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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

АПК

агропромисловий комплекс

ВДВ

валова додана вартість

ВВП

валовий внутрішнй продукт

ЕГП

економіко-географічне положення

ІРЛП

індекс розвитку людського потенціалу

КМА

Київська міська агломерація

ЛС

ландшафтна сфера

МО

мінеральна орієнтація

МТК

міжнародний транспортний коридор

МСР

мінерально-сировинні ресурси

ПГТС

природно-господарська територіальна система

ПР

потенціал розвитку

ПРП

природно-ресурсний потенціал

ТВК

територіально-виробничий комплекс

ТГП

транспортно-географічне положення

ТС МР

територіальна структура мінеральних ресурсів
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ВСТУП
Ключове місце в системі базових властивостей будь-якої території належить її
інтегральному потенціалу, який поєднує в собі всі ресурси території (людські,
природні, виробничі, фінансові та ін.) і саму територію з її суспільно-географічним
положенням, як поле взаємодії суспільно-природних компонентів. Разом з тим
інтегральний потенціал виступає як цілісний комплекс, що дозволяє розглядати
територію як єдине ціле із складною системою природно-суспільних компонентів, що
на ній взаємодіють.
Таким чином у розумінні категорії «інтегральний потенціал території» є всі
ознаки його суспільно-географічної сутності. Наявність та напрями освоєння
інтегрального

потенціалу

відбивають

найбільш

істотні

тенденції

перспектив

господарського розвитку більшості країн світу та їх регіонів. Ймовірні зміни в
структурі природних ресурсів, глобальність взаємозв’язків щодо їх використання,
пріоритетність ресурсів «знань» та інтелектуального потенціалу є одними з головних
при визначенні економічних стратегій та напрямів інтеграції країн у міжнародне
співтовариство. Масштаби освоєння, особливості структури й територіальне поєднання
різноманітних природних ресурсів у багатьох країнах і нині залишаються основним
чинником розвитку господарської діяльності, формування територіальної спеціалізації
та структури виробництва і розселення населення.
Все це зумовлює значимість категорії «інтегральний потенціал території» не
тільки для розвитку суспільно-географічних досліджень, а й для розробки завдань і
напрямів регіональної політики держави.
Таким чином вивчення інтегрального потенціалу території є одним з головних
напрямів дослідження регіонів та міст держави. Адже його складові в більшості
випадків виступають факторами виробництва, а спільне використання форм їх
територіального зосередження лежить в основі провідних процесів розміщення
продуктивних

сил

(зосередження,

територіальної

комплексності,

спеціалізації,

кооперування), а також територіальної організації суспільства, суспільно-природної
взаємодії, відтворення населення та виробництва тощо.
Не в останню чергу актуалізація вивчення інтегрального потенціалу території
пов’язана зі зміною системи господарювання, посиленням конкуренції в умовах ринку,
глобалізацією економіки, сучасними напрямами ресурсокористування у світі, впливом
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науково-технічного прогресу на господарську діяльність тощо. Наявність ресурсів у
багатьох країнах є не тільки важливим чинником господарської діяльності, соціальноекономічного розвитку країн, а й засобом підвищення ефективності господарювання,
формування нової стратегії розвитку економіки на основі ресурсозбереження,
застосування нововведень і модернізації виробництва.
Для України при переході до моделі випереджаючого інноваційного зростання в
умовах гострої інвестиційної недостатності та неможливості одночасної технологічної
та структурної перебудови всіх ланок виробництва у всіх регіонах особливо важливою
стає концентрація зусиль на декількох напрямах технологічних проривів на глобальний
рівень. Така стратегія розвитку виходить із урахування інтересів України в умовах
глобалізації, і повинна базуватися на нових підходах щодо використання інтегрального
потенціалу держави та його окремих складових – природно-ресурсного, людського,
виробничого, фінансового та інших потенціалів. У цьому контексті першочергового
значення набуває раціональне використання інтегрального потенціалу країни, її
регіонів та окремих міст.
Саме

ці проблеми

визначили

мету та

завдання

наукової монографії

«Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження».
Дослідження проведено на прикладі адміністративних районів Київської області та
центрів соціально-економічної активності Київського Придніпров’я.
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Розділ 1. Суспільно-географічні засади дослідження
інтегрального потенціалу території

1.1. Інтегральний потенціал території у контексті господарської
діяльності регіону
Одним із важливих напрямів економічного піднесення країни, досягнення
конкурентних переваг у глобалізованому світі є раціональне й ефективне використання
ресурсного потенціалу території. Це та основа, на якій базується господарська
діяльність, формується територіальна структура виробництва і розселення населення,
відбувається взаємодія природних та суспільних компонентів. За умов обмеженості
фінансових засобів, підвищення дієвості макроекономічних регуляторів використання
внутрішнього потенціалу території стає головним ресурсом розвитку регіонів.
Основними вихідними положеннями при дослідженні ресурсного потенціалу
території, забезпечення ефективного використання ресурсів за сучасних умов з метою
обґрунтування пріоритетів господарської діяльності є: 1) наявність природних,
особливо земельних, мінеральних, водних ресурсів, а також матеріальних, трудових,
фінансових, що формують первинні конкурентні переваги території, не є достатньою
умовою ефективної господарської діяльності, забезпечення конкурентоспроможності
виробництва в

регіоні;

2) все більшого

значення

набувають

модернізація

і

нововведення в економіці, у тому числі в освоєнні та використанні ресурсів, розвиток
науковоємних галузей, створення новітніх науково-технічних розробок; 3) підвищення
ролі економіко-географічного

місцеположення та економічного

середовища у

використанні ресурсного потенціалу; 4) необхідність врахування міжнародної стратегії
формування ринку всіх видів ресурсів та світової кон’юнктури щодо кожного з них;
5) поява досконаліших виробництв, не пов’язаних з використанням природних ресурсів
– ресурсозамінників; 6) у зв’язку з вичерпністю ресурсів надр, а також необхідністю
відновлення продуктивності земельних, рослинних ресурсів все більшого значення при
їх використанні набувають ресурсозбереження і ресурсозаощадливість [1, 2, 3].
Науково-технічний прогрес, глобалізація економіки, посилення конкуренції
становлять нові вимоги до освоєння та використання ресурсів, їх залучення до
господарської діяльності. У виробничих затратах зростає тенденція до зниження частки
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тих ресурсів, що формують первинні конкуренті переваги території (земельні,
мінерально-сировинні, рослинні, лісові ресурси). Що стосується трудового потенціалу,
то за умов постіндустріального суспільства все більшу роль у розвитку держав,
окремих регіонів відіграє їх інтелектуальна складова, що є рушійною силою науковотехнічного прогресу і соціально-економічного піднесення.
Отже,

ефективне

використання

ресурсного

потенціалу,

підвищення

конкурентоспроможності виробництва, зниження його ресурсомісткості нерозривно
пов’язані з впровадженням сучасної техніки і нових технологій, інноваціями в
економіці, істотним підвищенням ролі інтелектуального потенціалу, удосконаленням
виробничих

і

виробничо-територіальних

форм

господарської

діяльності.

Запровадження інновацій, ресурсозберігаючих технологій, ширше використання
високоякісних ресурсозамінників, екологізація виробництва – головні пріоритети у
використанні ресурсів для господарських цілей, підвищенні конкурентних позицій
держави (регіону).
У наукових дослідженнях, пов’язаних з вивченням ресурсного потенціалу
території, використовуються терміни „ресурсний потенціал”, „виробничий потенціал”,
„природно-ресурсний потенціал”, „потенціал регіонального розвитку”, „інтегральний
потенціал”. Поняття „потенціал” походить від лат. potentia – сила, що в широкому
розумінні означає „можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути
використані для досягнення певної мети, вирішення якого-небудь завдання” [4, с.576].
Потенціал території визначається як „можливість розширення господарської діяльності
на даній території без великих допоміжних затрат на її благоустрій або з додатковими
капітальними затратами”1.
Основним концептуальним змістом термінів, що стосуються ресурсного
потенціалу, є виявлення і оцінка ресурсів, які можуть бути ефективно використані у
господарській діяльності з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу.
Ресурсний потенціал – це сукупність (поєднання) ресурсів певної території та
можливості їх використання для забезпечення життєдіяльності країни (регіону) [5].
Наявність різних, хоча близьких за суттю термінів, що відображають ресурсний
потенціал, пов’язана зі структурою ресурсів, на яких акцентується увага, та цільовою
функцією дослідження. Це може бути досягнення економічної ефективності або нові
1

Котляков В.М., Комарова А.И. География: Понятия и термины. Пятиязычный академический словарь. – М.:
Наука, 2007. – С. 544.
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параметри їх використання, забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
удосконалення розміщення виробництва, вирішення екологічних проблем.
Найбільш загальним є термін „ресурсний потенціал”, де основна увага звернена
на ресурси як основу забезпечення розвитку країни (регіону), базу формування і
напрямів реалізації економічної стратегії. Головними складниками ресурсного
потенціалу є виробничий, природно-ресурсний, людський та фінансовий потенціал [5].
Виробничий потенціал може бути виділений як окреме поняття, суттю якого є наявні й
потенційні можливості виробництва, забезпеченість його певними видами ресурсів
[1, 6]. Природно-ресурсний потенціал (ПРП) розглядається як важлива складова
загального ресурсного потенціалу території. Водночас багатьма науковцями це поняття
виокремлено з метою узагальненої оцінки саме природних ресурсів, виявлення їх ролі в
соціально-економічному розвитку країни та її регіонів [1, 5, 7]. ПРП трактується як
сукупність природних ресурсів території, її природні можливості, які можуть бути
використані або задіяні у господарській діяльності. Крім того, оцінка ПРП території як
бази розвитку ресурсозатратних галузей дає змогу обґрунтувати очікувані екологічні
наслідки розширення або скорочення різних видів ресурсозатратних виробництв,
визначити пріоритетні напрями природокористування.
Існує

також

поняття

„просторово-економічний

потенціал

регіону”,

що

визначається як наявність опорного каркасу території – основних ліній, головних міст і
вузлів соціально-економічного розвитку, важливих інфраструктурно-комунікаційних
магістралей, що є однією з головних ознак інвестиційної привабливості регіону,
тяжіння інвестицій [6, 8].
За сучасних умов суспільного розвитку, коли ресурсний, зокрема природний,
потенціал не є вирішальним чинником підвищення ефективності економіки, а все
більшу роль відіграють інформаційні ресурси, людський, зокрема інтелектуальний
потенціал (капітал), що виражається у продукуванні нових ідей, створенні нових
технологій та джерел енергії, найбільш прийнятним для визначення потенціалу регіону
є поняття „ інтегральний потенціал території”. Воно поєднує всі ресурси території
(природні, трудові, виробничі, наукові, інтелектуальні, інформаційні тощо) і саму
територію як поле взаємодії суспільно-природних компонентів, включаючи її
транспортно-географічне
об’єднуються

положення.

природно-ресурсний,

В

інтегральному

потенціалі

виробничо-технічний,

території

інтелектуальний,
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інформаційний та інші часткові потенціали, а також власне територія з певним типом її
організації [6].
Наведене вище поняття інтегрального потенціалу території найповніше
відображає сучасну структуру ресурсів, що є основою господарського розвитку країни
(регіону). Беручи до уваги пріоритетність інформаційного та інтелектуального
потенціалу, що визначають прогрес у розвитку продуктивних сил, наявність саме цих
складових інтегрального потенціалу, підвищення їх ролі в соціально-економічному
піднесенні країни, визначенні стратегічних напрямів їх розвитку засвідчують про
великі можливості ресурсного потенціалу загалом, значно ефективніше використання
всіх видів ресурсів. Досліджуючи роль і перспективи використання інших складових
інтегрального

потенціалу

–

природно-ресурсного,

виробничо-технічного,

деморесурсного, слід виходити з того, що вони мають бути оцінені з позицій розвитку
сучасних

технологій,

організаційно-виробничих

нововведень.

Це

сприятиме

підвищенню ефективності використання ресурсів і значно вищій результативності
господарської діяльності.
У визначенні категорії „інтегральний потенціал території” є всі ознаки його
суспільно-географічної сутності. Наявність та напрями освоєння інтегрального
потенціалу відбивають найбільш істотні тенденції перспектив господарського розвитку
більшості країн світу. Ймовірні зміни в структурі природних ресурсів, глобальність
взаємозв’язків

щодо

їх

використання,

пріоритетність

ресурсів

„знань”

та

інтелектуального потенціалу є одними з головних при визначенні економічних
стратегій та напрямів інтеграції країн у міжнародне співтовариство.
Природні ресурси, їх освоєння та використання відбивають безпосередній
зв’язок природи з господарською діяльністю людини; виробничо-технічні, фінансові,
інтелектуальні, інформаційні ресурси – це також результат взаємодії людини з
природою, що має опосередкований характер, а нагромаджені ресурси утворилися
завдяки удосконаленню процесу взаємодії із залученням досягнень науково-технічного
прогресу, підвищенню продуктивності праці, глибшому пізнанню законів розвитку
природи й суспільства.
Дослідженням інтегрального потенціалу території займалися багато зарубіжних,
у тому числі російських (колишніх радянських), вчених, а також вітчизняних. Серед
них особливо слід виділити таких як О.О. Мінц, Ю.Д. Дмитревський, І.В. Комар,
В.О. Анучин,

М.Т. Агафонов,

П.Я. Бакланов,

Г.О. Приваловська,

М.Д. Шаригін,
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П. Клоук, Д. Кресге, Д. Сейвер, М.Скотт, Г.С. Сарджент, Ф. Андерсон, Г. Метчевс, Р.
Моррова. Серед економістів слід виділити праці Л.В. Канторовича, В.С. Немчинова,
С.Г. Струміліна,

М.П. Федоренка,

Є.Д. Силаєва,

В.М. Гейця,

Б.М. Данилишина,

А.І. Тіпка, З.С. Варналія та ін.
Великий внесок у дослідження ресурсного потенціалу території, у тому числі
окремих його складових, зробили українські економіко-географи – М.М. Паламарчук,
І.О. Горленко,

В.П. Руденко.

О.Г. Топчієв,

Р.А. Іванух,

І.Т. Твердохлєбов,

Н.Ю. Недашківська та ін. У їх працях [7, 8, 9, 10, 11] розроблено теоретико-методичні
засади дослідження ресурсного потенціалу території, дано його визначення та
обґрунтовано напрями суспільно-географічних досліджень.
У 1993 році було видано монографію В.П. Руденка „Географія природноресурсного потенціалу України” [12]. В ній дано визначення цього поняття,
схарактеризовано

стан досліджень, обґрунтовано

методи дослідження. Аналіз

величезного фактологічного матеріалу, вибір критеріїв та застосування методики
компонентної та інтегральної економічної оцінки ПРП дали можливість визначити
продуктивність всіх складових ПРП (мінеральних, водних, земельних, лісових,
фауністичних ресурсів) і в результаті оцінити сумарний ПРП кожної області і загалом
України. Проведено також типологію ПРП, обґрунтовано напрями його ефективного
використання з урахуванням виділених типів, охорони та відтворення ресурсів. Слід
зазначити, що запропонована методика оцінки природно-ресурсного потенціалу
України може бути використана і за сучасних умов ринкової економіки. Це стосується
вартісної оцінки земельних ресурсів, що нині є важливою проблемою для України [13].
В монографії „Проблемы комплексного развития территории”, виданій у 1994
році в Інституті географії НАНУ, було сформульовано поняття „інтегральний потенціал
території” (автори називають його інтегральний ландшафт території) [9, с.8]; визначено
його як цілісну систему, що є результатом взаємодії природи й суспільства та
характеризується складним поєднанням компонентів. Зазначалося, що підвищення
ефективності використання території нерозривно пов’язано з її комплексним
збалансованим розвитком. Було визначено основні напрями суспільно-географічного
дослідження збалансованого розвитку території і підвищення ефективності її
використання. Підкреслювалося, що інтегральний потенціал території об’єднує не
тільки наявні ресурси, а й саму територію як поле взаємодії суспільно-природних
компонентів, включаючи її географічне (у тому числі транспортне) положення.
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Раціональне використання інтегрального потенціалу території є важливим чинником
підвищення ефективності віддачі цієї території [9, с.21].
Теоретико-методичні напрацювання з питань дослідження інтегрального
потенціалу території, їх практичне застосування є важливою основою проведення
подальших досліджень.
Повернення до вивчення інтегрального потенціалу території пов’язано зі зміною
системи господарювання, посиленням конкуренції за умов ринку, глобалізацією
економіки, сучасними напрямами ресурсокористування у світі, впливом науковотехнічного прогресу на господарську діяльність тощо. Наявність ресурсів за нинішніх
умов є не тільки важливим чинником господарської діяльності, соціально-економічного
розвитку країн, а й засобом підвищення ефективності господарювання, формування
нової стратегії розвитку економіки на основі ресурсозбереження, застосування
нововведень і модернізації виробництва.
Вирішення економічних проблем, формування ринку праці залежать не лише від
раціонального використання кожного виду ресурсів, а й продуктивного використання
загального (інтегрального) потенціалу території. На цій основі посилюється взаємодія
між структурними підрозділами виробництва, зокрема між сировинною ланкою і
матеріально-технічним забезпеченням, формуванням збуту продукції, а також
розвитком обслуговування, організацією підготовки спеціалістів тощо.
Сучасний погляд на раціональне комплексне використання ресурсів значною
мірою пов’язаний з формуванням кластерів, прототипом яких є територіальновиробничі комплекси (ТВК). Однак якщо ТВК розглядаються як форма територіальної
організації виробництва [5], то суттю кластерів є створення нових форм власне
виробництва на основі зосередження ресурсів, розвитку інфраструктури, найбільш
доцільного

