовірність потрапляння спостережень у групи (рис. 30). У цій матриці  

у стовпці Percent Correct указано відсоток правильної класифікації 

об′єктів. У рядках матриці вказано спостережувану класифікацію під-

приємств, а у стовпцях – визначену за побудованими дискримінантними 

функціями. 

 

 

 

Рис. 30. Матриця класифікацій 

 

Із матриці видно, що в цьому прикладі не спостерігають випадків 

неправильної класифікації за групою b, тоді як за групою а класифікація 

об’єктів правильна на 60 %. 

Класифікацію елементів можна зробити, натиснувши на кнопку 

Classification of cases. Якщо у стовпці Cases не виявиться елементів, 

позначених зірочкою, то це свідчить про коректну класифікацію й гарну 

апроксимацію дискримінантних функцій (рис. 31). 
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Рис. 31 Класифікація елементів, що свідчить  

про некоректне зарахування результатів 

 

Виходячи з даних рис. 31, можна зробити висновок, що Запорізьку (8) 

та Івано-Франківську (9) області за обсягом забруднювальних викидів 

зараховано не до тієї групи (а), якщо вони будуть у групі b, то можна спо-

стерігати іншу ситуацію (рис. 32). 

 

 
 

Рис. 32. Класифікація елементів, що свідчить  

про коректне зарахування результатів 

 

Для того щоб класифікувати нові об’єкти (підприємства), не за-

криваючи аналіз, слід увести у вихідну таблицю значення тих об’єктів,  

які потрібно зарахувати до певної групи. Потім у вікні аналізу результатів 

ініціювати кнопку Posterior Probabilities ("Апостеріорні ймовірності").  

У результаті буде складено таблицю класифікацій, за якою визначають, 

до якого класу ввійшли нові об’єкти (рис. 33). 
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Рис. 33. Апостеріорні ймовірності 

 

Для визначення, до якої групи потрапив об’єкт, обирають най-

більшу ймовірність, тобто для якої групи ймовірність більша, до тієї групи 

й належить об'єкт. 

Отже, виходячи з даних рис. 33, однозначно можна зробити вис-

новок, що три регіони, які не було зараховано до жодної групи, потра-

пили до групи b з імовірністю 100 %. Це Харківська область, міста Київ  

і Севастополь. 

 

Змістовий модуль 2  

Моделі регіонального розвитку 

 

Тема 4. Прикладні методи регіональних досліджень 

 

Лабораторна робота 3  

Статистична оцінка спеціалізації  

та структурних зрушень у регіоні 

 

Мета роботи – набуття навичок в аналізі концентрації, локалізації 

соціально-економічних показників за регіонами країни, оцінюванні спе-

ціалізації регіонів та інтенсивності структурних зрушень. 

Завдання роботи. Виявити локалізацію розвитку певних показників 

за регіонами, оцінити концентрацію показників в економіці регіону; оці-

нити структурні зрушення в показниках за регіонами та проаналізувати 

подібність регіонів за структурою показників; виявити спеціалізацію ре-

гіонів. Зробити обґрунтовані економічні висновки. 
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Методичні рекомендації 

 

Основні показники оцінювання концентрації, спеціалізації, подібності 

структур та структурних зрушень наведено в табл. 5. 

 

Таблиця 5 

 

Основні показники оцінювання концентрації, спеціалізації, 

подібності структур та структурних зрушень 

 

Назви 

показників 

Формули 

розрахунків 

Коефіцієнт локалізації %100

jd

jD

Lk   

Коефіцієнт концентрації  
m

1
jjk dD

2

1
k  

Коефіцієнти структурних зрушень 

лінійний 

m

dd

l

m

1
0j1j

d

 

  

квадратичний 
m

)dd(
m

1

2
jo1j

d

 

  

Коефіцієнт подібності структур   jsjk dd
2

1
-1  h  

Коефіцієнт спеціалізації регіону 
.екон

.галуз
с

d

d
k   

 

1. Виявити експортно-орієнтовані регіони за допомогою коефіцієнта 

локалізації. 

У табл. 6 подано дані щодо обсягу експорту за регіонами України  

та валового регіонального продукту (ВРП) за 2013 р., розрахунки струк-

тури експорту та ВРП за регіонами (Dj – частка експорту j-го регіону,  

dj – частка ВРП j-го регіону) і коефіцієнт локалізації за наведеною  

в табл. 5 формулою. 
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Таблиця 6 

 

Дані про обсяг експорту за регіонами України та ВРП за 2013 р. 

та розрахунок коефіцієнта локалізації 

 