місцерозташування

основних

складових

виробничого

процесу

на

мікрорівні [2].
Соціально-економічне підґрунтя розвитку кластерів, використання принципу
комплексності в організації виробничого процесу відкривають нові перспективи у
визначенні

стратегій

розвитку

регіонів,

організації

господарської

діяльності,

формуванні ринку праці. Підвищується роль території не лише як простору
зосередження ресурсів, а й середовища життєдіяльності людини. Таким чином
змінюється контекст конкуренції: суперництво за досягнення високих результатів
відбувається в межах локальних виробничих формувань на основі раціонального
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використання

ресурсів,

включаючи

(природних,

трудових,

інтелектуальних,

фінансових, інформаційних тощо), а також особливостей самої території, її
місцерозташування, взаємоузгодженого розвитку всіх виробничих компонентів.
Економіко-географічне положення, іншими словами місцеположення території є
важливою складовою її інтегрального потенціалу, водночас істотним ресурсом
господарської діяльності. Мається на увазі центральність, периферійність, глибинність
розміщення території по відношенню до регіонів світу, окремих країн, угруповань
держав. У межах країни – це розміщення по відношенню до промислово розвинених
районів, міських агломерацій, транспортних магістралей і вузлів, великих портів,
фінансових і торгових центрів.
Визначаючи економко-географічне положення території як поля взаємодії
діяльності людини, слід проаналізувати вплив зовнішніх економічних, соціальних,
геополітичних процесів, а також екологічної ситуації, що формують суспільну
кон’юнктуру, означують напрями використання природно-ресурсного потенціалу.
Важливо враховувати близькість даної території до потужних ресурсних джерел і
великих техногенних об’єктів (рудників, шахт, енергетичних систем), що можуть
істотно

вплинути

на використання місцевих ресурсів,

особливо

мінерально-

сировинних, виробничих ресурсів. Велике значення має розміщення регіону щодо
центрів розвитку науки, технополісів, науково-виробничих комплексів. Це дасть змогу
зіставити і оцінити можливості використання інтелектуального потенціалу території
для розвитку науково-інноваційної діяльності, створення інноваційних проектів,
залучення виробництва до мережевих структур.
В

межах

досліджуваної

території

важливо

оцінити

особливості

взаєморозміщення ресурсів, близькість і доступність їх освоєння та використання,
узгодженість між наявністю виробничих, трудових, фінансових ресурсів і потенціалом
природних ресурсів, що можуть бути залучені до господарської діяльності.
Важливим чинником, що істотно впливає на використання ресурсного
потенціалу регіону, є територіальна структура господарства і розселення населення. Це
соціально-економічний каркас країни (регіону), територіальні обриси розподілу
продуктивних сил. В основі формування територіальної структури лежать форми
зосередження виробництва, просторова взаємодія видів господарської діяльності,
особливості розміщення системи поселень [14].
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Територіальна

структура є

наслідком

процесу розвитку і розміщення

господарства, включаючи використання ресурсів і розселення населення. Водночас це
конкретні соціально-економічні об’єкти, на які слід орієнтуватися, аналізувати їх зміни
й еволюцію в часі в процесі подальшого розвитку виробництва знову ж таки на основі
залучення різних видів ресурсів. При цьому важливо забезпечувати комплексний
збалансований

розвиток

території,

вдосконалення

розміщення

господарської

діяльності, раціональне природокористування.
Досліджуючи інтегральний потенціал території, зокрема його природноресурсну складову з метою господарського використання, слід мати на увазі, що існує
закон відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил і природно-ресурсним
потенціалом1.
В його основу покладено залежність між зростанням соціально-економічних
потреб суспільства на основі сучасного рівня розвитку продуктивних сил і відповідно
залученням природних ресурсів у виробництво. Порушення цієї відповідності може
спричинити негативні зміни екостану території. З другого боку, зміни, що відбуваються
у природно-ресурсному потенціалі, зумовлюють необхідність інновацій в техніці і
технологіях, що забезпечило б ефективне використання природних ресурсів з
урахуванням процесів, що відбуваються у природному середовищі. У свою чергу за
принципом зворотного зв’язку якісно змінюється виробничо-технологічний потенціал
регіону, що дає можливість суспільству адекватно реагувати на зміни у природноресурсному потенціалі [15].
Необхідно враховувати при використанні природних ресурсів об’єктивну
реальність їх вичерпності, докорінну зміну природних умов території. Наприклад, за
даними ООН, ресурси 18 економічно важливих корисних копалин є на межі повного
вичерпання, серед них – золото, срібло, сірка, цинк, олово, вольфрам та інші2.
Водночас посилення темпів, масштабів використання природних ресурсів,
окремих видів корисних копалин спричиняє зростання антропогенного навантаження
на довкілля, його деградацію. Таке середовище стає непридатним для життєдіяльності
населення.
Важливою складовою інтегрального

потенціалу території, що

визначає

перспективи науково-технічного прогресу, інформаційного розвитку суспільства, є
1

Екологічна енциклопедія. Закон відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил і природно-ресурсним
потенціалом
2
Екологічна енциклопедія. Закон обмеженості природних ресурсів
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інтелектуальний потенціал. Це інтелектуальний капітал нації, поєднання якісних рис,
талантів, знань людини щодо ефективного використання наявних ресурсів та їх
трансформування у якісний інтелектуальний продукт. У використанні інтелектуального
потенціалу важливим є не стільки прямий ефект від інвестицій в освіту, скільки
підвищення загального рівня соціально-економічного розвитку країни (регіону),
культурного

рівня

суб’єктів

господарювання

і

якості

життя

населення.

В

інтелектуальному потенціалі поєднується широкий спектр освітніх, професійних,
світоглядних якостей людини, здатних докорінно змінити розвиток суспільства,
забезпечити конкурентоспроможність економіки, істотно підвищити якість робочої
сили, її здатність до продуктивної праці в умовах постіндустріальної економіки [16].
Інтелектуальний потенціал – це найбільш потужний та перспективний ресурс, в основі
якого

лежить

інтелектуальна

праця

людини,

спрямована

на

створення

і

розповсюдження інновацій. Таким чином докорінно змінюється відношення до людини
як головної продуктивної сили суспільства. Зростає роль інтелекту, знань та
високопродуктивної праці в економічному розвитку країни (регіону), випереджаючи
значимість засобів виробництва і природних ресурсів. Наявність інтелектуального
потенціалу, створення нових цінностей за рахунок використання нововведень свідчать
про перехід від економіки природно-сировинного спрямування до нової економіки –
економіки знань [17].
Поняття „інтегральний потенціал території” є динамічним і набуває нового
змісту в конкретно-історичних умовах. Розвиток продуктивних сил, включаючи
предмети праці й засоби виробництва, науково-технічний прогрес, вплив глобалізації,
зумовлюють зміни у споживанні ресурсів, напрямах їх господарського використання.
Виникає потреба у створенні нової виробничої бази, продукуванні нових наукових
технологій

освоєння

ресурсів,

вдосконаленні форм

територіальної організації

виробництва.
З другого боку, відбуваються зміни в структурному співвідношенні ресурсів, їх
кількості та якості, кон’юнктурі попиту на той чи інший вид ресурсів. Все це
відповідно позначається на господарській діяльності, територіальній організації
виробництва і розселенні населення. Слід зазначити, що існує хронологічна
різноплановість певних видів ресурсів. Одні з них, зокрема природні ресурси, є
траєкторією генези і змін як компонентів природи і вони вичерпні. Причому,
мінерально-сировинні ресурси є вичерпними невідновними, а земельні, лісові –
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вичерпні відновні. Цінність природних ресурсів, їх роль у господарській діяльності
змінюється і залежить від рівня розвитку продуктивних сил, прогресу науки й техніки,
світової кон’юнктури, попиту та той чи інший вид ресурсів.
Природні ресурси, зокрема в Україні, найбільше впливають на господарську
діяльність і територіальну організацію виробництва. Значне зосередження мінеральносировинних, земельних, лісових ресурсів в районах з особливо сприятливими
природними й економічними умовами створюють основу для формування таких
важливих елементів територіальної структури господарства, як спеціалізовані райони,
зони, ареали виробництва. Тут, як правило, спостерігається найвища продуктивність
праці й висока ефективність виробництва, є умови для формування експортного
потенціалу.
Використання природних, зокрема мінерально-сировинних, ресурсів, розвиток
обробної промисловості у таких районах є одним із пріоритетних напрямів їх
економіки. Однак конкурентоспроможність виробництва може підвищуватися, або хоча
б залишатися на тому самому рівні за умов засвоєння нових знань, запровадження
інновацій, створення нових форм організації виробництва.
У групі природних ресурсів особливу роль відіграють земельні ресурси. Їх
використання пов’язано насамперед з основною продуктивною властивістю землі –
родючістю. Наявність потужного земельно-ресурсного потенціалу є фундаментом
національної економіки багатьох країни, у тому числі й України. Найбільше значення
має якісний стан та природна родючість ґрунтів. При раціональній структурі
землекористування, науковому та матеріальному забезпеченні розвиток сільського
господарства може бути пріоритетним напрямом економіки країни (регіону) [18].
Земля використовується також як просторовий базис розміщення господарських
і соціальних об’єктів, розселення населення, інфраструктури, особливо транспортних
мереж і об’єктів.
Важливою складовою інтегрального потенціалу регіону є трудові ресурси. Це
наявні й передбачені в майбутньому можливості забезпечення попиту на працю.
Трудові

ресурси

характеризуються

кількістю

працездатного

населення,

його

професійно-освітнім рівнем, здатністю до суспільно-корисної праці. У свій час
зосередження трудових ресурсів, виробничі навики і трудовий досвід населення були
одними із важливих чинників розміщення певних галузей господарства (сільське
господарство, легка промисловість, рибний промисел, лісове господарство). Згодом зі
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зростанням процесів механізації виробничих процесів, підвищенням освітньокваліфікаційного рівня працюючих вплив трудових ресурсів, рівня їх зосередження на
території істотно зменшилися. За умов ринкової економіки, посилення конкуренції
людський потенціал знову стає одним із найважливіших чинників, що визначає
конкурентоспроможність господарської діяльності.
Виробничий потенціал регіону як складова інтегрального потенціалу – це наявні
й потенціальні можливості виробництва, здатність виробляти продукцію, здійснювати
капітальне будівництво, перевезення вантажів, надавати необхідні послуги населенню.
Визначається досягненнями науки і техніки, обсягами виробничих потужностей,
наявністю транспортних засобів. До виробничого потенціалу входять також економічно
активне населення, розвиток галузей сфери обслуговування населення та ін. Головним
складником виробничого потенціалу є основні фонди, що характеризуються обсягами,
структурою, рівнем використання, ступенем зношеності, розгалуженістю виробничої
бази. Особливе значення за умов посилення конкуренції має наявність наукоємних
інвестиційно спроможних виробництв, здатних до реалізації інноваційної моделі
економічного

зростання,

формування

експортного

потенціалу

[6, 1].

Завдяки

оновленню виробничого потенціалу і кваліфікованій робочій силі, впровадженню
інновацій у технологічні процеси і безпосередньо у виробництво продукції
забезпечуються динамізм у розвитку і постійні зміни за умов посилення конкуренції.
Важливою складовою виробничого потенціалу регіону є рівень розвитку
інфраструктури, зокрема виробничої, транспортної, ринкової. Завдяки інфраструктурі
створюються умови для нарощування і ефективного використання виробничого
потенціалу, підвищення інвестиційної привабливості виробництва, його адаптації до
умов активної конкуренції [1, 2]. Високий рівень розвитку інфраструктури є важливою
передумовою ефективності капіталовкладень, зниження негативного впливу кризи на
економічну активність.
На локальному рівні розвиток інфраструктури, крім забезпечення суто
виробничої діяльності, сприяє виконанню таких функцій, як загальний менеджмент
(управління), правова і фінансова діяльність, технічне обслуговування, зокрема ремонт,
налагоджування, модернізація комплектуючих. Завдяки цьому формується система
взаємопов’язаних видів діяльності, між якими існують міцні виробничі зв’язки. Саме
така скоординованість лежить в основі формування кластерів – найбільш адаптованої
та ефективної за умов жорсткої конкуренції форми організації виробничої діяльності.
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В умовах інформаційної революції, що охопила нині всі сфери життєдіяльності
людства, посилення ролі інформації в розвитку економіки дають підстави вважати цей
ресурс важливою складовою частиною інтегрального потенціалу території. У
високорозвинених країнах інформація та інформаційні технології все більше впливають
на конкурентоспроможність виробництва, стають важливими чинниками економічного
піднесення.
Інформаційні ресурси впливають на господарську діяльність, зміцнюючи
структуру виробництва, іноді спеціалізацію виробничих підрозділів. Застосування
інформаційних технологій створює можливості для підвищення продуктивності праці,
вдосконалення технологічних процесів, автоматизації виробництва. Розроблення і
використання інформаційних технологій зумовлюють виникнення нових видів
економічної діяльності. У багатьох випадках вони розвиваються на основі тих
виробничих процесів, які сформувалися традиційно [2].
Інформаційні ресурси відносяться до поновлювальних благ, які можна
тиражувати, відповідно до соціальних потреб та підвищують можливості координації
виробничої діяльності в регіональному, національному і глобальному масштабах.
Важливою складовою інтегрального потенціалу території (регіону) і водночас
засобом реалізації стратегічних завдань щодо освоєння, залучення до господарської
діяльності всіх інших видів ресурсів є фінансові ресурси. Це сукупність усіх видів
грошових коштів, фінансових активів, які наявні у регіоні і знаходяться у його
розпорядженні. Фінансові ресурси є результатом взаємодії надходжень і витрат,
розподілу грошових коштів, їхнього нагромадження та використання [6]. Фінанси є
одним з інструментів, що суттєво впливає на напрями і ефективність використання
кожного

виду ресурсів,

визначає

траєкторію

руху

господарської діяльності,

динамічність її розвитку. Водночас, слід зазначати, що фінансове забезпечення є
комплексною проблемою і має бути спрямоване на кінцевий результат – ефективний
розвиток всієї економіки, раціональне використання ресурсного потенціалу загалом, а
не окремих видів ресурсів.
Ефективне використання інтегрального потенціалу території значно залежить
від геополітичного фактора. За умов глобалізації економіки, впливу політичних
чинників, що великою мірою визначають стратегічний потенціал держави, врахування
геополітичного ресурсу стає важливим у вирішенні проблеми освоєння і використання
інтегрального потенціалу території (регіону). Його геопросторове відношення до країн і
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політично-державних структур навколишнього оточення значно впливають на
структуру і масштаби освоєння ресурсів, можливість їх використання в перспективі,
визначення напрямів господарського розвитку території [1]. Особливо важливим є
врахування

геополітичного

чинника

у

прикордонних регіонах

для

розвитку

прикордонного співробітництва.
Використання інтегрального потенціалу території з метою удосконалення
структури

виробництва,

визначення

пріоритетів

господарської діяльності має

узгоджуватися з основними закономірностями взаємодії природи і суспільства.
Найважливіші серед них:
 відповідність антропогенного-техногенних навантажень екологічній ємності
території;
 узгодженість економічно ефективного та екологічно безпечного виробництва;
 територіальна збалансованість виробництва та раціональної планувальної
організації території;
 оптимальне співвідношення та взаємодія природно-ресурсного середовища,
населення і господарської діяльності [19];
 перехід від економіки, що базується на інтенсивному використанні ресурсів, до
їх заощадження і системного відтворення.
Зважаючи на те, що наявність, можливості освоєння і використання
інтегрального потенціалу території відбувається в межах сформованої територіальної
структури господарства і розселення населення, слід враховувати її особливості та
проблеми, що виникли в результаті зосередження виробництва, включаючи екологічну
ситуацію. Це дасть можливість оцінити галузево-функціональний і розселенський зріз
життєдіяльності населення, показати регіональні пропорції розвитку, виявити різну
економічну значимість території [14, 20].
У

цьому

контексті

використання

інтегрального

потенціалу

території

розглядається з позицій взаємопроникнення елементів територіальної структури
виробництва і відповідних видів ресурсів.
Закономірності територіальної організації виробництва по суті відбивають
причинно-наслідкові відношення між використанням наявних ресурсів території та
виробничою діяльністю в територіальному аспекті. Тяжіння окремих видів виробничої
діяльності до територій із зосередженими на ній ресурсами визначають особливості
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територіальної організації виробництва (концентрація, дисперсність, спеціалізований
район, комплексність).
Основними

традиційними

закономірностями

територіальної

організації

виробництва, що випливають із особливостей використання ресурсного потенціалу є:
 наближення промислових підприємств до джерел сировини, палива і енергії, до
місць зосередження трудових ресурсів та районів споживання продукції;
 розміщення

промислових

підприємств

з

урахуванням

раціонального

використання природних ресурсів та ефективного вирішення екологічних проблем;
 комплексно-пропорційне розміщення виробництва з метою ефективного
використання природних, матеріальних і трудових ресурсів [21];
 формування спеціалізованих агропромислових районів (зон) на територіях з
найбільш сприятливими природними у мовами для виробництва сільськогосподарської
сировини;
 зосередження виробництва певних видів сільськогосподарської продукції та її
промислового перероблення з орієнтацією на територіальну концентрацію населення
[22].
Згідно з класичною економічною теорією основними ресурсами, що визначають
господарську діяльність регіону, конкурентоспроможність економіки, її експортну
орієнтацію, є природні, у тому числі земельні, ресурси, трудові, фінансові, а також
інфраструктура [2]. Використання цих ресурсів буде ефективним у тому випадку, коли
вони мають певний рівень зосередження, відповідні якісні характеристики та високий
попит на ці ресурси. Це особливо відноситься до мінерально-сировинних, земельних, у
багатьох випадках і трудових ресурсів, які є базовою основою розвитку виробництва
будь-якого

регіону. Виробництва, що

конкурентних

переваг

території,

базуються на використанні первинних

особливо

природних

ресурсів,

як

правило

зосереджуються у вигляді спеціалізованих районів, зон, поясів, характеризуються
високими рівнями концентрації і товарності виробництва що стає важливим чинником
зростання продуктивності праці і підвищення ефективності господарювання.
За

умов

розвитку

науково-технічного

регресу,

посилення

конкуренції

використання цих ресурсів є недостатнім для підвищення ефективності господарської
діяльності, досягнення конкурентних переваг на міжнародному рівні. Виникає ситуація,
коли

наявність

мінерально-сировинних,

земельних,

трудових

ресурсів,

які

використовуються як основний базис господарської діяльності на якийсь час, стає
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менш важливим чинником розвитку, ніж ефективність їх оновлення або створення
нових виробництв на інноваційній основі.
Таким чином, основою подальшого розвитку економіки, підвищення її
конкурентоспроможності у глобалізованому середовищі стає інноваційна модель. Для її
реалізації залучаються науково-технічні, інтелектуальні, інформаційні ресурси. Це
сприяє розвитку високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти наукоємну
продукцію, підвищення технологічного рівня інших галузей, переходу від сировинного
напряму експортного потенціалу до новітніх науково-технічних розробок. Інноваційна
модель розвитку економіки, використання інтелектуального потенціалу нерозривно
пов’язані з структурною перебудовою виробництва, підвищенням його інвестиційної
привабливості, розбудовою інфраструктури [1]. Це створює умови для забезпечення
збалансованого розвитку господарства, максимального і ефективного використання
всіх складових інтегрального потенціалу території як важливого ендогенного ресурсу.
Максимальне використання внутрішнього інтегрального потенціалу країни
(регіону) особливого значення набуває в умовах світової економічної кризи, коли
відбувається різке погіршення економічного стану, порушуються виробничі зв’язки,
падає конкурентоспроможність продукції, знижується експортний потенціал країни.
Саме ефективне комплексне використання внутрішніх ресурсів регіону може
забезпечити економічне зростання галузей, що працюють на внутрішній ринок,
розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць, підвищення рівня
збалансованості виробництва, споживання тощо.
Раціональне використання інтегрального потенціалу території передбачає також
використання переваг територіального зосередження кожного виду ресурсів, їх
узгодженість з територіальною структурою виробництва, врахування традиційних
національних пріоритетів господарської діяльності в історичному аспекті, тенденцій
змін світової економіки та напрямів використання ресурсів. Не всі регіони (території),
маючи ідентичну структуру інтегрального потенціалу, можуть досягти успішного
господарського розвитку. Це залежить від особливостей поєднання ресурсів, їх
вчасного

залучення

до

господарського

використання,

створення

сучасної

інфраструктури. Водночас велике значення мають цілеспрямованість управлінців або
власників у розвитку конкретних галузей, їх інвестиційна привабливість, створення
нових

форм

організації

виробництва,

адекватне

позиціювання

продукції

на
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міжнародних ринках, а також ефективна регіональна політика і сприяння з боку
держави.
Суспільно-географічне дослідження інтегрального потенціалу території є
багатоаспектним і різномасштабним – від окремих видів ресурсів і галузей
господарської діяльності до конкурентних переваг регіону, країни, розвитку світового
господарства. Таке дослідження спрямоване на вивчення впливу ресурсного потенціалу
на господарську діяльність регіону за умов суспільних трансформацій, посилення
конкуренції, глобалізації

економіки. Виявлення особливостей і закономірностей

розвитку

організації

територіальної

господарства

у

контексті

використання

інтегрального потенціалу регіону є важливим підґрунтям при обґрунтуванні напрямів
ефективного використання внутрішніх ресурсів регіону, вдосконалення розміщення
виробництва, підвищення його конкурентоспроможності.
Враховуючи багатокомплексність, взаємозумовленість понять „інтегральний
потенціал території” і „господарський розвиток регіону”, головним методом
дослідження є системно-структурний аналіз.
Основні

принципи

суспільно-географічного

дослідження

інтегрального

потенціалу території:
 комплексність – взаємозв’язок і взаємодія всіх видів ресурсів з позицій
господарського використання, формування виробничо-територіальних комплексів,
виробничих кластерів;
 виокремленість кожного виду ресурсів і водночас їх позиціювання як
невід’ємної частини інтегрального потенціалу території з метою узгодження
загальнонаціональних проблем ресурсокористування з розвитком регіонів;
 територіальність – виявлення особливостей місцеположення регіону та
особливостей зосередження кожного компонента інтегрального потенціалу цього
регіону;
 конструктивність – підвищення ефективності використання інтегрального
потенціалу території, включаючи кожний вид ресурсів, в контексті вдосконалення
спеціалізації

господарської

діяльності,

підвищення

конкурентоспроможності

виробництва;
 врахування світових тенденцій і досягнень науково-технічного прогресу у
використанні ресурсів;
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 орієнтація на енерго- та ресурсозбереження, що стосується використання
природних ресурсів;
 надання пріоритетності у використанні інтелектуального потенціалу, перехід на
інноваційно-інвестиційну модель ресурсокористування і господарської діяльності;
 залучення країни та її регіонів у світогосподарські структури в освоєнні та
використанні природних ресурсів з врахуванням національних інтересів.
В процесі дослідження інтегрального потенціалу території (регіону) важливо
виявити

рівень

його

соціально-економічного

розвитку,

наявність

експортно-

орієнтованих виробництв; ступінь урбанізованості території та особливості розселення
населення, стан демографічної ситуації; розвиненість транспортної мережі, наявність
міждержавних магістралей і транспортних коридорів, центрів соціально-економічного
розвитку та сфер їх тяжіння.

1.2. Теоретичні та методичні основи дослідження основних
складових інтегрального потенціалу регіону

1.2.1. Людський потенціал
Людський потенціал як сукупність властивостей територіальних спільнот
людей, накопичених в процесі їх діяльності, що одночасно визначають можливості
функціонування і подальшого розвитку різних аспектів життєдіяльності територіальних
громад зокрема та населення окремої території в цілому, є ключовим моментом для
розвитку сучасного суспільства, важливим чинником економічного зростання, основою
інноваційного розвитку. Становлення постіндустріального суспільства з посиленням
ролі інформації, знань, поведінкових норм і цінностей вимагає підвищення рівня
розвитку особистості, посилення її комунікації у суспільні процеси.
Людський потенціал є невід’ємною складовою інтегрального потенціалу
території. У вузькому значенні, людський потенціал – це всі можливості й властивості
людини для її розвитку і самореалізації в процесі життєдіяльності, іншими словами,
особистісний потенціал. Більш поширеним є розуміння людського потенціалу як
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основи розвитку суспільства в цілому, його соціальних і територіальних груп. З цієї
позиції більш важливі не лише індивідуальні характеристики особи, але також ефект
взаємодії в людському суспільстві, населенні певної території. Різноманітність і
різнобічність людських характеристик, здібностей і можливостей, а також цілей їх
використання дозволяють виділяти різні складові людського потенціалу.
Значення

людського

потенціалу

в

контексті

процесів

трансформації

господарства необхідно визначати враховуючи особливості географічного положення
об’єктів

людської

діяльності,

сформовану

систему

розселення,

соціальну

інфраструктуру.
Вивчення людського потенціалу у територіальному аспекті передбачає
визначення можливостей територіальної спільноти людей до створення суспільного
продукту (через реалізацію наявних здібностей, таланту, рівня освіти, кваліфікації
тощо), а також у спроможності підтримувати певний рівень життєдіяльності на різних
просторових рівнях.
Людський потенціал – це основна категорія концепції людського розвитку, за
якою головними стають високі якісні характеристики людини, що має змогу прожити
тривале та благополучне життя. Людський потенціал є основним елементом
національного багатства будь-якої країни. Розвиток людського потенціалу – це головна
мета суспільної діяльності. Згідно антропоцентричного підходу, за яким визнається все
більш зростаюча цінність людини та її діяльності, людина одночасно виступає носієм
людського капіталу та ресурсом розвитку людського суспільства. Концепція “людських
ресурсів” і “людського капіталу” розглядає людину як об’єкт споживання, концепція
“рівня і якості життя” – як споживача. Концепція “людського потенціалу” виступає
інтегруючою для цих концепцій [23].
При цьому концепція людського розвитку охоплює аспекти формування
людського потенціалу (здоров’я, знань, навиків тощо) а також його використання
(реалізація) у різних сферах діяльності.
Вивченню людського потенціалу та окремих його аспектів присвячено багато
наукових праць, переважно економістів, демографів, соціологів. Було визначено
поняття потенціалу, його структура, чинники формування та реалізації. Більшість
досліджень

акцентує

увагу на формуванні та використанні працересурсного

потенціалу, його економічній оцінці [24-27].
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Окремі складові людського потенціалу розглядаються в працях присвячених
якості життя населення. Вивчаються різні аспекти: особливості відтворення, здоров’я,
соціальної структури, інтелектуальні та освітньо-кваліфікаційні характеристики тощо
[28-30].
Експерти програми розвитку ООН (ПРООН) розробили інтегральний показник
для визначення досягнень у сфері людського розвитку – індекс розвитку людського
потенціалу (ІРЛП), що розраховується на основі трьох показників: тривалість життя,
рівень освіти, рівень життя (ВВП у розрахунку на душу населення). Ця методика з
часом ускладнилася, до неї були включені додаткові показники з урахуванням
регіональних відмінностей [31]. Для порівняння регіонів за рівнем людського розвитку
був розроблений індекс розвитку людського потенціалу, що відображає показники
рівня добробуту, стану здоров’я та рівня освіченості населення тощо.
Проте недостатньо розробленими є особливості територіальної організації
людського потенціалу з врахуванням локальних проявів його часткових потенціалів з
метою виявлення перспектив подальшого розвитку територій.
Метою використання потенціалу території є розвиток та забезпечення
гармонійної життєдіяльності населення. Сукупність характеристик, властивостей,
можливостей населення називають людським потенціалом (можливості і властивості
населення, що використовуються для власного відтворення та розвитку). У його
структурі виділяється демографічний, розселенський, працересурсний, освітній,
вітальний та інші часткові потенціали.
При вивченні територіальних відмінностей людського потенціалу з метою
визначення ключових проблем у його формуванні та функціонуванні, перспектив
подальшого розвитку та ролі в економічному зростання послідовними будуть виділення
демографічного, працересурсного та розселенського (екістичного) потенціалів, що у
сукупній взаємодії з іншими потенціалами території формують інтегральний потенціал
території.
Дослідники людського потенціалу виділяють у його структурі різні складові та
компоненти. Для їх характеристики аналізують окремі показники:
 Соціально-демографічний (чисельність населення, гендерна та поколінна
збалансованість, стан здоров’я і тривалість життя, рівень освіти); соціальноекономічний (економічна активність населення, кваліфікаційно-професійна структура
зайнятих, рівень добробуту); діяльнісний; соціокультурний компоненти [32].
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 Складові:

біологічна;

демографічна;

інтелектуальна;

мотиваційна;

екогомологічна (органічний розвиток людини і довкілля); екологічна; культурна;
етнокультурна; соціальна; економічна складова; здоров’я; мобільність; творчість
(підприємливість); сакральна; освітня; інформаційна; політична; використання часу;
громадський порядок і безпека [33].
 Демографічний

(чисельність

населення,

статево-вікова

структура,

народжуваність, смертність, міграції); потенціал здоров’я (тривалість життя, рівень
захворюваності, інвалідності, умовний показник здоров’я населення); освітньопрофесійний;

інтелектуальний;

діяльнісний;

соціально-економічний;

соціально-

ментальний; громадянсько-політичний часткові потенціали [34].
 Демографічний (коефіцієнт смертності немовлят, коефіцієнт перинатальної
смертності, сальдо міграції, коефіцієнт інтенсивності міграцій, середня очікувана
тривалість життя при народженні, при досягненні 15 років, 45 років, 65 років) ринок
праці; добробут; умови проживання; освіта; здоров’я; соціальне середовище;
екологічна ситуація; фінансування людського розвитку.
 Темпи росту постійного населення, приріст питомої ваги населення, частка
осіб у віці до 15 років, частка осіб у віці 15-59 років, частка осіб у віці 60 років і старше,
середній вік населення, співвідношення чоловіків і жінок, загальні коефіцієнти
шлюбності та розлучуваності, частка незареєстрованих шлюбів, частка неповних
сімей [35].
Спільним для всіх досліджень є виділення демографічної складової потенціалу
та подальше нашарування потенціалів через характеристику якісних параметрів
середовища в якому формується людський потенціал.
Людський потенціал можна застосовувати і до людини (індивідуальний
потенціал), і до різних груп людей. Кожний з видів потенціалів має обмеження
реалізації. Чинники обмеження можуть бути внутрішні або зовнішні. Потенціал може
бути реалізованим і нереалізованим (відсутність росту в даний момент не означає його
відсутності в майбутньому). Реалізація потенціалу в фізиці (або потенціалу
розміщення, потенціалу захворюваності) означає його вичерпаність, по-суті зникнення.
Реалізація

людського

потенціалу

призводить

до

його

зростання

(реалізація

демографічного потенціалу призводить до зростання чисельності населення, появи
нових поколінь з новим потенціалом відтворення).
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Термін потенціал застосовується до різних явищ, в тому числі негативних.
Наприклад, потенціал захворюваності, реалізація (вичерпаність) якого означає 100 %
захворюваність. З цієї точки зору, потенціал може бути вичерпним і невичерпним (або
обмеженим і необмеженим). Потенціал захворюваності, потенціал освіченості
обмежується

чисельністю

населення

(100%

захворюваність,

освіченість).

До

необмеженого потенціалу належать інтелектуальний, творчий, культурний потенціал
людини тощо.
Враховуючи значну диференціацію території держави в цілому та окремих
областей у рівнях соціально-економічного розвитку особливе значення має виявлення
локальних особливостей в формуванні складових потенціалу. Принципи дослідження
людського потенціалу в цілому та його часткових потенціалів зокрема, визначають
загальні напрями дослідницької діяльності.
Ключовим

принципом

дослідження

територіального

аспекту

людського

потенціалу є принцип просторово-часової єдності процесів життєдіяльності, що
формують людський потенціал території.
При розроблення суспільно-географічних засад дослідження демографічного,
працересурсного та екістичного потенціалів важливим є визначення територіальноструктурних особливостей демографічних і соціально-трудових потенціалів і форм їх
організації

в

різних

регіонах,

населених

пунктах,

територіальних

громадах.

Невід’ємним правилом є аналіз процесів, які безпосередньо пов’язані з природним
відтворенням населення, його міграцією, трудовою діяльністю, оскільки вони є
головними чинниками формування зазначених потенціалів.
Суспільно-географічні

дослідження

дають

оцінку

основних

процесів

життєдіяльності різних територіальних спільностей людей, визначають економічні,
соціальні та демографічні чинники, які впливають на просторові особливості прояву
цих соціальних процесів і відображають суспільну поведінку людей. Це важливо,
оскільки побудова соціально орієнтованої системи економічних відносин пов’язана з
людиною, територіальними громадами. І, як наслідок, виникає зростання впливу
людини, а також демографічної, працересурсної і соціальної ситуації на розвиток і
територіальну організацію господарства в цілому.
Таким чином, важливим принципом суспільно-географічного дослідження
людського потенціалу є визначення територіальних особливостей демографічної,
трудової, розселенської (екістичної) поведінки різних територіальних спільностей
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людей, яка стосується, як зазначається у літературі, кількісних і якісних їх змін та
якості життя населення з урахуванням взаємодії з іншими чинниками [36]. Насамперед,
це стосується диференціації природних і соціально-економічних чинників, які
впливають на формування людського потенціалу в цілому, а також на просторові
особливості геодемографічної ситуації, трудової діяльності та умови проживання,
регіональні

можливості

господарської

діяльності

людей.

Саме

диференціація

середовища є передумовою формування різноманітних регіональних господарських
систем зі специфічними соціальними процесами. Ці процеси проявляються не лише у
динаміці населення по регіонах, а й у його природному і механічному відтворенні,
формуванні та реалізації потенціалу працездатного населення тощо.
Одним з ключових принципів розроблення суспільно-географічних засад
дослідження людського потенціалу є визнання його суттєвого впливу на подальший
господарський розвиток територій. Соціальні процеси не є лише похідними від
економічних, природних чи політичних. Вони активно впливають на всі суспільні
відносини. Так, розміщення населення і система поселень, що склалася протягом
значного історичного періоду, є часто вирішальним чинником у розміщенні нових
підприємств, розвитку сфери прикладання праці, рівня зайнятості населення.
Демографічна структура населення впливає на склад виробництв з різною зайнятістю
чоловіків і жінок.
Кількісні і якісні відмінності у регіонах вимагають диференційованого підходу
до сфери прикладання праці, видів економічної діяльності, структури виробництва і
підприємств

сфери

обслуговування.