Регіони 
Експорт,  

тис. дол. США 

Валовий  

регіональний 

продукт,  

млн грн 

Dj dj kL 

Україна 14 836 264,2 1 459 096 1 1 – 

Автономна 

Республіка Крим 
521 744,2 44 536 0,035 17 0,030 52 1,152 14 

Вінницький 59 276,9 33 024 0,004 00 0,022 63 0,176 53 

Волинський 57 556,3 20 005 0,003 88 0,013 71 0,282 95 

Дніпропетровський 542 892,5 147 970 0,036 59 0,101 41 0,360 83 

Донецький 639 582,6 170 775 0,043 11 0,117 04 0,368 33 

Житомирський 40 796,2 24 849 0,002 75 0,017 03 0,161 46 

Закарпатський 292 412,4 21 404 0,019 71 0,014 67 1,343 57 

Запорізький 228 709,8 54 828 0,015 42 0,037 58 0,410 24 

Івано-Франківський 68 451,3 32 286 0,004 61 0,022 13 0,208 51 

Київський 477 798,5 69 663 0,032 20 0,047 74 0,674 53 

Кіровоградський 20 393,4 22 056 0,001 37 0,015 12 0,090 93 

Луганський 157 415,0 58 767 0,010 61 0,040 28 0,263 43 

Львівський 395 672,2 61 962 0,026 67 0,042 47 0,628 01 

Миколаївський 620 994,7 29 205 0,041 86 0,020 02 2,091 17 

Одеський 1 178 293,3 64 743 0,079 42 0,044 37 1,789 86 

Полтавський 79 272,2 56 580 0,005 34 0,038 78 0,137 79 

Рівненський 65 502,2 21 795 0,004 42 0,014 94 0,295 57 

Сумський 55 381,3 24 933 0,003 73 0,017 09 0,218 45 

Тернопільський 58 319,9 17 957 0,003 93 0,012 31 0,319 41 

Харківський 344 954,5 82 223 0,023 25 0,056 35 0,412 60 

Херсонський 41 276,4 19 357 0,002 78 0,013 27 0,209 71 

Хмельницький 40 251,2 26 237 0,002 71 0,017 98 0,150 88 

Черкаський 26 713,2 31 265 0,001 80 0,021 43 0,084 03 

Чернівецький 17 027,1 13 166 0,001 15 0,009 02 0,127 19 

Чернігівський 21 278,0 23 934 0,001 43 0,016 40 0,087 43 

м. Київ 4 018 902,9 275 685 0,270 88 0,188 94 1,433 68 

м. Севастополь 81 293,9 9 891 0,005 48 0,006 78 0,808 31 
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Із табл. 6 видно, що в більшості регіонів коефіцієнт локалізації нижчий 

за одиницю, тобто частка експорту цих регіонів нижча за частку ВРП  

у сукупному ВРП країни. Проте декілька регіонів, а саме: Автономна 

Республіка Крим, Закарпатська, Миколаївська, Одеська області та м. Київ, 

характеризуються перевищенням частки експорту над часткою ВРП, 

тобто їх можна назвати експортно-орієнтованими щодо інших областей. 

 

2. Проаналізувати концентрацію інвестицій в економіку Харківського 

та Полтавського регіонів України за такими даними (табл. 7). 
 

Таблиця 7 

 

Дані про валову додану вартість та структуру капітальних інвестицій 

за Харківським та Полтавським регіонами 

 

Види економічної діяльності 

Харківський регіон Полтавський регіон 

Валова 

додана 

вартість,  

млн грн 

Структура 

капітальних 

інвестицій, 

% 

Валова 

додана 

вартість,  

млн грн 

Структура 

капітальних 

інвестицій, 

% 

Усього 69 396 – 43 549 – 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
6 292 6,6 6 278 15,4 

Рибальство, рибництво 6 0 5 0,1 

Промисловість 13 939 19,8 18 947 44,6 

Будівництво 2 509 9,6 1 054 5,9 

Торгівля; ремонт автомобілів, побу-

тових виробів та предметів особис-

того вжитку 

11 722 6,9 3 945 15,8 

Діяльність готелів та ресторанів 575 0,2 205 0,1 

Діяльність транспорту та зв’язку 7 328 35,3 4 570 5,1 

Фінансова діяльність 7 232 0,9 1 041 0,1 

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг під-

приємцям 

8 855 10,0 2 290 7,4 

Державне управління 2 922 4,8 1 603 4,1 

Освіта 4 379 1,1 1 752 0,3 

Охорона здоров’я та надання соці-

альної допомоги 
2 314 0,7 1 330 1,1 

Надання комунальних та індивідуаль-

них послуг; діяльність у сфері куль-

тури та спорту 

529 4,4 1 323 0,2 
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Зробити розрахунок коефіцієнта концентрації (табл. 8), попередньо 

розрахувавши частку валової доданої вартості (ВДВ) кожного з виду 

діяльності у ВДВ регіону – dj (для Харківського та Полтавського регіонів 

окремо). Слід зауважити, що структуру інвестиції за видами діяльності 

вже подано, необхідно перевести її в коефіцієнти (Dj). 

 

Таблиця 8 

 

Розрахунок коефіцієнта концентрації 

 

Види економічної діяльності 
Харківський регіон 

Полтавський 

регіон kk 

Dj dj kk Dj dj 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
0,066 0,091 0,025 0,154 0,144 0,010 

Рибальство, рибництво 0 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 

Промисловість 0,198 0,201 0,003 0,446 0,435 0,011 

Будівництво 0,096 0,036 0,060 0,059 0,024 0,035 

Торгівля; ремонт автомобілів, по-

бутових виробів та предметів осо-

бистого вжитку 

0,069 0,169 0,100 0,158 0,091 0,067 

Діяльність готелів та ресторанів 0,002 0,008 0,006 0,001 0,005 0,004 

Діяльність транспорту та зв’язку 0,353 0,106 0,247 0,051 0,105 0,054 

Фінансова діяльність 0,009 0,104 0,095 0,001 0,024 0,023 

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання по-

слуг підприємцям 

0,1 0,128 0,028 0,074 0,053 0,021 

Державне управління 0,048 0,042 0,006 0,041 0,037 0,004 

Освіта 0,011 0,063 0,052 0,003 0,040 0,037 

Охорона здоров’я та надання со-

ціальної допомоги 
0,007 0,033 0,026 0,011 0,031 0,020 

Надання комунальних та індиві-

дуальних послуг; діяльність у сфері 

культури та спорту 

0,044 0,008 0,036 0,002 0,030 0,028 

Коефіцієнт концентрації 
  

0,342 
  

0,158 
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Коефіцієнт концентрації (див. табл. 8) Харківського регіону дорівнює 

0,342 п. п., що більший за відповідний показник Полтавського регіону 

(0,158 п. п.). Тобто, можна зробити висновок, що концентрація інвестицій  

в економіку регіону за видами діяльності більш висока в Харківському. 

Це свідчить про більшу інвестиційну привабливість Харківського регіону. 

 

3. Необхідно проаналізувати, як змінилася структура економіки 

Харківського регіону за період 2008 – 2011 рр. та який регіон є найбільш 

подібним до Харківського (на основі даних 2011 р.). Виявити спеціа-

лізацію кожного з регіонів. Вихідні дані наведено в табл. 6. 

Розрахунок коефіцієнтів структурних зрушень за 2010–2011 рр. 

наведено на рис. 34. 

 

 

 

Рис. 34. Розрахунок коефіцієнтів структурних зрушень 

 

Для розрахунку коефіцієнта подібності структур в табл. 9 наведено 

дані про валову додану вартість за видами економічної діяльності. 
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Таблиця 9 

 

ВДВ за видам економічної діяльності 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Україна 1 165 450 110 564 273 87 077 166 382 45 012 37 232 203 755 11 768 133 196 64 133 118 637 56 833 62 099 45 825 22 664 

АР Крим 35 472 3 879 107 707 3 506 1 405 1 574 5 718 1 249 3 705 1 152 3 443 2 931 2 044 3 123 929 

Вінницький 26 622 6 278 7 272 3 202 1 392 1 070 3 510 147 2 891 617 1 430 1 846 1 980 1 514 466 

Волинський 16 177 2 722 2 299 1 746 329 600 3 001 130 2 016 650 1 242 1 014 1 350 776 300 

Дніпропетровський 120 469 6 965 6 30 360 23 196 4 100 1 924 15 298 717 10 488 6 336 9 279 3 076 3 996 3 378 1 350 

Донецький 138 506 6 014 14 20 401 35 023 6 886 4 983 23 012 927 10 948 5 704 10 346 3 335 5 210 3 925 1 778 

Житомирський 19 994 3 688 3 1799 2 534 520 600 2 812 148 1 621 450 983 1 808 1 603 1 014 411 

Закарпатський 16 782 2 549 2 87 2 545 244 660 2 932 187 1 935 470 1 109 1 108 1 533 1 036 385 

Запорізький 42 168 4 183 29 1 372 10 942 3 642 789 5 608 461 3 130 2 507 2 866 1 895 2 300 1 803 641 

Івано-Франківський 23 303 2 964 2 2 654 2 328 2 006 975 3 340 154 2 179 906 1 315 1 264 1 759 993 464 

Київський 51 844 7 193 3 175 6 011 2 199 2 657 9 228 538 9 686 813 5 604 3 230 2 150 1 610 747 

Кіровоградський 18 453 4 635 2 920 2 542 392 439 2 315 60 2 310 483 762 1 218 1 269 834 272 

Луганський 48 054 2 685 2 10 366 11 909 2 315 710 5 107 238 3 530 1 540 2 454 2 180 2411 1 842 765 
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Закінчення табл. 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Львівський 47 111 4 637 7 1 863 5 065 1 396 1 705 7 839 520 6 651 2 490 4 748 3 181 3 360 2 648 1 001 

Миколаївський 25 010 4 480 16 114 3 743 1 558 613 3 689 244 3 760 807 1 757 1 407 1 447 920 455 

Одеський 57 175 4 808 11 63 5 563 1 072 1 951 8 343 813 14 416 3 340 6 975 3 167 3 181 2 286 1 186 

Полтавський 43 549 6 278 5 9 164 8 456 1 327 1 054 3 945 205 4 570 1 041 2 290 1603 1 752 1 330 529 

Рівненський 17 379 3 067 4 314 2 155 2 027 607 2 367 151 1 631 516 847 1 029 1 444 915 305 

Сумський 20 957 3 158 9 1 996 3 442 746 423 3 036 139 2 145 520 1 379 1 296 1 440 862 366 

Тернопільський 15 168 3 448 3 149 1 418 325 459 2 499 107 2 007 381 823 991 1 441 821 296 

Харківський 69 396 6 292 6 1 993 9 210 2 736 2 509 11 722 575 7 328 7 232 8 855 2 922 4 379 2 314 1 323 

Херсонський 17 000 4 643 10 40 2 135 364 366 2 387 203 1 548 536 929 1 144 1 395 869 431 

Хмельницький 20 792 4 351 2 158 1 779 2 130 579 2 805 109 2 111 670 1 073 1 590 2 008 1 040 387 

Черкаський 24 093 5 455 15 184 4 595 755 567 3 902 158 2 190 422 1 538 1 367 1 553 979 413 

Чернівецький 11 424 2 344 4 28 850 291 682 1 949 74 1 003 314 758 1 033 1 154 597 343 

Чернігівський 19 328 3 810 2 1 399 2 242 697 392 2 588 117 1 979 619 1 104 1 727 1 375 896 381 

м. Київ 210 220 34 – 4 9 339 3 837 7 961 62 492 3 288 26 542 23 242 43 433 8 493 7 915 7 116 6 524 

м. Севастополь 9 004 4 – 196 906 321 383 2 311 109 876 375 1 295 978 650 384 216 
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Для розрахунку коефіцієнта подібності структур слід побудувати 

матрицю, у якій відняти структуру ВДВ кожного з регіонів видами еко-

номічної діяльності від Харківського регіону (рис. 35). 