Знання

територіальних

особливостей

демографічних, працересурсних, розселенських процесів мають важливе значення,
передусім, для визначення регіональних економічних, зокрема бюджетних орієнтирів і
нормативів, розроблення механізмів і засобів регіонального розвитку, необхідних для
досягнення поставленої мети, удосконалення структури господарства. Визначення
взаємозалежностей різноманітних соціальних процесів розкривають причини їх
інтеграції. Інтеграційні економічні і соціальні процеси на певній території сприяють
утворенню соціально-територіальних форм життєдіяльності людей і господарства в
цілому.
Для дослідження людського потенціалу та інших часткових потенціалів досить
продуктивним є принцип районування, про що неодноразово підкреслювалося
науковцями [37]. Воно може бути методологічною основою для розроблення
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регіональної політики в економічній, соціальній та інших сферах суспільного життя
людей і територіальної організації господарства в цілому. Принцип районування
означає членування території за певними ознаками і дає можливість виявити
територіальні особливості перебігу соціальних процесів та врахувати їх у процесі
господарського розвитку регіонів.
Разом з тим для розвитку господарства в цілому необхідно дотримуватися
комплексного підходу до районування. Соціальні процеси інтегрують у собі вплив
багатьох факторів – економічних, екологічних, етнічних та інших і тому вимагають
формування принципу комплексності при вивченні їх динаміки.
Важливим принципом розроблення соціально-географічних засад дослідження
людського потенціалу є виявлення взаємозв’язаності та взаємозалежності між його
компонентами, що проявляється у принципі мультиплікативної дії. Він вимагає
визначення взаємовпливу між частковими потенціалами. Так, чим нижчі показники
відтворення населення, що формують демографічний потенціал, тим гостріші проблеми
формування працересурсного потенціалу і одночасно послаблюється дія екістичного
потенціалу. Дотримання цього принципу дає можливість визначити загострення
соціальних проблем в залежності від рівня розвитку, агломеративності, екологічної
ситуації тощо.
Визначення взаємообумовленості проблем у регіонах, залежності між явищами
економічного та соціального характеру, дозволяє обґрунтувати механізми для
ефективного подолання проблем розвитку регіонів. Це стосується як окремих
соціальних процесів (демографічних, працересурсних та ін.), так і комплексного
соціально-економічного

розвитку.

Виявлені

соціальні

процеси

з

різною

мультиплікативною залежністю можуть бути ранжовані за ступенем конфліктності та
стійкості розвитку.
Для аналізу людського потенціалу доцільно застосовувати наукові принципи
щодо часткових потенціалів. Так, при вивченні геодемографічних процесів доцільно
використовувати принцип поєднання біологічних та соціальних чинників. Це пов’язано з
тим, що ряд процесів (здатність до народження, старіння, смертність) обумовлено
біологічними, а не соціальними чинниками. Однак при цьому слід враховувати, що
рівні народжуваності,
економічними умовами.

тривалості життя,

смертності детерміновані соціально-
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Важливим

принципом

вивчення

демографічного

потенціалу

є принцип

відповідності кількісних і якісних параметрів відтворення населення. Насамперед це
стосується статево-вікової структури населення – збалансованості вікової структури
чоловіків і жінок. Саме це є одним із головних чинників зростання шлюбності і
народжуваності.
Важливим є і принцип відповідності реалізації демографічного потенціалу
рівню економічного розвитку регіону чи країни. Суспільні можливості значною мірою
впливають на кількісні і якісні параметри демографічних процесів через забезпечення
населення матеріальними і духовними благами.
Принцип дослідження трудового потенціалу включає насамперед аналіз
кількісної і якісної відповідності об’єктів трудового процесу рівню розвитку
матеріально-речового потенціалу продуктивних сил у кожному регіоні. Йдеться про
вимоги до якісних характеристик трудового потенціалу, умов праці та її організації. За
сучасних умов, коли вирішальним у виробництві все більше стає потреба в
інтелектуальній праці, від трудового потенціалу вимагається вміння керувати складною
технікою, швидко аналізувати ситуацію, самостійно приймати рішення. У зв’язку з
цим, на перший план висуваються чинники креативної діяльності трудових ресурсів, їх
нових якостей.
Важливим принципом дослідження працересурсного потенціалу є визначення
відповідності розвитку соціально-трудових відносин структурі працересурсного
потенціалу регіону. На будь-якій стадії розвитку економічних відносин державою
здійснюється регулювання зайнятості населення. При цьому враховується зв’язок між
завданням у сфері зайнятості та соціальною ситуацією, яка склалася у конкретному
регіоні. Саме це забезпечує динамічну рівновагу між попитом і пропозицією робочої
сили на ринку праці.
Вагоме місце у дослідженні працересурсного потенціалу належить такому
принципу як просторово-часова єдність трудової діяльності. Трудова діяльність
здійснюється у конкретному місці і часі. Мається на увазі наявність на певній території
трудового потенціалу, певної сфери прикладання праці, структури господарства, умов
трудової діяльності тощо. Часова єдність означає певний етап розвитку соціальнотрудових відносин у регіоні. Таким чином певному моменту (етапу) розвитку трудових
відносин відповідає конкретна реалізація трудового потенціалу. Кожному регіону
властиві свої особливості поточного стану ринку праці і тому важливим є визначення
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збалансованості пропозиції кількісного і якісного складу трудового потенціалу і ринку
праці.
Для визначення потенціалу розселення (екістичного) важливим є врахування
принципу цілісності, що полягає у взаємозв’язаності елементів системи розселення.
Система розселення знаходиться в стані безперервної зміни кількісних і якісних
характеристик, тобто її розвиток відбувається згідно принципу динамічності.
Потенційні властивості мають зміна статусу окремих населених пунктів, створення
нових, зникнення інших. Слід зауважити, що поряд з іншими суспільними процесами
динамізм у формуванні системи розселення відрізняється деякою інерційністю.
Процеси розселення реагують на зміни в соціально-економічному розвитку з певною
затримкою.
Перераховані

принципи

дослідження

людського

потенціалу

дозволяють

визначити наступні підходи до вивчення їх сучасного стану та обґрунтування основних
напрямів їх трансформації і збалансованості відповідно до структури господарства
країни та її регіонів.
Нерівномірність основних аспектів життєдіяльності створює передумови для
соціальної напруги, посилює соціальні ризики, пригальмовує інтеграцію території в
державні та світові господарські процеси.
При вивченні особливостей та визначені пріоритетів суспільно-економічного
розвитку регіонів необхідно використовувати регіонально-цілісний підхід, який
дозволяє розглядати господарство регіону як системне утворення (комплекс), що є
органічною складовою національного господарського комплексу [38]. Господарство
країни і її регіонів вирішує основне соціальне завдання суспільства – створення
сприятливих умов життєдіяльності людей. Держава за допомогою різноманітних
механізмів забезпечує самовідтворення соціально-економічних процесів, яке включає
якісні зміни особистості і ефективні зміни демографічної та трудової поведінки
населення. Вона сприяє створенню регіональної економічної і соціальної структури
господарства на базі наявного потенціалу та його реалізації і досягненню економічних
та соціальних цілей регіонів.
При

вивченні

використовується

людського

поняття

потенціалу

демографічного,

території

в

працересурсного

суспільній
та

географії

розселенського

(екістичного) потенціалів. Сутнісними ознаками їх є здатність відтворення населення та
його продуктивної трудової сили і можливість досягнення цілей суспільства в разі їх
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використання (реалізації). Кожен з цих потенціалів не існує ізольовано від структури і
функціонування інших потенціалів господарства, оскільки вони є невід’ємними
елементами у його складі.
Виходячи з загальної сутності потенціалу для господарства кожного регіону він
являє собою потенційну продуктивну здатність речових, соціальних, суспільних,
інтелектуальних та інших сил природи і суспільства, які виступають конкретними
активними учасниками соціально-економічної діяльності, забезпечувати досягнення
поставлених суспільством цілей. Особливе значення для географічних досліджень має
територіальна локалізація сукупного потенціалу чи його складових. Кожна територія
для досягнення економічних, соціальних та інших цілей має нарощувати свій
потенціал. Чим він значиміший, тим більші можливості для підвищення матеріального
рівня життя населення, зміцнення конкурентних переваг у територіальному поділі
праці, отримання додаткових можливостей у забезпеченні економічної, екологічної,
оборонної безпеки тощо. Зростання потенціалу пов’язано із збільшенням потенційних
можливостей території та кожного елемента потенціалу.
Важливим підходом при формуванні стратегій розвитку регіонів є необхідність
одночасно передбачити можливості перетворення часткових потенцій в економічну і
суспільну реальність по створенню матеріальних і нематеріальних благ. Потенційна
сила лише тоді може отримати продуктивну (корисну) оцінку, якщо вона реалізується у
певній діяльності. Реальна цінність потенціалу визначається певним рівнем соціальноекономічного розвитку регіону, насамперед це стосується відтворення населення,
підвищення його фізичного та інтелектуального розвитку тощо. Для цього необхідно,
щоб наявна потенційна здатність могла проявити себе як реальна дійсність. Здійснити
це можна лише за певних умов, які необхідно створити для реалізації потенційної
здатності кожного потенціалу та їх сукупності.
Структура потенціалу завжди є досить динамічною: за певних умов одні
елементи набувають більшого потенціалу, інші – меншого. Навіть один і той же
елемент залежно від ситуації може мати більшу або меншу потенційну здатність. За
певних соціально-економічних умов може зростати цінність і сила окремих елементів
потенціалу. Так, у сучасну епоху цивілізаційного розвитку значно зростає роль
інтелектуальної сили людини, потенціал якої більш дієвий і ефективний, ніж фізичної
сили. Освітній та кваліфікаційний компоненти потенціалу є ключовими у формуванні
характеристик трудового потенціалу з метою освоєння інноваційних технологій. Якісні
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характеристики трудового потенціалу в умовах розвитку інформаційного суспільства
набувають особливого значення.
Дослідники особливостей розміщення населення різних територіальних рівнів,
зазначають, що для України і її регіонів в сучасних умовах необхідно розробити
особливий підхід до дослідження людського потенціалу, оскільки найгострішою
проблемою суспільства є збереження, примноження і ефективне використання
потенціалу насамперед головної продуктивної сили – населення. [39]. Це обумовлено
тим, що уже довготривалий період кількість населення країни постійно зменшується.
Тривалі процеси депопуляції та значного міграційного відтоку найбільш
продуктивної частини суспільства демонструють стійку тенденцію, щодо вичерпання,
зменшення людського потенціалу суспільства, а значить до зниження його сукупної
продуктивної

здатності.

В

умовах

постійного

вичерпання

демографічного

і

працересурсного, деградації поселенського (екістичного) потенціалів відбувається
виснаження головної продуктивної сили – втрати перевищують відтворення. Нинішня
демографічна криза і старіння населення загострюють проблему дефіциту робочої сили,
зменшення на ринку праці молодих людей, підвищення навантаження працюючих
особами непрацездатного віку тощо. Це в свою чергу віддзеркалюється у негативних
тенденціях розвитку територіальних форм організації життєдіяльності населення,
створює ситуацію зникнення окремих населених пунктів та посилення депресивності
інших.
При

розробленні теоретико-методологічних

суспільно-географічних засад

дослідження демографічного і трудового потенціалів та їх впливу на господарську
діяльність регіонів важливим підходом є уявлення про регіон як систему, яка
складається з множини первинних елементів господарства і функціонування якої
забезпечується наявністю відповідного механізму зв’язків і залежностей між її
компонентами та потенціалами [40]. Передумовами розвитку господарства кожного
регіону є природні, соціальні, виробничі та інші його потенціали, специфічні механізми
регулювання розвитку та дотримання загальнонаціональних норм і стандартів.
Важливим підходом при визначенні засад дослідження потенціалів регіонів є
уявлення про провідну роль соціальної компоненти в економічній і соціальній структурі
господарства. Господарство кожного регіону являє собою певну модель економіки
країни з усією сукупністю суспільних і, зокрема, соціальних відносин. У структурі
останніх провідними є соціально-трудові відносини, пов’язані з продуктивною
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діяльністю територіальної громади чи конкретної особи. На базі цього досягається
певний рівень і якість життя людей, їх соціальної, в тому числі й демографічної
поведінки.
Ще одним важливим підходом при дослідженні людського потенціалу регіонів є
комплексний підхід, завдяки якому кожен із зазначених потенціалів є результатом
акумулювання сукупності економічних, соціальних та інших відносин протягом
певного історичного періоду. Взаємозумовленість економічних і соціальних процесів
становить складну систему суспільних відносин, які стосуються комплексного
регулювання соціального розвитку суспільства в цілому і його прояву в конкретних
регіонах.
Суттєве значення при дослідженні демографічного, працересурсного та
екістичного потенціалів має розуміння того, що зазначені потенціали є не лише
результатом попередніх і нинішніх суспільних відносин, але й передумовою побудови
нової соціальної і економічної системи в умовах ринкових стосунків і постійно
зростаючого впливу глобалізаційних чинників.
Оскільки об’єктом дослідження є людина та територіальна або інша спільність
людей, виділена за певною ознакою, то вона характеризується значною неоднорідністю
за соціальним, віковим, економічним, професійним та іншим статусом. Це вимагає
багатоаспектного підходу до визначення засобів і механізмів реалізації людського
потенціалу. Якщо частковий демографічний потенціал реалізується шляхом зростання
природного приросту населення, якості здоров’я народжених і населення у цілому, то
міграції характеризують міграційну його рухливість, територіальне переміщення згідно
потреб особистості чи суспільства, тобто визначають мобільність різних соціальних
груп. Для реалізації трудового потенціалу економічно активного населення потрібно
насамперед створити умови і механізми його самореалізації у трудовій діяльності. Для
категорії дітей і молоді головним є забезпечення фізичного та інтелектуального їх
розвитку як майбутнього конкурентоспроможного працересурсного потенціалу і
всебічно розвинутої особистості. Для осіб позапрацездатного віку та інших категорій
населення з обмеженою працездатністю вимагаються специфічні умови реалізації їх
потенціалів. Для визначення поселенського потенціалу важливим є розвиток
інфраструктури та реалізація принципів місцевого самоврядування.
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Дотримання зазначених підходів забезпечить таким чином поглиблення
наукових засад дослідження людського потенціалу, доповнюючи економічний чи
соціальний підходи територіально-комплексним.
Багатоаспектність поняття «людський потенціал» вимагає виділення його
структурних елементів, або так званих часткових потенціалів і визначення їх прояву в
межах території. Вивчення територіальних особливостей часткових потенціалів, що у
сукупній взаємодії формують людський потенціал окремої території, є можливість
використання загальнонаукових методів дослідження разом з методами суміжних наук
і за допомогою географічних методів сфокусування їх на окрему територію.
Оцінка демографічного потенціалу включає визначення кількісних і якісних
характеристик відтворення населення у регіонах. До кількісних характеристик
належать показники природного і механічного руху населення, які відображають тип
відтворення – розширеного, звуженого чи простого. До якісних характеристик
відносяться показники, які відображають відтворення соціальних властивостей
особистості – її здоров’я, інтелектуального і духовного розвитку тощо.
Сучасний стан демографічних процесів в Україні вважається кризовим – значне
перевищення смертності над народжуваністю, зниження очікуваної тривалості життя
населення, погіршення здоров’я нації, інтенсивне постаріння населення. Такий стан
демографічного розвитку негативно позначається на формуванні як демографічного,
так і працересурсного потенціалів і таким чином є несприятливим для розвитку
господарства країни. Складні процеси демографічної поведінки людей досі активно
вивчаються науковцями, у тому числі у галузі демографічного потенціалу та його
впливу на різні аспекти господарської діяльності, однак невирішеність проблем
поліпшення демографічної ситуації у країні не знижують актуальність його
дослідження, у тому числі у галузі конкретної методології формування та реалізації
демографічного потенціалу.
Демографічний

потенціал

характеризується

насамперед

здатністю

до

відтворення кількісного і якісного складу населення, формування оптимальної для
відтворювальних процесів статево-вікової структури населення, режиму шлюбності і
розлучуваності, репродуктивної здатності поколінь тощо. Найбільш загальним
показником, який характеризує особливості демографічних процесів, є динаміка
чисельності населення. Україна протягом значного історичного періоду мала стабільну
тенденцію до зростання чисельності населення, досягши найбільшої кількості на
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початок 1993 р. З того часу тенденція зменшення кількості населення України набрала
закономірного стабільного і продовжуватиметься у майбутньому. Важливо визначити
регіональні особливості зменшення населення, оскільки це свідчить про глибину
депопуляційних процесів і зростання проблем формування демографічного потенціалу.
При цьому, виходячи з суспільно-географічних підходів, слід врахувати рівень
урбанізованості регіонів, їх індустріального розвитку тощо.
Окремо слід розглянути демографічну ситуацію і формування демографічного
потенціалу для сільської і міської місцевості, співвідношення між ними. Динаміка
чисельності міського і сільського населення має свої особливості. Так, сільське
населення протягом ХХ ст. мало стабільну тенденцію до зменшення, а міське – до
зростання до 1993 р. з наступним щорічним зменшенням. Слід визначити динаміку
міського

населення з урахуванням рівня

урбанізованості регіонів, структури

господарства за видами діяльності тощо, оскільки демографічні процеси у різних типах
регіонів формують специфічні демографічні потенціали.
У

динаміці

трансформаційні

сільського

процеси,

і

міського

врахування

яких

населення

відбуваються

необхідне

для

значні

визначення

як

демографічного, так і працересурсного потенціалів. Особливу увагу слід приділити
джерелам формування демографічного потенціалу. Значення цих джерел протягом
історичного періоду змінюється – вирішальної ролі набуває то природний приріст, то
міграції. До 1990 р. природний приріст був головним чинником приросту міського
населення. Сільське ж населення вже з 80-х рр. мало від’ємні значення природного
приросту в багатьох регіонах України. З 1991 р. приріст населення за рахунок
природного зростання був вичерпаний. Лише додатне сальдо міграції до 1994 р. ще
формувало приріст населення, але воно постійно зменшувалося і не компенсувало
значні від’ємні показники природного приросту.
Новітній період має свої особливості формування демографічного потенціалу.
Його дослідження повинні бути зосереджені на питаннях різкого постаріння населення,
що значно зменшує демографічні показники природного відтворення, оскільки
зменшується контингент жінок дітородного віку. Це призводить до постійного
зменшення коефіцієнтів природного приросту населення у розрахунку на 1 тис.
наявного населення.
Для

визначення

особливостей

формування

демографічного

потенціалу

необхідно аналізувати коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту
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в сільській і міській місцевості за тривалий період. Особлива увага повинна
приділятися коефіцієнтам народжуваності, оскільки саме вони свідчать про можливості
формування демографічної бази – майбутніх батьків і матерів. Уже значний період
після 1990 р. коефіцієнт народжуваності у сільській місцевості вищий, ніж у міських
поселеннях. Оскільки сільське населення значний період скорочувалися швидше, ніж
міське, то зростання демографічного потенціалу міських поселень значною мірою
формувалось за рахунок сільських жителів.
Сучасною особливістю формування демографічного потенціалу є зростання ролі
старших вікових груп жінок у народженні дітей. Якщо раніше максимальна кількість
народжень у віковій групі 20-24 роки була найбільшою і складала 161,7 на 1000 жінок
цієї вікової групи, то зараз лише 92,2. Зросла кількість народжень у віковій групі жінок
30-34 роки. Цей показник має відмінності у розрізі місто-село і також вимагає
врахування.
Вимагає аналізу з точки зору формування демографічного потенціалу і
соціально-економічних потреб суспільства зростання частки позашлюбних народжень.
З 1990 р. до 2007 р. відсоток дітей, народжених жінками, які не перебували у
зареєстрованому шлюбі, зріс з 11,2 до 21,4%. Особливу увагу слід приділити аналізу
цієї ситуації у сільській місцевості, де цей показник ще більший. Важливо виявити
вікові особливості позашлюбної народжуваності, особливості розлучуваності, а також
можливу появу демографічних і соціальних проблем у майбутньому, як дестимуляторів
соціально-економічного розвитку.
На демографічний потенціал значною мірою впливає смертність населення.
Важливо

для оцінки

демографічного

і трудоресурсного

потенціалів

виявити

особливості смертності за віковими групами 15-59 років. Саме вони складають
демографічну базу економічно активного населення і є активною продуктивною силою
суспільства. Особливого аналізу вимагає смертність у найпродуктивнішій віковій групі
25-49 років. Заслуговує уваги аналіз причин смертності з урахуванням статево-вікової
структури населення. Уже досить тривалий період відзначається підвищена смертність
чоловіків порівняно з жінками, високий рівень їх смертності у працездатному віці,
особливо зайнятих у базових галузях промисловості.
Аналіз особливостей формування демографічного потенціалу, в якому значну
частину становлять особи старших вікових груп, вимагає вивчення через призму
пенсійної реформи.
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При дослідженні формування демографічного потенціалу слід звернути увагу на
те, що зараз його формування відбувається в умовах стійкої тенденції постаріння
населення. У цілому особи у віці старшому за працездатний становлять майже чверть
населення України, тоді як у віці молодшому за працездатний перебуває лише 15,3 %
постійного населення. особливої уваги заслуговує аналіз формування демографічного
потенціалу за рахунок осіб працездатного віку, визначення у ньому частки найбільш
економічно активного контингенту у віці 15-50 років.
У центрі уваги повинні бути питання особливостей формування демографічного
потенціалу міських поселень і сільської місцевості, адже у них вікова структура
населення має істотні відмінності. Сільське населення хоч і має дещо вищий відсоток
(17,6%) осіб у віці молодшому за працездатний, однак тут і значно вищий відсоток
(27,0%) осіб у віці старшому за працездатний.
Значну роль у формуванні демографічного потенціалу відіграє міграція
населення. Слід аналізувати окремо внутрішньорегіональну (в межах області),
міжрегіональну та міждержавну міграції. Кожна з них має свої особливості впливу на
демографічний потенціал регіонів. Найбільшу частку серед мігрантів складають
внутрішньорегіональні

мігранти.

Їх

вплив

позначається

на

субрегіональних

демографічних потенціалах у межах одного регіону. Міжрегіональні мігранти
збільшують або зменшують демографічні потенціали окремих регіонів (областей), але
не впливають на потенціал країни. В останні роки сальдо міждержавної міграції для
України було додатнім, що сприяло збільшенню демографічного потенціалу країни. Це
збільшення у 2007 р. становило 16,8 тис. осіб. Переважну частку серед цих мігрантів
складають особи працездатного віку, оскільки серед мігрантів переважає населення цієї
вікової категорії.
Демографічний потенціал – сукупність характеристик населення необхідних для
відтворення чисельності населення з їх властивостями і структурою, тісно пов’язаний з
екістичним (розселенським) та працересурсним (потенціалом трудових ресурсів)
потенціалом. Реалізація демографічного потенціалу виражається у відновленні
чисельності населення та його структури, здатної до відтворення наступних поколінь.
Особливостями демографічного потенціалу є те, що серед інших видів
потенціалу, демографічний виділяється залежністю від соціобіологічних параметрів.
Інші складові людського потенціалу (трудовий, інтелектуальний, культурний) залежать
від

життєвого

вибору

особи,

детермінуються

в

першу

чергу

соціальними
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взаємовідносинами, цінностями, установками. Процеси відтворення населення в основі
є біологічними, однак зміни у природному русі населення пояснюються не зміною
біології людини, а соціальних умов життя. В результаті реалізації наявного
демографічного потенціалу формується новий потенціал (для порівняння: реалізація
потенціалу території як площі розміщення виробництва призводить до його
вичерпання). Формування демографічного потенціалу визначається демографічними
процесами, в першу чергу народжуваністю, смертністю та природним приростом, а
також процесами шлюбності та розлучуваності. Особливістю демографічних процесів є
їх парність, протилежна спрямованість та взаємозалежність. Процеси народжуваності
залежать від статево-вікової структури населення, а також тенденцій шлюбно-сімейних
відносин, що переважають у суспільстві. У дослідженні демографічного потенціалу
необхідно враховувати процеси, що обмежують його формування – загальний рівень
смертності, смертність немовлят. Швидко змінити статево-вікову структуру населення
і, відповідно тенденції демографічних, процесів можуть міграції. У регіонах-донорах
відбувається зменшення демографічного потенціалу, в регіонах-реципієнтах –
примноження, оскільки в міграційних процесах переважно бере участь населення у
працездатному (і репродуктивному) віці.
Регіони

з

більшою

чисельністю

населення

характеризуються

більшим

демографічним потенціалом. У сучасних дослідженнях все більша увага приділяється
якості населення. В цьому контексті завдання реалізації демографічного потенціалу
розширюється: не просто відтворити певну чисельність населення, а населення з такою
структурою та характеристиками, що сприяли б розвитку та самореалізації населення у
процесі його життєдіяльності.
Чисельність населення формується під дією процесів природного та механічного
руху. Природне відтворення населення – це складний суспільно-біологічний процес, в
основі якого полягають процеси народжуваності, смертності та зміни поколінь.
Величина коефіцієнтів інтенсивності руху населення залежить від багатьох чинників –
географічних умов, соціального устрою, умов праці і побуту, рівня економічного та
культурного розвитку суспільства, правових норм, рівня розвитку медицини, пануючих
традицій тощо. Однак у кожному конкретному випадку важливо враховувати дію
структурних чинників, які суттєво впливають на показники народжуваності,
смертності, шлюбності та розлучуваності.
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Структура населення формується в процесі природного і механічного руху
населення та є одним з результатів цього руху. З іншого боку, демографічна і
соціально-економічна структура населення стає однією з умов, в яких відбуваються
демографічні процеси, а отже, і чинником їх інтенсивності. Зміна соціальноекономічних умов, досягнення певного рівня соціально-економічного і технікотехнологічного розвитку призводить до спаду рівня народжуваності, відсутності
природного приросту населення. Такі процеси характерні для всіх розвинутих країн
світу [41].
Процеси народжуваності безпосередньо пов’язані з статево-віковою структурою
населення. Стать є однією з найважливіших вроджених характеристик людини, вона
визначає роль у відтворенні населення, впливає на соціальний статус, сімейний стан.
Нормальне відтворення населення за умови моногамної сім’ї потребує рівноваги статей
в населенні, особливо в шлюбному та репродуктивному віці. Диспропорція в розподілі
населення за статтю призводить до несприятливих демографічних процесів.
Важливою демографічною характеристикою є також вікова структура
населення. Вік визначає можливість створити сім’ю, мати дітей, визначає соціальну
роль людини. Статево-вікова структура населення є одним з визначальних чинників
природного руху населення. Для її характеристики використовують показники:
співвідношення чоловіків і жінок (на 1000 жінок припадає чоловіків, ‰); розподіл за
віковими

групами

(частка

осіб

у

допрацездатному,

працездатному

та

післяпрацездатному віці, %); середній вік населення (роки).
Можливості відтворення населення не завжди можуть бути реалізовані через
існуючі соціально-економічні умови. Стосовно демографічних процесів соціальноекономічні умови виступають зовнішнім середовищем. Якість середовища – рівень,
якість і умови життя населення – впливають на демографічні установки і поведінку, на
якість здоров’я, освіти населення. Необхідно проаналізувати сприятливі і несприятливі
умови відтворення населення. До негативних тенденцій належать: ріст захворюваності
в усіх вікових групах, підвищений рівень смертності від захворювань серцево-судинної
системи, нещасних випадків і травм, особливо чоловіків у працездатному віці,
розповсюдження способу життя, що сприяє високому рівню захворюваності і
смертності. Кризовими, з позицій демографічного потенціалу, є також шлюбно-сімейні
відносини, сучасні демографічні установки щодо народження і виховання дітей,

39
розповсюдженість неповних сімей, у деяких регіонах – “соціальне сирітство” через
трудові міграції батьків.
Серед методів вивчення демографічного потенціалу найважливішими є підходи і
прийоми системного аналізу, а також картографічний, статистичний, системний,
типологічний методи.
Методи демографічного аналізу тісно пов'язані зі статистичними методами.
Вони слугують цілям вивчення процесу зміни географії людей та чинників, що його
визначають. Залежно від об'єкта дослідження розрізняють аналіз народжуваності,
смертності, шлюбності та припинення шлюбності, відтворення та зростання населення,
а також життєвого циклу сім'ї. Залежно від підходу до зміни населення у часі
використовують або повздовжній аналіз (вивчення частоти демографічних подій у
житті когорти, але різні періоди), або поперечний аналіз (вивчення цієї частоти у різних
когорт, але в той самий календарний період) [42].
Соціологічні методи дослідження людського потенціалу покликані виявити
соціально-психологічні механізми, які формують поведінку людей. Найчастіше до
соціологічних методів зараховують опитування, інтерв'ю, анкетування, метод вибірки
та інші.
Важливий метод – порівняльно-географічний, застосовується для визначення
місця регіону у протіканні геодемографічних процесів територіальної системи вищого
рангу.
Для інтерпретації отриманої інформації важливе значення мають математичні
методи та моделювання, серед яких особливе місце займають методи прогнозування, а
також типізації і районування. Кожний метод має в своєму арсеналі ряд методик, що
використовуються при розробці конкретних питань.
Для оцінки демографічного потенціалу, порівняння регіонів за рівнем
демографічного

розвитку

демографічної структури

застосовують

показники

та демографічних процесів.

чисельності
Оцінити

населення,

демографічний

потенціал можливо за допомогою бального, індексного методу, визначення рангу
регіону серед інших за демографічним потенціалом.
Індекс демографічного потенціалу дає узагальнений кількісний вираз показників
демографічного розвитку регіону. Запропонована методика передбачає використання
показників, які можна згрупувати в три блоки: показники демографічної структури,
демографічних процесів та тенденцій зміни чисельності населення. Методика
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розрахунку індексу демографічного потенціалу враховує протилежну спрямованість
демографічних процесів: народжуваність – смертність, шлюбність – розлучуваність.
Процеси,

що

сприяють

зростанню

демографічного

потенціалу

оцінюються

показниками-стимуляторами, відповідно, процеси, що стримують демографічний
розвиток,

–

показниками-дестимуляторами

(індекси

для

цих

показників

розраховуються за різними формулами).
Оцінка потенціалу повинна враховувати перспективні розробки та комплексний
характер використання ресурсів. Специфіка власне поняття „потенціал” дозволяє дати
лише відносну оцінку, визначити переваги регіону порівняно з іншими. Аналіз
потенціалу відбувається за багатьма критеріями, які характеризують можливості
розвитку регіону в певній сфері. Для охоплення та узгодження всіх критеріїв
використовують

різні

методики:

бального

методу,

багатовимірного

аналізу,

рейтингової оцінки, спеціальних індексів та коефіцієнтів.
Індексний метод та метод типізації найбільш вдало підходить для поставлених
завдань дослідженння. Для характеристики демографічного потенціалу обрано 16
показників, які можна розділити за блоками: демографічні процеси, демографічна
структура, динаміка чисельності та міграції.
Перший блок відображає процеси природного руху населення і включає
показники народжуваності, смертності (з окремим виділенням смертності немовлят),
природного приросту. Також до цього блоку віднесено процеси шлюбності та
розлучуваності, які дуже тісно пов’язані з природним відтворенням населення.
Народжуваність, як соціально-біологічне явище, є основою процесу відтворення
населення. Народжуваність обмежена біологічними рамками репродуктивного віку.
Головну роль відіграють жінки. Тому важливо проаналізувати статево-вікову структуру
населення з позицій її здатності до відтворення поколінь У людському суспільстві
процес відтворення детермінований потужним впливом соціальних чинників – від
економічних до соціально-психологічних. Велике значення мають установки, що
регламентують вік створення сім’ї, появу та кількість дітей у сім’ї.
Другий блок відображає структуру населення з позицій природного відтворення
і включає показники співвідношення чисельності чоловіків і жінок, середній вік
населення, співвідношення основних вікових груп.
Третій – темпи приросту населення району за період 2001-2009 рр., приріст
питомої ваги населення району в населенні області за 2001-2009 рр.
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Для порівняння та зіставності інформаційної бази застосовувалося нормування
показників з урахуванням впливу показника на формування потенціалу (“чим вищий
показник,

тим

краще”

–

показники-стимулятори,

наприклад,

народжуваність,

природний приріст, шлюбність). Для показників-стимуляторів:

Yij 

Zij  Z min
Z max  Z min

(1.1)

Показники-дестимулятори – “чим вищий показник, тим гірше” – наприклад,
смертність,

розлучуваність,

демографічне

навантаження.