 

 

 

Рис. 35. Розрахунок коефіцієнта подібності структур 

 
Найбільш подібним до Харківського регіону за структурою ВДВ 

за видами діяльності є Львівській регіон (подібний на 88 %). 

Для розрахунку спеціалізації Харківського регіону слід визначити 

частку ВДВ Харківського регіону у ВДВ України та структуру економіки 

Харківського регіону за видами економічної діяльності. Розрахунок наве-

дено на рис. 36. 
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Рис. 36. Розрахунок спеціалізації регіону 

 

Спеціалізацію регіону визначають за видами діяльності, що від-

повідають найбільшим коефіцієнтам спеціалізації більшим за одиницю. 

Вид діяльності з найбільшим коефіцієнтом спеціалізації є галуззю 

спеціалізації регіону першого рівня і т. д. Тобто, як видно з рис. 36, 

Харківський регіон спеціалізується на торгівлі (kс = 2,83), переробній 

промисловості (kс = 2,23) та операціях із нерухомим майном (kс = 2,14). 

 
Лабораторна робота 4  

Використання виробничих функцій  

для оцінки складових розвитку регіону 

 

Мета роботи – закріплення теоретичного матеріалу та набуття 

практичних навичок у побудові виробничої функції в модулі Nonlinear 

Estimation пакета Statistica. 

Завдання роботи. Перевірити існування нелінійного зв'язку між 

обсягом виробництва і величиною виробничих ресурсів шляхом побу-

дови виробничої функції Кобба – Дугласа. Визначити всі її харак-

теристики. 

Знайти можливі комбінації виробничих ресурсів за чотирьох фік-

сованих рівнів виробництва. Навести графік ізоквант, якщо обсяг 

виробництва буде становити 0,5 млн грн; 1,15 млн грн; 2,4 млн грн;  

4,5 млн грн. 
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Методичні рекомендації 
 

Для того щоб перевірити існування зв'язку між обсягом вироб-

ництва та обсягом виробничих ресурсів регіонів слід застосувати такі 

вихідні дані (рис. 37). 

Для розрахунків використовують пакет Statistica, модуль Nonlinear 

estimation. Стартову панель модуля наведено на рис. 37. 

 

 
 

РИС. 37. Стартова панель модуля 

 

Результати зроблених розрахунків наведено на рис. 38. 

 

Модель:v3=a0*v1^a1*v2^a2 (Таблица данных1) Зав. пер.: Объем прод. 

Потери: (OBS-PRED)**2 Итоговые потери: 2,169406131 R= ,98074 

Объясненная дисперсия: 

 
a0 a1 a2 

Оценка 1,335554 0,702920 0,328678 

 

Рис. 38. Розрахунок параметрів моделі 
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Як видно з рис. 39, визначено таку виробничу функцію (ВФ): 
 

У = 1,3356 * X10,7029 * Х20,3287. 
 

 
 

Рис. 39. Завдання специфікації змінної 

 

Вільний член моделі показує сукупну продуктивність факторів 

виробництва, тобто цей коефіцієнт буде зростати в разі застосування 

передових технологій за умови незмінного обсягу факторів виробництва. 

Параметри a1 та a0 – коефіцієнти еластичності випуску, відповідно,  

за працею та основними засобами. Він показує, що в разі зміни чисель-

ності робочої сили на 1 %, виробництво зросте на 0,7 % за незмінного 

обсягу основних засобів. Відповідно, у разі збільшення основних засобів 

на 1 % за фіксованої кількості робочої сили, виробництво зросте на 0,3 %. 

Лише взаємний вплив двох факторів дає еластичний вплив виробничих 

ресурсів на обсяг виробництва, тому що сума коефіцієнтів більша  

за одиницю.  

Для оцінювання адекватності моделі використовують коефіцієнт 

множинної кореляції, що розраховують за формулою: 

 

 

 

 

 
 

Значення коефіцієнта кореляції становить 0,980 7, що свідчить про 

сильний зв'язок між факторами моделі та її придатність для прогно-

зування обсягу виробленої продукції. 
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Слід побудувати ізокванти, що відповідають обсягам виробництва 

1,1 та 1,2 млрд грн. Ізокванти ВФ – це лінії рівня q = f(x1; x2), (q > 0),  

що становлять множину, у яких ВФ набирає значення, що дорівнює q. 

Ізокванти становлять різні набори (співвідношення) використовуваних 

ресурсів, які забезпечують однаковий випуск продукції q.  

Для цього необхідно розрахувати значення показника трудових ресурсів 

для таких прогнозних значень обсягу виробництва (Упр = 1,1 млрд грн), 

залишаючи значення показника капіталу незмінними, за формулою: 

 

L = (Уnp/(bo*KAb2))*(1/b1), 

 

записавши її в область специфікації змінної Long name (див. рис. 39). 

 

За визначеними даними будують графіки. Для цього слід вибрати  

в пункті меню Graphs підпункт Scatterplots ("Точкові графіки"). Під  

час завдання характеристик графіка вибрати Graph type – Multiple 

("Складний"), зняти оцінку Linear fit, як змінні вибрати по осі X величину 

основних коштів, а по осі У – нові значення трудових ресурсів L, як це 

показано на рис. 40. 