Для

показників-

дестимуляторів:

Yij 

Z max  Zij
, де
Z max  Z min

(1.2)

Zij значення i-показника в j-регіоні, Zmin мінімальне значення i-показника, Zmax
максимальне значення i-показника.
Розрахунок інтегрального показника проводиться шляхом підсумовування
нормованих показників:

Y   Yij

(1.3)

За індексом демографічного потенціалу визначається ранг кожного регіону в
обласній демогеографічній системі. Отриманий ряд показників дозволяє виділити
групи регіонів за ступенем розвитку демографічного потенціалу: райони з низьким,
середнім та високим рівнем розвитку.
Для оцінки впливу позитивних та негативних процесів проведено типізацію
районів за поєднанням показників-стимуляторів та показників – дестимуляторів. Це
дозволяє визначити тенденції у розвитку демографічних процесів: виділяються райони
з відносно сприятливою демографічною ситуацією (з підгрупою, в якій є тенденція до
погіршення показників-стимуляторів), райони з середніми показниками (з підгрупою, в
якій є тенденція до погіршення показників-стимуляторів), райони з несприятливою
ситуацією і за показниками-стимуляторами, і за показниками-дестимуляторами.
Ще одним методом, який дозволяє характеризувати розвиток демографічного
потенціалу за багатьма показниками є метод багатовимірного аналізу. В його основі –
визначення таксономічних відстаней між показниками в багатовимірному просторі.
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Об’єкти, між якими визначено найменші таксономічні відстані, належать до одного
типу. Змістовна інтерпретація типізації на основі багатовимірного аналізу проводиться
на первинних статистичних даних. Процес виділення регіонів на основі багатьох ознак
складається з чотирьох етапів: вибір ознак, стандартизація їх значень, обрахунок
таксономічних відстаней між об’єктами, впорядкування об’єктів і поділ їх на групи.
Групування

проводиться

за

адміністративними

районами,

населення

яких

характеризується сукупністю демографічних показників (народжуваність, смертність,
природний приріст, шлюбність, розлучуваність, демографічне навантаження, статевовікова структура населення, дитяча смертність), що формують матрицю початкових
даних.
Порівняння результатів типізацій, отриманих за різними методиками дозволяє
глибше проаналізувати територіальні відмінності у стані розвитку демографічного
потенціалу регіону.
Працересурний потенціал формується через кількісних і якісних характеристик
населення окремої території. Ступінь використання потенціалу визначається через
категорію зайнятості. Дослідженню соціально-демографічного і трудового потенціалу
України, особливостей формування та перспектив використання приділяється достатня
увага науковців [43].
Оцінка працересурсного потенціалу та його впливу на можливості розвитку
території має багатоаспектний характер [44]. Узагальнюючими показниками у
визначенні власне трудового потенціалу є кількісні і якісні параметри працездатного
(економічно активного) населення, його зайнятості, раціонального використання.
Соціальним орієнтиром при оцінці трудового потенціалу і його реалізації є
забезпечення

усім

бажаючим

працевлаштування

з

урахуванням

здібностей,

можливостей та потреб.
У сучасних умовах ринкової системи господарювання і зростання ролі
інноваційної моделі розвитку економіки все актуальнішим стає питання зростання
трудового потенціалу та забезпечення продуктивної зайнятості населення, завдяки
чому має ефективно використовуватися цей потенціал. Зростання трудового потенціалу
здійснюється різноманітними шляхами. Насамперед це стосується збільшення
чисельності населення шляхом природного приросту і зміцнення його здоров’я.
Наступною ланкою формування трудового потенціалу є освіта, навчання сучасним
професіям, підвищення кваліфікації. Значно зростає продуктивна сила трудового

43
потенціалу в разі озброєння її найбільш продуктивними засобами праці. Неабияку роль
у збільшенні потенціалу людей має морально-етичне виховання особистості у сфері
трудової діяльності, розвитку сприятливих соціально-трудових відносин у широкому
аспекті.
Необхідно відзначити, що найбільший сенс зростання трудового потенціалу
населення полягає в ефективності його реалізації, уникненні невиправданих витрат.
Насамперед

це

стосується

ефективного

використання

потенціалу

найбільш

продуктивної категорії населення, до якої належить економічно активне населення,
оскільки саме воно виробляє матеріальні і духовні блага для забезпечення своєї
життєдіяльності. Сукупність благ, що створені працересурсним потенціалом є цінністю
для суспільства, оскільки задовольняють невід’ємні його потреби. Така діяльність є
доцільною, плідною і тому продуктивною. Сили, що залучені у таку діяльність, є
продуктивними силами людей.
Господарська практика дає підстави для висновку про те, що до працересурсного
потенціалу населення слід віднести такі його категорії, які зайняті виробництвом
матеріальних благ і послуг, а також фізичним, інтелектуальним, моральним зростанням
населення. Ця категорія населення і складає його трудовий потенціал. Використання
цього потенціалу відбувається шляхом його залучення до активної трудової діяльності.
Трудова активність визначається потенційною здатністю до праці, тобто здатністю
виконувати певну роботу як у звичайних, так і спеціальних чи особливих умовах.
Трудовий потенціал доцільно визначати кількістю років трудового життя, яке
належить прожити населенню як економічно активному, враховуючи рівень смертності
та трудової активності.
Для характеристики трудового потенціалу населення, оцінки його зміни і втрат
від невикористання слід застосовувати максимальну і реальну тривалість майбутнього
трудового життя. Вона може бути розрахована як різниця між верхньою і нижньою
межею віку економічно активного населення. Максимальна тривалість майбутнього
трудового життя – це кількість років економічно активної його діяльності з 15 до 70
років. Це становить 55 років за умови, що рівень його смертності та вікові рівні
трудоактивності будуть такими, як нині в усіх вікових групах. Цей ймовірний показник
означає гіпотетичний (максимальний) трудовий потенціал і характеризує у загальному
його кількісні параметри.
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Реальний трудовий потенціал формується з врахуванням, трудової активності,
вікової смертності у віці 15-70 років та інших чинників. Для визначення втрат
трудового

потенціалу

від

передчасної смертності чи

недовикористання

слід

використовувати показники, які характеризують кількість померлих у працездатному
віці, а також рівень зайнятості населення та використання фонду робочого часу.
Важливим критерієм оцінки трудового потенціалу є визначення трудової
активності населення. На 1.01.2007 р. населення у віці 15-70 років в Україні становило
35,1 млн осіб, а економічно активне населення становило 22,2 млн осіб. Навіть якщо
врахувати, що до економічно неактивного населення у цій віковій групі належать учні,
студенти, частина працюючих пенсіонерів, то ще залишається значна частина
населення, трудовий потенціал якого не використовується. У цілому його кількість
становить 13,5 млн осіб, з якого 8,3 млн – це особи працездатного віку.
Втрати трудового потенціалу пов’язані з низьким рівнем економічної активності
населення характерним для більшості регіонів України. Так, якщо у м. Києві рівень
економічної активності населення складав у 2007 р. 66,5% від населення у віці 15-70
років, то у Тернопільській області лише 57,7%, а в Івано-Франківській – 57,4%. У
цілому в 10 регіонах рівень економічної активності населення був нижчий, ніж
середній по Україні (62,6%). Це свідчить по існування значних територіальних
диспропорцій на різних рівнях. Доцільним є визначення відмінностей формування та
використання трудового потенціалу починаючи з локального рівня.
Оцінку використання трудового потенціалу слід визначати і таким критерієм як
рівень зайнятості населення, тобто відношенням (у відсотках) кількості зайнятого
населення у віці 15-70 років до всього населення зазначеного віку.
Важливим критерієм оцінки трудового потенціалу є визначення втрат у зв’язку з
безробіттям, яке за методологією МОП стосується осіб у віці 15-70 років, що
зареєстровані або незареєстровані у державній службі зайнятості, і не мають певний
часовий період роботи, активно шукають її і готові приступити до неї у разі її
наявності. Загальні втрати трудового потенціалу складатимуть суму втрат з
урахуванням кількості безробітних та тривалістю незайнятості [45].
Значно впливає на формування трудового потенціалу населення передчасна
смертність населення працездатного віку за віковими групами. Аналіз і оцінка
статистичної інформації щодо смертності населення у віковій групі 15-70 років, яка є
базовою у формуванні економічно активного населення дає можливість визначити його
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втрати у найбільш трудоактивних вікових групах. Категорія населення вікової групи
15-24 роки, яка зайнята значною мірою навчанням та набуттям професійних навичок, є
ще недостатньо економічно активною. Найпродуктивнішою є праця вікової групи 25-49
років для більшості галузей господарства. У наступній віковій групі (50-69 років і
більше) продуктивність праці зайнятих у більшості галузей знижується. Це обумовлено
зростанням впливу фізіологічних та інших чинників.
Смертність населення у будь-якій з цих вікових груп вважається передчасною.
На цій підставі можна зробити висновок про зменшення кількості економічно
активного населення, тобто втрати трудового потенціалу. Аналіз коефіцієнтів
смертності населення за віковими групами, починаючи з 15 років дозволяє виявити
закономірні тенденції цього процесу, встановити їх типовість для певного історичного
етапу та регіонів. Для встановлення причин смертності слід проаналізувати вплив
сукупності факторів. Насамперед це стосується захворюваності і смертності населення
трудоактивного віку від хвороб системи кровообігу, органів дихання, травлення,
новоутворень, інфекційних, зовнішніх та інших хвороб. Слід виявити їх вплив на
смертність населення, на збільшення значень коефіцієнтів. Значний інтерес для
практики має аналіз статистичних даних щодо смертності населення у віковій групі 50 і
більше років, його збільшення чи зменшення порівняно з попередньою віковою
групою. Слід оцінити цю тенденцію, яка складається протягом значного історичного
періоду. Зазначені особливості смертності населення за віковими групами неодмінно
позначаються на формуванні трудового потенціалу кожного регіону.
Важливо також встановити втрати трудового потенціалу з урахуванням статевої
структури населення регіону. Це дасть можливість виявити передумови формування
пропозиції трудових ресурсів, визначити її сучасний стан і запропонувати заходи
поліпшення ситуації.
Таким чином слід відзначити, що у структурі втрат людського потенціалу
вагоме місце займає його недовикористання через передчасну смертність населення,
особливо серед чоловіків, наявність безробіття та його довготривалий характер,
неефективні механізми вивільнення та працевлаштування незайнятих по регіонах тощо.
Важливу роль у підвищенні трудового потенціалу населення відіграє загальна та
вища освіта населення, а також підготовка фахівців шляхом навчання новим професіям
та

підвищення

кваліфікації

штатних

працівників

на

підприємствах.

Аналіз

статистичних даних з цих питань по регіонах дозволить виявити територіальні
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відмінності зростання трудового потенціалу і обґрунтувати заходи по вирішенню
проблеми підвищення трудового потенціалу населення.
Окремим питанням щодо оцінки зростання ролі трудового потенціалу є
визначення регіональних відмінностей підвищення кваліфікації працюючих. Для цього
слід використати показники середніх величин підвищення кваліфікації працюючих у
відношенні до облікової кількості штатних працівників.
У зв’язку з переходом до нової системи формування трудового потенціалу, в
основі якої лежать ринкові методи використання послуг праці, становленням, як
зазначається у літературі, нової сутності людського фактору виробництва, важливим є
максимальне врахування і стимулювання творчих здібностей людини [46].
Одна з головних умов сталого розвитку регіонів якраз і полягає у тому, щоб
забезпечити у них збалансування ринку праці та ринків освітніх послуг, пов’язаних з
професійно-кваліфікаційною підготовкою робочої сили, попитом відповідних фахівців,
ринком житла і комунальних послуг для працюючих у місцях їх трудової діяльності
[47].
Ринкові економічні відносини є важливим регулятором трудового потенціалу.
Для України і більшості регіонів він є стратегічно важливим ресурсом, раціональне
використання якого необхідно передбачити при визначенні напрямів сталого розвитку
господарства. Слід враховувати і темпи економічного розвитку регіонів, формування
інфраструктури, її збалансування з попитом і пропозицією робочої сили, підготовкою і
ефективним її використанням, зберігаючи при цьому баланс природного відтворення і
міграцій населення.
Дослідження працересурсного потенціалу передбачає використання широкого
кола

методів

територіальної

систематизації:

класифікації,

типології

та

ін.

Систематизація – методичний засіб, пов’язаний з розподілом досліджуваних явищ у
сукупності, які відрізняються одна від одної і мають певну спільність. Конкретними
видами систематизації є класифікації і типології. Класифікація – це кількісна градація,
яка відображає стадії розвитку явища (процесу). При цьому регіони групуються у
сукупності, які відрізняються кількісними ознаками досліджуваного явища. Типологія –
фіксування

сукупностей,

що

відрізняються

між

собою

якісними

ознаками.

Класифікація і типологія процесів формування трудового потенціалу, які розвиваються
на певній території, призводить до формування певних таксонів – територіальних
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ланок. Таксонування території – це розподіл її на таксони (ланки, ареали, райони, зони
та ін.) та їх супідрядність.
Дослідження тенденцій розвитку трудового потенціалу вимагає певних
узагальнень, які і досягаються на основі типології та класифікації. Застосування
методів класифікації і типології, а також рядів динаміки, бальних оцінок, ранжування
дозволяє визначити тенденції розвитку цих процесів, провести їх систематизацію і
таким чином розкрити особливості трансформації у просторі і часі.
Для вивчення процесу формування трудового потенціалу та формування
типології районів необхідно визначити сукупність характеристик. До профілюючих
належать якісна і кількісна оцінка трудового потенціалу та його реалізація, тобто
трудова діяльність. Ця діяльність є стрижневою у конкретній реалізації процесів
життєдіяльності населення. Трудовий потенціал характеризується якісною і кількісною
структурою економічно активного населення, рівнем та видами трудової діяльності,
просторовою організацією праці тощо. Важливими характеристиками реалізації
трудового потенціалу є його розподіл за сферами діяльності та галузями господарства,
соціальні, інтелектуальні та інші характеристики праці.
Характер праці визначає і соціальний уклад життя людей і часто є вирішальним
фактором інших соціальних процесів, зокрема демографічних. Суспільно-географічні
засади дослідження трудового потенціалу характеризуються зміною показників, які
стосуються реалізації цих потенціалів. Вони є числовим значенням певного
статистичного показника у послідовні моменти чи періоди часу. Визначення тенденції
у динаміці чи інтенсивності процесів називається трендом. Динаміка трудоресурсних
процесів може базуватися на абсолютних, відносних і середніх величинах.
Розрахунок може вестися за моментними (на початок року) або інтервальними
даними (за місяць, один або кілька років). Динамічні ряди відносних величин
характеризують темпи приросту, зміну питомої ваги. Динамічні ряди середніх величин
відображають дані про середні значення показників. Дослідження рядів динаміки
дозволяє з’ясувати напрям і розміри процесів, що формують потенціал. З цією метою
розраховують такі показники: темпи росту, коли певний рівень зіставляється з рівнем
попереднього періоду і показує інтенсивність розвитку в кожному періоді; базові
показники, коли певні рівні зіставляються з базовими і демонструють інтенсивність
розвитку за певний відрізок часу (від базового). Розрахунок у вигляді відсотків показує,
скільки відсотків становив рівень даного періоду порівняно з рівнем іншого.
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Абсолютний приріст розраховується як різниця між двома рівнями шляхом
вирахування з кожного рівня попереднього. Це показує абсолютні прирости за окремі
періоди. Для відносної оцінки значень розраховуються темпи приросту – відносний
показник, що відображає, на скільки відсотків один рівень більший (або менший) за
інший, що прийнятий за базу порівняння.
Стадії розвитку працересурсних процесів вивчаються шляхом використання
показників, які характеризують їх інтенсивність. За активністю розвитку процесів
(темпи росту, приросту, абсолютні прирости) у конкретних регіонах можна
розподілити на такі типи: регіони стабільного, нестабільного, активного, пасивного
розвитку; депресивні регіони, в яких високі темпи розвитку змінилися спадом;
стагнаційні (застійні, темпи розвитку дорівнюють нулю або є від’ємними); деградаційні
регіони (розпад соціально-економічної системи); регресивні (коли процеси мають
негативний напрям розвитку).
За інтенсивністю розвитку процесів, що формують трудовий потенціал
(порівняно із загальнодержавними чи середніми по регіону, або з найкращим чи
найгіршим станом процесів тощо) проводиться типологія регіонів, що мають високий,
середній чи низький рівень розвитку. Таким чином зазначені засоби дослідження
дозволяють встановити та оцінити напрями змін та масштаби трансформації цих
процесів у часі і просторі.
Використання методу ранжування регіонів (обласні, адміністративні райони) за
активністю та інтенсивністю процесів і визначення сумарної рангової сукупності за
кількома явищами дозволяє зробити інтегральну оцінку розвитку зазначеної сукупності
процесів життєдіяльності населення.
Це підвищує результативність і практичність дослідження, оскільки може стати
базою для визначення оптимальних форм просторової організації суспільства,
адекватних кожному етапу його соціально-економічного розвитку.
При визначенні особливостей формування людського потенціалу важливе
значення належить потенціалу розселення, що поєднує у собі можливості території на
якій сформована система розселення щодо подальшого розвитку населених пунктів з
загальними тенденціями господарського розвитку. Регіональна система розселення
формує базис життєдіяльності, потенційна здатність якого виражається в людності
поселень в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць.
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Життєдіяльність населення завжди здійснюється в межах певної території, в
певному пункті проживання. Населений пункт сільського і міського типу як місце
проживання для переважної більшості населення є одночасно і місцем його трудової,
споживчої і відтворювальної діяльності [48].
Розселенська (поселенська) життєдіяльність населення відображає просторовочасову форму організації життя населення певної території, визначаючи через систему
взаємозв’язків спосіб життя, який в значній мірі формується під впливом процесів
соціально-економічного розвитку.
Розміри та ступінь сформованості регіональних систем розселення значно
залежить від величин і потенціалів системоутворюючих центрів, рівнів соціальноекономічного розвитку регіонів, а також ступенем розвинутості мережі містмільйонерів, крупних, великих і середніх міст [49]. У цьому сенсі важливим є
врахування ефекту столичності в національній системі розселення, як вираження
особливого типу урбанізованого середовища життєдіяльності населення та його вплив
на формування розселенського потенціалу. Вимагає вивчення і мультиплікативний
ефект столичності, що полягає у формуванні імпульсів регіонального розвитку для
прилеглих до столиці територій.
Одночасно вимагає врахування поняття провінційності та периферійності в
формуванні потенціалу території.
Потенціал розселення або екістичний потенціал, відображає сукупність
можливостей територіальної спільноти людей щодо формування розселенського
розвитку того чи іншого населеного пункту, що склався в результаті тривалих у часі
заселенських процесів і визначає подальші перспективи розвитку населених пунктів.
Населені пункти через систему зв’язків формують поселенську мережу. Інтенсивність
виробничих зв’язків проявляється в агломеративності, яка виступає концентратом
певних переважно виробничих видів діяльності.
Розселення населення як форма просторової організації суспільства є
багаторівневою ієрархічною системою в рамках якої розвиваються різні типи поселень
(міські, сільські), які через сукупність взаємозв’язків формують свій власний
екістичний потенціал.
В сучасних умовах посилення значення комунікаційно-інформаційних потоків,
посилення транспортної доступності, зростання можливостей щодо трудових міграцій
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зростає і роль мобільності населення. Сучасна внутрішньо регіональна міграція
(обласного рівня) має вплив на формування локального поселенського потенціалу.
Відмінності в людності населених пунктів вимагає застосування спеціальних
методів, для визначення потенціалу поселення в територіальному розвитку.
Для систематизації найбільш доцільними є методи типологічних класифікацій
на основі групування за різними ознаками. Наприклад, типологія міст, що
безпосередньо пов’язана з їхньою класифікацією за певними ознаками: людністю,
географічним положенням, генезисом, адміністративним статусом, темпами зміни їх
чисельності населення за певний період часу, господарськими функціями, місцем у
системі розселення тощо. В основу будь-якої класифікації має бути покладена чітко
визначена та кількісно виміряна ознака.
Серед статистичних методів для визначення потенціалу розселення, оцінки
динаміки та структури поселенської мережі найпоширенішим є метод структурного
групування, за допомогою якого розподілені групи поселень відображають певну
структуру розселенської мережі як за розмірами, так і за кількістю населення.
Для визначення екістичного потенціалу регіону обласного рангу послідовним
буде використання таких показників:
 співвідношення окремих елементів регіональної системи розселення (міста, у тому
числі обласного і районного підпорядкування; селища міського типу, у тому числі, із
чисельністю населення понад 10 тис. осіб; сільські населені пункти, у тому числі, із
людністю понад 3 тис. осіб ).
 середня людність сільських поселень локальної районної системи розселення;
 рівень урбанізації (відсоток міського населення) локальної районної системи
розселення:
U

M
P

(1.4)

де, U – рівень урбанізації локальної районної системи розселення,
M – міське населення локальної районної системи розселення,
P – загальна чисельність населення локальної районної системи розселення;
 щільність населення у розрахунку на 1 км

2

території локальної районної системи

розселення.
Використання цих показників дають можливість виявити відмінності у
формуванні потенціалу розселення на локальному рівні.
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Особливої уваги у межах системи розселення обласного рангу заслуговують
міські поселення з чисельністю населення понад 12 тис. осіб та села з людністю понад 5
тис. осіб. Для цих населених пунктів простежується зміна чисельності, з часом вони
можуть змінити свій адміністративний статус, відповідно у напрямку “селище міського
типу – місто ” або “сільське поселення – селище міського типу”.
Нормування або стандартизація статистичних значень відповідних показників
кожної локальної районної системи розселення, шляхом їх співставлення з
аналогічними середніми показниками по регіону в цілому (середнє значення яких
прийнято за 1). Інтегрування та сумування показників, що характеризують екістичний
потенціал населених пунктів у розрізі локальних районних систем розселення дають
можливість визначити коефіцієнти, що показують їх відношення до середніх по
регіону.
Наступним етапом є визначення узагальнюючого коефіцієнту екістичного
потенціалу поселень (середнє арифметичне їх значення) для кожної з локальних
районних систем розселення і подальша типізація локальних систем розселення регіону
обласного рангу за рівнем розвитку розселенського потенціалу.
Територіальна

організація

суспільства

реалізується

у

формі

ієрархічно

структурованих територіальних соціально-економічних (суспільних) систем різного
таксономічного рівня, в яких синтезовані різні види життєдіяльності населення. Саме
просторовий

розвиток

суспільства

відбувається

шляхом

формування

різних

територіальних структур, в яких зазначені процеси у тісному поєднанні впливають на
формування відповідних потенціалів та їх реалізацію.
Таким чином, розроблення загальних суспільно-географічних засад дослідження
людського та часткових потенціалів дає можливість оцінити сучасний стан,
особливості формування, проблеми їх реалізації і на цій науковій базі визначити
пріоритети і механізми територіального розвитку.
Людський потенціал є головною рушійною силою у формуванні економіки.
Вибір стратегії розвитку країни та її регіонів має бути пов’язаний насамперед з
особливостями демографічного розвитку тертирії, територіальним зосередженням
знаннєвих центрів, підвищення інтелектуального людського потенціалу, які стають
основними стабільними чинниками зростання прибутковості економіки за рахунок
інновацій, а значить і сталого економічного зростання. Таким чином формуватиметься
нова демографічна та інноваційно-трудоресурсна модель економіки, в якій залежно від
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особливостей регіону можуть розроблятися, впроваджуватися або адаптуватися нові
технології та вироблятися конкурентоспроможні товари.
У результаті проведення досліджень має бути встановлено сутнісні ознаки
демографічного і трудоресурсного, екістичного потенціалів, а саме – здатність і
наявність можливостей відтворення населення та його продуктивної трудової сили, які
у результаті їх реалізації (використання) сприятимуть досягненню певних цілей
суспільства. Кожен з цих потенціалів не існує ізольовано від функціонування інших
потенціалів господарства, оскільки вони є елементами єдиної системи продуктивних
сил.
Пріоритети господарського розвитку регіонів базуються в першу чергу на
наявному соціально-економічному потенціалі. В структурі цього потенціалу провідне
місце належить головній продуктивній силі – людині. Вона виступає як творець засобів
праці, виробник матеріальних і духовних благ, який використовує ці засоби, і звичайно
як споживач цих благ з метою задоволення потреб. Цей складний і багатоплановий
процес в кожному конкретному регіоні має свої особливості. Однак спільним є те, що в
постійній динаміці відтворювального процесу стратегічним завданням є забезпечення
належних умов життєдіяльності людей.

1.2.2. Природно-ресурсний потенціал
Природно-ресурсний потенціал, яка складова інтегрального потенціалу території
визначається не стільки територіальним поєднанням природних умов і ресурсів
(земельних, мінерально-сировинних, водних, лісових та ін.), скільки рівнем їх
використання, здійснює значний вплив на різні сторони суспільного виробництва та
регіональний розвиток загалом. Природні ресурси вимагають багатоаспектного
дослідження і оцінки, серед яких приоритетними є визначення шляхів раціонального і
комплексного їх використання, яке базується на вивченні цих ресурсів та проведенні
економіко-географічної їх оцінки в цілому і по окремих регіонах, а також встановленні
ролі і місця у створенні інтегрального потенціалу території.
Потенціал земельних ресурсів
Головні вихідні положення, що покладені в основу розроблення методики
дослідження земельних ресурсів території:
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1) багатогранність використання землі як основного засобу виробництва,
природного ресурсу для розвитку сільського господарства, як територіального базису
розміщення господарської діяльності і соціальних об’єктів, формування екомережі і
водночас товару, що є предметом купівлі – продажу. Ціна землі нині входить як вагома
витратна складова у всі сфери економічної діяльності країни, регіону;
2) наявність великих земельних ресурсів в умовах постіндустріального
суспільства

не

є

достатньою

умовою

ефективної

господарської

діяльності,

забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, дедалі
більшого значення набувають ефективність використання землі, застосування новітніх
науково-технічних розробок, нові форми організації виробництва;
3) за умов ринкових перетворень в Україні зростає роль земельної ренти,
водночас

ускладнюється

проблема

сільськогосподарського

землекористування,

вирішення якої потребує вдосконалення нормативного врегулювання, великих
матеріальних і трудових затрат;
4) у використанні земельних ресурсів, у тому числі землі як товару, все більшого
значення набуває місцеположення регіону, його розташування у сфері впливу великих
міст (міських агломерацій), збільшується вплив економічного середовища;
5) з розвитком ринку істотно поглиблюються відмінності у цінах на землю
(нормативних кадастрових і особливо ринкових) у сільській місцевості та в містах,
зростає диференціація регіональних цін, зокрема під забудову, у різних типах міст;
6) зростання людських потреб, розширення господарської діяльності, посилення
конкуренції щодо землеволодіння і землекористування спричиняють до збільшення
тиску на земельні ресурси, зниження їх продуктивності, посилення деградації ґрунтів.
Постає необхідність запровадження екологічно стійкого землегосподарювання як
головного критерію його ефективності [50];
7) посилення глобалізації зумовлює необхідність врахування Україною
міжнародної стратегії щодо збереження та охорони земельних ресурсів, формування
ринку землі з урахуванням світової кон’юнктури. Постає проблема раціонального
використання земельних ресурсів і зокрема сільськогосподарських угідь, забезпечення
балансу між виробництвом продовольчих і енергетичних культур;
8) використання земельних ресурсів і формування ринку землі на обласному
рівні має узгоджуватися із стратегією соціально-економічного розвитку регіону,
особливо сільської місцевості, його територіально-виробничого комплексу, підвищення
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рівня

життєдіяльності

населення,

збереження

природного

агропотенціалу.

Врегулювання податкових надходжень через платежі на використання земельних
ресурсів і відповідно поповнення до бюджету має бути спрямоване не тільки на
здійснення поточних видатків, у тому числі на розвиток сільського господарства,
охорону земельних ресурсів, а й використання бюджету розвитку, тобто збільшення
інвестицій, активізацію інноваційної діяльності у цій сфері.
Аналізуючи потенціал земельних ресурсів регіону, слід трактувати це поняття як
природно-ресурсні та соціально-економічні можливості використання землі як
споживчої вартості з метою господарської діяльності або купівлі-продажу [50,51]. В
основу визначення потенціалу земельних ресурсів в Україні покладено нормативну
грошову оцінку землі, у тому числі сільськогосподарських угідь, багаторічних
насаджень, природних кормових угідь, з щорічною індексацією кадастрових оцінок.
Нормативна оцінка землі проводиться кожні 5 років на основі методик, затверджених
відповідними постановами Кабінету Міністрів.
Здійснення грошової оцінки передбачає оновлення і аналіз даних конкретних
земельних ділянок (у межах області, адміністративних районів, міст), які містяться у
базах даних державного земельного кадастру. У процесі проведення грошової оцінки
враховуються місцезнаходження земельної ділянки, її площа, просторова орієнтація,
характер ландшафту, якісні характеристики ґрунтів, рівень їх забрудненості, відстань
до центру населеного пункту, наявність транспортних комунікацій. Особливе значення
має інформація про

цільове призначення землі,

її фактичне функціональне

використання, інформація про право власності на землю, користування земельною
ділянкою тощо [51].
При здійсненні грошової оцінки земель населених пунктів використовуються
дані державного земельного кадастру щодо зовнішніх меж населених пунктів,
сільських рад, адміністративно-територіальних районів, враховуються вплив локальних
чинників, радіоактивного забруднення, агровиробничі типи ґрунтів.
На основі результатів оцінки природних і антропогенних чинників, з
урахуванням видів та режимів переважного використання земель проведено зонування
території України

[12], що

має враховуватися

при прогнозуванні напрямів

функціонального перерозподілу територій, можливих змін у грошовій оцінці землі
певних територій. Таким чином виділено:
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1) території з інтенсивною, переважно промисловою, міською житловою та
громадською забудовою (зона урбанізації);
2) території переважно агропромислового виробництва та сільської забудови
(зона сільського господарства);
3) території та об’єкти природно-заповідного фонду, ліси, водно-болотні угіддя,
землі водного фонду, рекреаційного й оздоровчого призначення, інші природні
території (зона національної екологічної мережі);
4) території радіаційного забруднення, в тому числі відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення, посиленого
радіаційного контролю [12].
Проведене зонування території України дає можливість визначити пріоритети
держави та роль досліджуваної області у використанні національних територій,
доцільність стримування використання надмірно індустріалізованих районів або
надання підтримки депресивним, зокрема сільським, регіонам, виявити територіальні
диспропорції у розміщенні виробництва і розселенні населення тощо.
Слід зазначити, що багато науковців, які займаються питаннями оцінювання
природно-ресурсного потенціалу, зокрема землі, вважають, що в основу її нормативної
оцінки варто покласти природну врожайність українських земель, тобто врожайність,
яку можна одержати за умов дотримання сівозміни культур та застосування комплексу
робіт лише з механічного обробітку ріллі без додавання добрив [13,18]. Не
заперечуючи важливість такого підходу, зазначимо, однак, що йдеться про оцінку
земель лише сільськогосподарського використання, причому капіталізовану оцінку
потенціалу сільськогосподарських угідь, тобто визначення їх цінності за прибутком,
який можна отримати в результаті капітальних вкладень у землю як засіб виробництва.
Нині за умов формування ринку землі, коли вона стає об’єктом купівлі-продажу,
а її місцеположення, забезпеченість транспортними комунікаціями та цільове
призначення можуть відігравати вирішальну роль при визначенні ціни землі, у тому
числі нормативної, важливо використовувати загальні підходи до оцінки всіх типів
земель. До речі, закономірності утворення земельної ренти (доходу від використання
землі не з позицій виробничої діяльності власника, а використання цієї землі як
природного ресурсу) однакові у сільськогосподарських районах і в населених пунктах.
Специфіка полягає в тому, що в містах земля розглядається як просторовий базис
життєдіяльності людини, а в сільській місцевості – як засіб сільськогосподарського
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виробництва [51, с.20]. Цінність міських земель визначається насамперед завдяки
зручності їх місцерозташування щодо ресурсів та ринків збуту продукції, а також
інфраструктурному облаштуванню території. Цінність сільськогосподарських земель
залежить передусім від якісних характеристик ґрунтів, рівня їх забрудненості та
деградації, ландшафтів території.

Потенціал мінерально-сировинних ресурсів
Мінерально-сировинні ресурси (МСР) є важливим компонентом інтегрального
потенціалу будь-якої території, включаючи державу Україна та окремі її регіони,
оскільки значна диференціація у наявності корисних копалин, їх видів, обсягів запасів є
ознакою мінерально-сировинної бази в цілому.
Визначення ролі корисних копалин та їх родовищ у формуванні інтегрального
потенціалу обов’язково має спиратися на дослідження особливостей сучасних
ринкових перетворень в економіці держави (в усіх сферах її діяльності та організації) та
територіальних

відмінностей

у

формах,

способах

і

характері

промислового

використання мінерально-сировинних ресурсів.
Україна, маючи потужну і різноманітну мінерально-сировинну базу, значною
мірою освоєну промисловістю, потребує особливої уваги до способу і характеру її
використання в різних регіонах, вирішення проблем комплексного і збалансованого її
розвитку. Враховуючи велику диференціацію у наявності корисних копалин на
окремих територіях та різний ступінь їх освоєності, можна відзначити широкий спектр
проблем, що існують не тільки у вивченні та охороні корисних копалин, але й у
раціональному промисловому їх використанні. Виходячи з особливостей сучасного
періоду становлення ринкової економіки проблеми дослідження раціонального
ресурсокористування набули особливих форм як з позицій загальнодержавних
інтересів, так і в регіональному вимірі. Тому розробка наукових принципів вирішення
відповідних проблем господарського використання мінеральних ресурсів як складової
інтегрального потенціалу території має два аспекти: загальнодержавний і регіональний.
Принципи вирішення проблем раціонального використання мінеральних
ресурсів в масштабах держави спираються на виробленні Урядом основні завдання
розвитку мінерально-сировинної бази до 2010 р. [52], серед яких головними (на тлі
інших) в даному контексті є, зокрема, забезпечення охорони і раціонального
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використання надр, зменшення залежності (максимально можливої) нашої країни від
імпорту мінеральної сировини, а отже створення власної імпортозаміщуючої
мінерально-сировинної бази та сировинної бази виробництв, орієнтованих на експорт.
Важливого значення, як підкреслюється у розробленій Урядом Програмі, ефективне
використання мінерально-сировинної бази країни набуває у зв’язку із структурною
перебудовою економіки та її промислового комплексу.
Таким чином, проблеми раціонального ресурсокористування стосуються як
мінеральної складової цього процесу, так і виробничої, тісний взаємозв’язок яких
зумовлюється необхідністю постійного розвитку сировинної бази діючих підприємств
(дорозвідки родовищ, проведенні детальної розвідки прилеглих до підприємств ділянок
та пошуково-оцінювальних робіт на перспективних площах родовищ тощо), динамікою
розвитку виробництва, засад ринкової ідеології і відносин (майнових виробничих,
інституційних) та ін.
Раціональне використання корисних копалин спрямоване на зміцнення власної
мінерально-сировинної

бази

та

виробництво

конкурентноспроможної

товарної

продукції. Саме тому визначальним принципом, який є спільним для всіх регіонів
України, є комплексний підхід до вирішення цієї проблеми. Він є багатогранним і
складним і може розглядатися в декількох аспектах. У загальному вигляді комплексний
підхід до освоєння мінеральних ресурсів полягає у дбайливому використанні корисних
копалин як елементу природного середовища, максимально можливому збереженню
ландшафтів в зонах вилучення корисних копалин із надр, отриманні економічного
ефекту від їх використання.
Основою комплексного підходу до раціонального використання вичерпних
мінерально-сировинних ресурсів є вирішення завдань комплексного і збалансованого
розвитку

мінерально-сировинної

бази,

які

мають

врахувати

динаміку

її

функціонування, на основі вивчення можливостей приросту запасів сировинної
складової; тенденцій і динаміки потреб внутрішнього і зовнішнього ринків (відповідно
до обсягів і видів корисних копалин); цінової політики на внутрішньому і світовому
ринках; конкурентоспроможності (відносно якості і вартості) мінеральної сировини;
динаміки структури сировинних потоків і можливості створення імпортозамінюючих
сировинних ланок; доцільності залучення до експлуатації техногенних родовищ,
питома вага яких постійно збільшується через зростання обсягів відходів основних
гірничодобувних і збагачувальних процесів; здійснення ревізії запасів мінеральної
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сировини й удосконалення її структури шляхом активізації геолого-пошукових і
геолого-економічних робіт з метою розширення сировинної бази діючих підприємств
різного профілю і форм власності.
Отже, зміцнення і розвиток мінерально-сировинної складової інтегрального
потенціалу на засадах комплексності має включати такі компоненти, як розширення
(розгортання) геолого-пошукових та геолого-оцінювальних робіт; оцінку сучасних
тенденцій динаміки кон’юнктури

ринку сировинних (мінеральна складова) товарів

(продуктів), цінових коливань, можливостей нарощування фізичних обсягів запасів
родовищ за рахунок переведення їх до категорій ресурсів, придатних для промислового
освоєння, тобто загальної підготовки родовищ для раціонального використання в
умовах ринкової економіки на основі проведення скоординованої геологічної політики.
Значну роль у здійсненні завдань з розвитку мінерально-сировинної бази мають
відігравати внутрішні та іноземні інвестиції, впровадження нових технологій пошуку,
розробки родовищ, нові форми організації робіт.
Основною

метою

комплексного

вирішення

проблем

раціонального

ресурсокористування у виробничій сфері є, зокрема ефективне, екологозберігаюче
використання корисних копалин, що базується на таких принципах:
 Раціональне освоєння і розробка родовищ мінеральної сировини. Воно
передбачає комплексне освоєння одного родовища або групи родовищ, що близько
розташовані, і створення спільної обслуговуючої ланки з видобутку та транспортування
сировини.
 Повне вилучення із гірської маси всіх корисних компонентів, включаючи
покривні породи; диференціація (в разі потреби) їх за напрямками переробки.
 Комплексна переробка корисних компонентів (як основних, так і супутніх), що є
доцільною на певному етапі розвитку техніки і технологій, суспільно-економічних
відносин, особливостей формування кон’юнктури ринку та ринкових відносин.
 Залучення до промислового обігу відходів переробки сировини, що спрямоване
на багатоцільове використання корисного компоненту.
 Освоєння

техногенних

родовищ

з

метою

комплексного,

доцільного

використання всіх корисних компонентів, відтворення ландшафтів на засадах реалізації
екологозберігаючої політики.
Вказані принципи раціонального ресурсокористування є спільними (базовими)
для всієї території України та окремих її регіонів. В кожному із регіонів або на окремих
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їх територіях вони трансформуються в залежності від мінеральної специфіки корисних
копалин, форм зосередження родовищ, їх сполучення, розмірів тощо і можуть бути
розглянуті у двох площинах. Одна з них стосується повидового складу (мінеральної
специфіки)

корисних

копалин.