 

 
 

Рис. 40. Побудова ізокванти 

 

На рис. 41 показано можливі комбінації ресурсів, що забезпечують 

обсяг виробництва 1,1 млрд грн. 
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Диаграмма рассеяния (Таблица 10v*25c)

-1 0 1 2 3 4 5

Осн. сред.
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L

 

 

Рис. 41. Комбінація ресурсів  

для обсягу виробництва 1,1 млрд грн 

 

Ізокванта показує комбінації обсягу праці та основних засобів, 

мінімально необхідні для забезпечення обсягу виробництва 1,1 млрд грн. 

Як видно із графіка, ізокванта має крутий нахил, відповідно до праці,  

що свідчить про більшу її продуктивність. Це підтверджує більший ко-

ефіцієнт еластичності праці (0,7) щодо еластичності обсягу основних 

засобів (0,3). 

 

Тема 5. Статистичний аналіз  

регіональної нерівномірності 

 

Лабораторна робота 5  

Статистична оцінка нерівномірності  

регіонального розвитку 

 

Частина 1. Статистична оцінка пропорційності розвитку регіонів 

 

Мета – набуття практичних навичок в аналізі нерівномірності роз-

витку регіонів на підставі індикаторів σ-конвергенції. 

Завдання. Виявити рівень конвергенції/дивергенції серед регіонів 

країни за певними економічними показниками. 
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Методичні рекомендації 

 

Для аналізу наявності нерівномірності розвитку використовують такі 

формули (табл. 10). 

Таблиця 10 

 

Основні формули σ-конвергенції 

 

Індикатори Формули 

Коефіцієнт варіації Уїльямсона 
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Проаналізувати наявність нерівномірності розвитку регіонів України 

за допомогою таких індикаторів: ВДВ та чисельність населення (табл. 11). 
 

Таблиця 11 
 

Дані щодо ВДВ та чисельності населення за регіонами країни 

 

 

ВДВ (млн грн) 
Чисельність наявного населення  

на початок року (тис. осіб) 

2011 2012 2011 2012 

1 2 3 4 5 

Україна 1 165 450 1 168 946,00 45 778,5 45 633,6 

АР Крим 35 472 35 294,64 1 963,5 1 963,0 

Вінницький 26 622 27 047,95 1 641,2 1 634,2 
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Закінчення табл. 11 
 

1 2 3 4 5 

Волинський 16 177 16 435,83 1 037,2 1 038,6 

Дніпропетровський 120 469 119 866,70 3 336,5 3 320,3 

Донецький 138 506 134 904,80 4 433,0 4 403,2 

Житомирський 19 994 21 333,60 1 279,0 1 273,2 

Закарпатський 16 782 16 782,00 1 247,4 1 250,7 

Запорізький 42 168 40 902,96 1 801,3 1 791,7 

Івано-Франківський 23 303 23 838,97 1 379,8 1 380,1 

Київський 51 844 54 125,14 1 717,6 1 719,5 

Кіровоградський 18 453 18 305,38 1 010,0 1 002,4 

Луганський 48 054 46 900,70 2 291,3 2 272,7 

Львівський 47 111 47 535,00 2 544,7 2 540,9 

Миколаївський 25 010 24 409,76 1 183,3 1 178,2 

Одеський 57 175 56 603,25 2 388,7 2 388,3 

Полтавський 43 549 43 331,26 1 487,8 1 477,2 

Рівненський 17 379 17 622,31 1 152,5 1 154,3 

Сумський 20 957 21 145,61 1 161,5 1 152,3 

Тернопільський 15 168 16 715,14 1 084,1 1 080,4 

Харківський 69 396 69 187,81 2 755,1 2 742,2 

Херсонський 17 000 16 456,00 1 088,2 1 083,4 

Хмельницький 20 792 22 039,52 1 326,9 1 320,2 

Черкаський 24 093 23 852,07 1 285,4 1 277,3 

Чернівецький 11 424 11 469,70 904,3 905,3 

Чернігівський 19 328 19 637,25 1 098,2 1 088,5 

м. Київ 210 220 215 895,90 2 799,2 2 814,3 

м. Севастополь 9 004 76 894,16 380,8 381,2 

 

1. Розрахувати ВДВ на душу населення та за допомогою вбудо-

ваних функцій Excel СТАНДОТКЛОН, СРЗНАЧ (коефіцієнт варіації –  

це стандартне відхилення поділене на середню у відсотках), СКОС (ко-

ефіцієнт асиметрії). Результати розрахунків наведено в табл. 12. 
 

Таблиця 12 
 

Результати розрахунків ВДВ на душу населення 
 

Регіони України 
ВДВ на душу населення, грн 

2011 р. 2012 р. 

1 2 3 

Україна 25 458 25 616 

АР Крим 18 066 17 980 
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Закінчення табл. 12 
 

1 2 3 

Вінницький 16 221 16 551 

Волинський 15 597 15 825 

Дніпропетровський 36 106 36 101 

Донецький 31 244 30 638 

Житомирський 15 633 16 756 

Закарпатський 13 454 13 418 

Запорізький 23 410 22 829 

Івано-Франківський 16 889 17 273 

Київський 30 184 31 477 

Кіровоградський 18 270 18 262 

Луганський 20 972 20 637 

Львівський 18 513 18 708 

Миколаївський 21 136 20 718 

Одеський 23 936 23 700 

Полтавський 29 271 29 333 

Рівненський 15 079 15 267 

Сумський 18 043 18 351 

Тернопільський 13 991 15 471 

Харківський 25 188 25 231 

Херсонський 15 622 15 189 

Хмельницький 15 670 16 694 

Черкаський 18 744 18 674 

Чернівецький 12 633 12 669 

Чернігівський 17 600 18 041 

м. Київ 75 100 76 714 

м. Севастополь 23 645 20 172 

Стандартне відхилення 12 129 12 327 

Середнє 22 230 22 321 

Асиметрія 3,43 3,57 

Варіація 54,56 55,22 

 

Коефіцієнт варіації є досить високим, більшим за нормативне зна-

чення 33 %, та з часом він підвищився, що свідчить про посилення 

дивергентних тенденцій серед регіонів України. Правостороння аси-

метрія також збільшується та свідчить про зміщення показників ВДВ 

регіонів до початку координат (тобто менших значень). 

 

2. Для розрахунку індексу Джині необхідно побудувати матрицю 

n×n , де n – регіони України, та відповідно до формули, відняти ВДВ 

регіону в рядку і від ВДВ регіону у стовпці j. По діагоналі матриці, таким 

чином, будуть нулі (рис. 42). 
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Рис. 42. Побудова матриці для розрахунку індексу Джині 

 

За допомогою формули, наведеної в табл. 10, розрахувати індекс 

Джині (звернути увагу на введену формулу на рис. 43). Попередньо 

необхідно підсумувати спочатку стовпці матриці, а потім рядки. 
 

 
 

Рис. 43. Розрахунок індексу Джині 
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Індекс Джині є доволі низьким – 0,22, що свідчить про однаковість 

ВДВ більшості регіонів. 

 

3. Щоб розрахувати індекси Тейла, слід попередньо розрахувати 

складові формули, де y – ВДВ; p – чисельність населення з вихідних 

даних. Звернути увагу на введення формули (рис. 44). 

 

 
 

Рис. 44. Розрахунок індексів Тейла 

 

Перш за все слід зауважити, що індекс Тейла має невелике зна-

чення, тобто концентрація показників ВДВ регіонів доволі висока, по-

друге, перший індекс Тейла вищий за другий, що свідчить про значний 

внесок у нерівномірність регіонів із високим рівнем ВДВ. 
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Загальний аналіз усіх показників σ-конвергенції дає змогу зробити 

висновок, що за наявності високої варіації та асиметрії спостерігають 

також високу концентрацію регіональних показників ВДВ, що свідчить 

про значне відхилення незначної кількості регіонів із дуже високим (щодо 

основної маси регіонів) рівнем ВДВ. 

 

Частина 2. Динамічна оцінка нерівномірності регіонального розвитку 

 

Мета – набуття практичних навичок у розрахунку та аналізі показ-

ників β-конвергенції. 

Завдання. Здійснити аналіз β-конвергенції та просторових ефектів 

серед регіонів України за певними економічними показниками. 

 

Методичні рекомендації 

 

Основні формули теорії  β-конвергенції наведено в табл. 13. 

 

Таблиця 13 

 

Формули β-конвергенції 

 

Показники Формули 

Модель β-конвергенції )uyln(ba
T

)y/yln(
0i0i

0iiT   

Швидкість конвергенції T/)bT1ln(   

"Половина шляху" (half-life) 

конвергенції 
 /)2ln(hl  

Стандартизація просторової 

матриці W* 



n

1j
ij

ij
ij

w

w
w  

Вектор лагової просторової 

залежності 



 
n

1i
iij)1(iy ywyW  

I-тесту Морана 
yy

Wy
I

T

y
T

  

 

Примітка: 

yі0 – показник розвитку регіону в початковий момент; 

yіТ  – показник розвитку регіону в кінцевий момент Т; 
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а і b – параметри моделі; 

ui0  – помилка моделі; 

w*
ij  – фіктивна (dummy) змінна критерію відстані; 

y і yT – вихідна та транспонована матриці стандартизованих показників при-

бутковості регіонів, відповідно. 

 

Як показник розвитку регіону слід використати ВДВ на душу насе-

лення 2010–2011 рр. Як видно з формули, для побудови моделі β-конвер-

генції необхідно додатково розрахувати логарифм показника в початковий 

момент часу (у 2011 р.) та темп зростання показника (рис. 45). 

 

 

 

Рис. 45. Розрахунок вихідних даних  

для побудови моделі β-конвергенції 
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Модель побудувати за допомогою пакета Statistica, модуль Multiply 

regression. Залежною змінною є логарифм темпу зростання ВДВ на душу 

населення, залежною – логарифм ВДВ на душу населення у 2010 р. 

Результати аналізу моделі β-конвергенції наведено на рис. 46. 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной: ln(yiT/yi0) (Таблица данных2)  

R= ,18769918 R2= ,03523098 Скорректир. R2= ----- F(1,25)=,91294 p 

 
БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(25) p-уров. 

Св.член 
  

0,223137 0,228444 0,976769 0,338041 

ln(yi0) -0,187699 0,196445 -0,021978 0,023002 -0,955478 0,348485 

 

Рис. 46. Результати побудови моделі β-конвергенції 

 

Як видно з рис. 46, модель β-конвергенції виявилася неадекватною. 

Це підтверджено низьким рівнем коефіцієнта детермінації (R = 0,187), 

кожен із параметрів також не значущий (рівень статистики Стьюдента t 

нижчий за табличний). Тобто неможливо простежити зв'язок між темпами 

зростання в регіоні та рівнем його початкового стану. Для економіки,  

що формується та переживає часи змін, таке положення є нормальним. 

Проте параметр b є від’ємним, дорівнює -0,022, що відповідає темпу 

конвергенції (зближення) 2,2 %. Швидкість конвергенції дорівнює: 

 

β=- ln(1-(-0,021)*1)/1=-0,0208=2,08 % на рік. 

 

Теоретичний час, за який регіони зблизяться на половину, потрібно 

розрахувати таким чином: 

 

hl=ln(2)/-0,0208=33,35 років. 

 

Неадекватність моделі конвергенції також може бути спричинено 

просторовими ефектами. Просторові впливи аналізують за допомогою 

тесту Морана. Для його розрахунку необхідно виконати такі етапи: 

 

1. Побудувати матрицю сусідства за правилом: 
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Результат побудови матриці сусідства наведено на рис. 47. 

 

 
 

Рис. 47. Матриця сусідства 

 

2. Побудова стандартизованої просторової матриці W* шляхом 

відношення кожного елемента рядка матриці на суму всіх елементів 

рядка таким чином (рис. 48): 
 







n
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*
ij
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ij

ij

w

w
w . 
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Рис. 48. Стандартизація матриці сусідства 

 

3. Вектор лагової просторової залежності Wy: 

а) стандартизація вихідних даних – ВДВ на душу населення кож-

ного регіону необхідно поділити на середній ВДВ на душу населення  

за країнами та взяти від нього логарифм натуральний (рис. 49); 



55 

 
 

Рис. 49. Стандартизація вихідних даних 

 

б) транспонувати вихідні дані за допомогою спеціальної вставки 

(рис. 50). 

 

 
 

Рис. 50. Спеціальна вставка 
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Помножити кожен із рядків стандартизованої матриці сусідства  

на транспоновані вихідні дані (стандартизовані) (рис. 51). 

 

 
 

Рис. 51. Розрахунок вектора лагової просторової залежності Wy 

 

4. Розрахунок тесту Морана (рис. 52) здійснюють матричним спо-

собом за формулою: 

 

yy

Wy
I

T

y
T

 . 

 

Для цього слід використати функцію МУМНОЖ. Перемножити 

транспоновані вихідні дані (нормовані) на вектор лагової просторової 

залежності Wy та поділити на добуток транспонованих і нетранспоно-

ваних вихідних даних (нормованих). 

 

 
 

Рис. 52. Розрахунок індексу Морана 
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5. Для побудови діаграми Морана слід вибрати точковий графік.  

За віссю Х розмістити ВДВ на душу населення нормоване,  за віссю У – 

просторовий лаг Wy. Якщо більшість регіонів розташувалося у квад-

рантах LL та HH, то має місце просторова залежність між регіонами 

України за аналізованим показником (рис. 53). 

 

 

 

Рис. 53. Діаграма Морана 

 
Тема 6. Міжнародні та національні  

регіональні статистичні порівняння 

 

Лабораторна робота 6  

Статистичне рейтингування розвитку  

територій країни 

 

Частина 1. Використання територіальних індексів під час виконання 

регіональних порівнянь 

 

Мета – закріплення теоретичних та практичних навичок у побудові 

територіальних індексів. 

Завдання. Побудувати територіальні індекси (змінного, постійного 

складу та структурних зрушень) середнього курсу продажу долара США 

(євро) за декількома регіонами України. 
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Методичні рекомендації 
 

Наявні вихідні дані середнього курсу продажу євро Харківської  

та Запорізької областей у жовтні та листопаді 2015 р. На їхній основі 

побудувати територіальні індекси, для чого попередньо виконати про-

міжні розрахунки (рис. 54). 

 

 
 

Рис. 54. Вихідні дані та проміжні розрахунки 

 

Зробити розрахунок територіальних індексів змінного, постійного 

складу та структурних зрушень. 

Територіальний індекс змінного складу розраховують за формулою:  
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Територіальний індекс постійного складу розраховують за формулою:  
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Територіальний індекс структурних зрушень має такий вигляд: 
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На рис. 55 наведено розрахунок територіальних індексів. 

 

 
 

Рис. 55. Територіальні індекси 

 

Таким чином, у листопаді 2015 р., порівняно з жовтнем 2015 р., 

середній курс продажу євро збільшився на 2,58 % за рахунок зростання 

середнього курсу євро в Запорізькій та Харківській областях. За рахунок 

зростання середнього курсу євро в пунктах обміну Запорізької області  

в листопаді 2015 р., порівняно з жовтнем 2015 р., середній курс продажу 

євро збільшився на 2,62 %. За рахунок зростання середнього курсу  

євро в пунктах обміну Харківської області в листопаді 2015 р., порівняно  

з жовтнем 2015 р., середній курс продажу євро зменшився на 0,04 %. 

 

Частина 2. Рейтингування регіонів за рівнем соціально-економічного 

та екологічного розвитку 

 

Мета – набуття практичних навичок у здійсненні рейтингування 

регіонів за рівнем соціально-економічного та екологічного розвитку. 

Завдання. Здійснити рейтингування регіонів України за трьома 

складовими частинами сталого розвитку (економічною, соціальною та еко-

логічною). Надати економічну інтерпретацію визначеним результатам. 

 

Методичні рекомендації 

 

Для здійснення рейтингування регіонів України визначити показ-

ники, які характеризують конкурентоспроможність за трьома групами: 

соціальні, економічні та екологічні. 
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Для оцінювання економічної складової частини було розглянуто 

такі показники (рис. 56): 

валовий регіональний продукт на душу населення, грн; 

внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, 

виконані власними силами наукових організацій, тис. грн;  

індекс споживчих цін регіону, %; 

вантажообіг автомобільного транспорту, млн ткм; 

обсяг експорту товарів, вивезених із території регіону, млн дол США. 

 

 

 

Рис. 56. Стандартизовані значення економічних показників  

розвитку регіонів та їхній комплексний показник у 2005 та 2012 рр. 

 

Для оцінювання соціальної складової частини було обрано такі 

показники (рис. 57): 

навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на одне 

вільне робоче місце, осіб; 

забезпеченість населення житлом, у середньому на одну особу м2 

загальної площі; 

рівень зареєстрованого безробіття, % до населення працездат-

ного віку; 

загальна кількість осіб, які потерпіли від злочинів, осіб. 
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Рис. 57. Стандартизовані значення соціальних показників  

розвитку регіонів та їхній комплексний показник 2005 та 2012 рр. 

 

Для оцінювання екологічної складової частини було обрано такі 

показники (рис. 58): 

скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, млн м³; 

потужність очисних споруд, млн м³; 

викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонар-

них та пересувних джерел забруднення в розрахунку на одну особу, кг; 

площа земель об’єктів природно-заповідного фонду, тис. га. 
 

 
 

Рис. 58. Стандартизовані значення екологічних показників  

розвитку регіонів та їхній комплексний показник 2005 та 2012 рр. 
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Аналіз конкурентоспроможності регіонів України здійснювали для 

2005 та 2012 рр. До показників, які характеризують соціальну та еко-

логічну конкурентоспроможність регіону, належать як показники-стиму-

лятори, так і показники-дестимулятори. 

Стандартизація показників конкурентоспроможності передбачає 

зведення на основі варіаційного розмаху всіх показників до одного 

числового вимірника, який змінюється в межах від 0 до 1. 

Кожен із показників-стимуляторів або показників-дестимуляторів 

має трансформуватися у відповідний індекс показника (наприклад, ва-

ловий обсяг ВРП має трансформуватися в індекс валового обсягу ВРП). 

Показники-стимулятори можна знайти за такою формулою: 
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де p
ikX  – стандартизований i-й показник-стимулятор k-го регіону; 

p
ikх  – фактичне значення i-го показника-стимулятора k-го регіону; 

p
minх  – мінімальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності 

регіонів; 

p
maxx  – максимальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності 

регіонів. 

Показники-дестимулятори також знаходять на основі варіаційного 

розмаху за такою формулою: 
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де n
ikX  – стандартизований i-й показник-стимулятор k-го регіону; 

n
ikx  – фактичне значення i-го показника-стимулятора k-го регіону; 

n
minx  – мінімальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності 

регіонів; 

n
maxX  – максимальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності 

регіонів. 
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Після визначення комплексних показників за відповідними напря-

мами розвитку регіонів слід знайти інтегральний індекс конкуренто-

спроможності регіону. Оскільки всі комплексні показники рівноцінні для 

конкурентоспроможності регіону, то інтегральний показник конкуренто-

спроможності регіону мають знаходити за такою формулою: 

 

 КККК ІЕклРІСРІЕР
r

1
І  , 

 

де IК – інтегральний індекс конкурентоспроможності k-го регіону; 

r – загальна кількість комплексних показників інтегрального індексу 

конкурентоспроможності регіонів (r = 3); 

КІЕР  – інтегральний індекс економічного розвитку регіону; 

КІСР  – інтегральний індекс соціального розвитку регіону; 

КІЕклР  – інтегральний індекс соціального розвитку регіону. 

 

Потрібно сформувати інтегральний індекс конкурентоспромож-

ності на основі комплексних показників розвитку регіонів, відповідно,  

у 2005 та 2012 рр. та проставити рейтинг регіонів (рис. 59 і 60). 

 

 
 

Рис. 59. Інтегральний індекс конкурентоспроможності регіонів 

та їхні відповідні рейтинги за цим показником у 2005 р. 
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Рис. 60. Інтегральний індекс конкурентоспроможності регіонів  

та їхні відповідні рейтинги за цим показником у 2012 р. 

 

Необхідно простежити зміни, які відбулися в рейтингу регіонів України 

за інтегральним показником конкурентоспроможності (рис. 61): 

 

 
 

Рис. 61. Рейтинг регіонів України за інтегральним показником 

конкурентоспроможності у 2005 та 2012 рр. 
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Згідно з визначеним рейтингом регіонів України за комплексним 

показником конкурентоспроможності, наприклад, Сумський регіон напри-

кінці 2012 року посів 21-ше місце, тобто мав низьке значення цього 

показника, порівняно з максимально можливим. 

Хоча місце Сумського регіону в загальному рейтингу регіонів 

України, згідно з інтегральним показником конкурентоспроможності,  

не змінилося, проте, порівняно із 2005 р., відбулися певні зміни в комп-

лексних показниках відповідних напрямів розвитку регіону. 

Здійснивши аналіз показників, які характеризують конкуренто-

спроможність за складовими частинами сталого розвитку: соціальними, 

економічними та екологічними, можна стверджувати, що Сумський регіон 

за інтегральним показником конкурентоспроможності є одним з останніх – 

21-ше місце серед 27 регіонів у 2012 р. (аналогічно у 2005 р.), тоді як 

лідирували м. Київ та Київський регіон. 

Серед виділених напрямів розвитку регіонів, на основі яких 

складався інтегральний показник конкурентоспроможності, у 2005 р. 

Сумський регіон посів відносно високу позицію за екологічним показ-

ником (8-ме місце), проте низький розвиток економічних (19-те місце)  

та соціальних (16-те місце) показників не дозволив регіону зайняти вищу 

позицію. 

У 2012 р. відбулося певне поліпшення у значеннях соціальних 

показників – 11-те місце, проте економічний та екологічний розвиток 

погіршився (22-ге та 13-те місця, відповідно, за комплексними показ-

никами розвитку відповідних сфер). 
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