Принципи

вирішення

проблем

раціонального

використання паливних ресурсів, металевих корисних копалин, неметалевих тощо
досить різноманітні. Основою їх диференціації є особливості промислового освоєння,
переробки і господарського використання того чи іншого виду ресурсу. Інша –
враховує особливості територіального зосередження різних корисних копалин в
регіонах України. В нашій державі характер розміщення корисних копалин дозволяє
виділити такі групи територій (або регіонів).
А. Території (регіони) переважно монокомпонентного зосередження корисних
копалин, принципи раціонального використання яких є однотипними.
В. Території

(регіони)

змішаного

зосередження

(полікомпонентного)

мінеральних ресурсів, в яких через різні причини принципи вирішення проблем
раціонального використання корисних копалин значною мірою співпадають, або є
спільними.
С. Території (регіони) з великим видовим різноманіттям корисних копалин та
форм їх зосередження, в яких поряд із спільними засадами ресурсокористування існує
широкий спектр відмінних проблем раціонального використання корисних копалин.
Отже, при наявності певних типів територіальних угрупувань, різноманіття
ресурсної бази вимагає гнучкого підходу до вирішення конкретних завдань в кожному
конкретному випадку.

Методика дослідження мінерально-сировинних ресурсів
Мінерально-сировинні ресурси як невід’ємна складова інтегрального природноресурсного потенціалу території мають досліджуватися з позицій їх участі у створенні
цього потенціалу. Вивчення і аналіз цих ресурсів має також проводитися з урахуванням
народногосподарського

значення,

ролі

у

процесах

комплексоутворення,

територіального поділу праці.
Мінерально-сировинні ресурси є одним із чинників розвитку промислового
комплексу держави на шляху сучасних трансформаційних перетворень. Вони
складають важливу частку інтегрального потенціалу територій, насичених цим видом
природних ресурсів. Першим етапом дослідження МСР як складової інтегрального
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природно-ресурсного потенціалу території має бути встановлення їх наявності та
визначення ролі у формуванні цього потенціалу.
Наявність мінеральних ресурсів на певній території та їх повидовий склад
відображається коефіцієнтом насиченості. Коефіцієнт насиченості території корисними
копалинами розраховується як відношення їх промислових запасів (за категоріями
А+В+С) до площі досліджуваної території.
Кн 

A B C
S

(1.5)

Для визначення територіальних відмінностей у насичені території тими чи
іншими видами корисних копалин має бути встановлена градаційна шкала, яка відбиває
рівень насиченості ресурсами як мінімум у трьох градаціях (параметрах):
 території високого рівня насиченості мінеральними ресурсами;
 території середнього рівня забезпеченості (насиченості);
 території низького рівня насиченості або відсутності мінерально-сировинних
ресурсів.
Встановлення ступеня наявності і насиченості мінеральними ресурсами має
відбуватися як за їх видами або групами однорідних корисних копалин, так і за всією
сукупністю

різноманітних

видів.

Доцільно

провести

порівняльний

аналіз

із

забезпечення аналогічними видами ресурсів досліджуваних територій та країни в
цілому за однією (спільною) градаційною шкалою. Амплітуда відхилень коефіцієнтів
насиченості територій у відповідних групах дасть можливість встановити (зкорегувати)
рівень забезпеченості регіонів відносно ситуації в державі та наявності в ній
аналогічних ресурсів.
Другим етапом є оцінка мінеральних ресурсів з позицій формування галузевої
структури промислового комплексу регіону або окремої території. Визначення ролі
МСР має здійснюватися через обчислення співвідношення питомої ваги галузей, що
розвиваються (функціонують) на базі МСР, до загального промислового виробництва
території. Встановлення питомої ваги галузей мінеральної орієнтації (МО) у галузевій
структурі промисловості відбивається галузевим коефіцієнтом МО, що розраховується
за вартістю виробленої (товарної) або спожитої продукції. Цей показник висвітлює
наявність, повидовий склад МСР, участь у формуванні галузевої структури
промисловості території, а відтак опосередковано місце і функції у створенні
інтегрального потенціалу відповідної території.
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Як і на першому етапі доцільно оцінювати роль і функції МСР у галузевій
структурі промисловості окремої території у порівняні із ситуацією в країні. З цією
метою слід визначити відносний коефіцієнт галузей МО певної території до
відповідного коефіцієнту, обрахованого для всієї країни або регіону. Цей відносний
коефіцієнт галузей МО також розкриває роль МСР окремої території по відношенню до
групи регіонів або країни в цілому у формуванні і розвиткові галузевої структури
промисловості.
Таким чином, визначення галузевого коефіцієнту МО дозволяє оцінити МСР
території не тільки з позицій наявності як таких, але ролі у формуванні галузевої
структури промислового комплексу, характеру участі у формуванні інтегрального
природно-ресурсного потенціалу.
Необхідно зауважити, що у науково-методичних основах, які розроблені в даній
роботі, встановлені принципові параметри градаційного аналізу окремих територій та
їх компонентів, оскільки конкретний аналіз і кількісні показники мають визначатися
для кожного конкретного регіону в залежності від наявності, обсягів запасів, масштабів
використання корисних копалин, галузевої структури промисловості, масштабів
розвитку і розгалуженості галузевої структури промисловості. Не можна розробити
спільні параметри для східних і центральних регіонів країни, наприклад, які мають
потужну мінерально-сировинну базу, та південних і північних районів країни, з
обмеженими ресурсами мінеральної сировини. Отже, порівняльний кількісний аналіз
окремих територій в межах країни або потужних регіонів має бути представлений
різницею амплітуд коливання градаційних меж і відповідно (в разі необхідності)
обчисленням коефіцієнтів коливання амплітуд, що є відношенням діапазону параметрів
показників окремої території до діапазону параметрів показників великого регіону чи
країни в цілому. Цей коефіцієнт сприяє встановленню масштабів територіальних або
регіональних відмінностей та визначення місця території та її ролі у створенні
мінерально-сировинного, а відтак і інтегрального природно-ресурсного потенціалу
країни в цілому.
Отже, через систему запропонованих кількісних показників (коефіцієнтів)
можна надати певну кількісну характеристику МСР території, що досліджується,
ступеня їх участі у формуванні галузевої структури і природно-ресурсного потенціалу.
На сучасному етапі трансформації господарського комплексу України та її
промисловості, особливої уваги потребує комплексне дослідження потенціалу
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мінерально-сировинних

ресурсів

як

складової загального

природно-ресурсного

потенціалу країни. Таким є аналіз і вивчення його з позицій суспільно-географічної
науки, який передбачає проведення економіко-географічної оцінки корисних копалин,
що є якісною їх оцінкою. Поетапність проведення такої оцінки полягає у дослідженні
галузево-функціональних і територіальних особливостей використання мінеральних
ресурсів або можливостей їх використання.
Галузево-функціональний аспект передбачає, поряд із визначенням галузей МО,
масштабів їх розвитку, ролі у процесах спеціалізації тощо проведення оцінки
мінеральних ресурсів з точки зору участі комплексоутворення та територіального
поділу праці, [53; с.65-67]. В результаті такого дослідження розробляється економкогеографічна типізація мінерально-сировинних ресурсів на конкретній території, яка
відображає їх участь у зазначених процесах. На одному з її аспектів слід особливо
акцентувати увагу.
Здійснення економіко-географічної типізації МСР передбачає виділення груп
корисних копалин за критеріями: ті, що розробляються; розробляються недостатньо;
можуть розроблятися в перспективі з розвитком науки та прогресивних технологій. Дві
останні групи складають мінерально-ресурсний потенціал території, який визначається
умовами залягання родовищ, запасами і якістю корисних копалин; технікоекономічними можливостями їх розробки, освоєння і використання; важливістю
значення для господарства, враховуючи наявність в державі аналогічних ресурсів;
потенційною (з економічної точки зору) цінністю тощо.
Оскільки мінеральні ресурси розглядаються як складова природно-ресурсного
потенціалу території, особлива увага має бути приділена виявленню потенціалу
господарського використання цих ресурсів. Досліджуючи корисні копалини, що
інтенсивно використовуються промисловістю, необхідно враховувати: перспективи
нарощування запасів на родовищах, що освоюються; можливість розширення запасів на
прилеглих родовищах та окремих перспективних ділянках і площах; якість та обсяги
запасів мінеральної складової; можливість комплексного використання і переробки всіх
компонентів мінеральної сировини (у тому числі порід покрівлі) відповідно до
сучасних виробничо-технологічних досягнень з урахуванням перспективних наукових
розробок з використання того чи іншого мінерального компоненту. Особливої уваги
заслуговує вивчення можливостей і особливостей організації в сучасних умовах малих
форм господарювання з комплексного використання корисних копалин і організації
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замкнених

виробничих

циклів:

сировина-переробка-кінцевий

продукт-утилізація

відходів. Великого значення в цьому процесі набуває розроблення економічних засад
організації обґрунтованих сплат (відсотків) за користування корисними копалинами,
розробку родовищ і використання земель, пільг для підприємств і підприємців, які
вкладають інвестиції у проведення геолого-пошукових, геолого-розвідувальних та ін.
робіт. Дисциплінуюча функція, щодо дбайливого ставлення до ресурсів, економічно
обґрунтованих геологічної, земельної ренти, забезпечення виконання законодавчих
норм із ресурсокористування, сприяє зміцненню мінерально-сировинного потенціалу
території. Тому важливим етапом у дослідженні мінерально-сировинного потенціалу є
визначення нових форм і методів в організації галузей виробництв мінеральної
орієнтації, аналіз сучасного та можливостей перспективного їх розвитку, особливостей
проходження інституційних змін. Організація малих форм підприємницької діяльності
на невеликих родовищах або їх територіальних скупченнях, родовищах, які повністю
невироблені, тощо, створення відповідних інноваційних техніко-економічних методів
організації виробничих процесів сприятиме збільшенню виробництва і мінеральносировинного потенціалу території.
В цьому напрямку вивчення територіальної структури мінеральних ресурсів
(ТС МР), дослідження особливостей і характеристик невеликих її елементів,
визначення величини (запасів) мінеральних ресурсів, якості, можливостей і напрямків
комплексного їх використання і розроблення на цій основі рекомендацій щодо
освоєння родовищ корисних копалин є заключним етапом оцінки їх як складової
природно-ресурсного потенціалу території. Дослідження ТС МР в кінцевому результаті
надає якісно-кількісну оцінку МСР, оскільки включає в себе визначення коефіцієнту
насиченості мінеральних ресурсів території, що займає певний елемент структури,
коефіцієнту освоєності та потенціалу запасів і розвитку видобутку й переробки. Отже
запропонована методика передбачає здійснення кількісної та якісної оцінки МСР як
складової природно-ресурсного потенціалу території.

Потенціал водних ресурсів

Методичні основи дослідження водно-ресурсного потенціалу території мають
багато спільного із тими, що розроблені відносно мінерально-сировинних ресурсів.
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Вони потребують поетапного дослідження водних ресурсів, їх оцінки позицій
господарського використання та збереження.
Застосування водних ресурсів є багатоцільовим. Вони використовуються
населенням як питна вода, в побуті та комунальному секторі; у промисловості в
багатьох технологічних процесах, у тому числі в електроенергетиці та, зокрема,
гідроенергетиці; у сільському господарстві; меліорації.
Тому характеристика водно-ресурсного потенціалу має включати два етапи.
Перший етап – власне характеристика природно-ресурсних показників, а саме: джерела
води, їх розміщення по території, густоту, водність, територіальні відмінності у
щільності і водності, а отже водно-ресурсному потенціалі.
Таке дослідження водних ресурсів базується на визначені їх водності,
встановленні

коефіцієнту

насиченості,

який

обраховується

як

відношення

поверхневого стоку до площі відповідного водозабору або території, що досліджується.
Кн 

Аналіз

водність( м / сек )
S

територіальних

відмінностей

(1.6)
коефіцієнту

насиченості

водними

ресурсами дає можливість визначити рівень забезпеченості окремих територій цими
ресурсами, а відтак забезпеченість життєдіяльності населення в наш час і на найближчу
перспективу. Для порівняльного аналізу водно-ресурсного потенціалу окремої
території важливим є також визначення відповідного показника для групи подібних
регіонів, або країни, дослідження різниці амплітуд у коефіцієнтах насиченості і
корегування величини водного потенціалу відносно регіону або країни.
Другий етап досліджує особливості господарського використання водних
ресурсів. Він має такі складові дослідження:
 гідроенергетичний потенціал – розраховується за коефіцієнтом насиченості як
співвідношення наявних гідроенергетичних ресурсів до площі території:
Кн 

кВт  г
S

(1.7)

 характер використання в різних галузях промисловості: обсяги використання;
 вплив сучасних технологій на відтворення гідроенергетичного потенціалу;
 особливості

сільськогосподарського

тваринництві, у рослинництві;

використання

водних

ресурсів:

у
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 водно-ресурсний потенціал і особливості меліорації в Україні: позитивні і
негативні наслідки;
 збереження водно-ресурсного потенціалу і роль в цьому процесі нормативнозаконодавчої бази.
Можна зазначити, що більшість характеристик особливостей господарського
використання водно-ресурсного потенціалу, за винятком кількісних показників
коефіцієнтів насиченості, є якісними його оцінками, оскільки торкаються особливостей
відтворення і збереження водних ресурсів через застосування сучасних інноваційних
технологій.

Потенціал лісових ресурсів
Нині

найбільш

ємким

є

розуміння

потенціалу

лісових

ресурсів

за

М. Ф. Реймерсом. Це: 1) лісові багатства, що складаються із деревини і продуктів
побічного користування, тобто об’єктів лісового промислу, лісового господарства і
лісової промисловості;
2) ті ж лісові багатства в поєднанні з суспільно корисними і захисноресурсоохоронними функціями лісу, в тому числі рекреаційними;
3) ліси, придатні для тої чи іншої форми експлуатації [54].
Слід відмітити, що протягом тривалого часу спостерігалась неусталеність
термінологічного апарату, неоднозначне розуміння і використання різними авторами
таких пар термінів як „функції лісу” – „лісові ресурси” та „функція лісу” – „роль лісу”.
Врегулювання термінологічних розходжень та адекватність вживання термінів була
досягнута при обґрунтуванні їх ознак на основі екоеволюційного підходу з розкриттям
системних, екологічних, економічних, історичних та інших аспектів функціонування
лісу і використання його ресурсів [55].
Так, якщо ми з антропоцентричних позицій розглядаємо природні можливості
лісу як лісової екосистеми здійснювати окремі важливі для суспільства функції, то в
даному випадку йдеться про функції лісу. В іншому випадку, при аналізі цих же
функцій лісу відносно забезпеченості ними суспільства у процесі його життєдіяльності,
зокрема,

стосовно

їх

використання

для

конструювання

певних

природно-

господарських (природно-суспільних) об'єктів, вони трактуються як лісові ресурси та їх
потенціал. Як функції лісу, так і лісові ресурси можуть бути сировинними і
несировинними.
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Враховуючи

принципову

різницю

між

сировинними

і

несировинними

функціями лісу (лісовими ресурсами), необхідно визначити їхні характерні ознаки і
відмінності:
1) сировинні функції лісу (сировинні лісові ресурси) утворюються внаслідок
біологічної властивості лісу як екосистеми до накопичення певної біомаси, що
використовується суспільством для безпосереднього вжитку як сировина у сфері
виробництва чи в інших цілях. Ці ресурси можуть існувати самостійно поза лісом,
видозмінювати свою форму в процесі їх господарського використання та певних
технологічних перетворень і деякий проміжок часу виконувати необхідні для
суспільства конкретні функції;
2) несировинні функції лісу (несировинні лісові ресурси) – біологічні, фізичні,
хімічні й інші властивості лісу як екосистеми в процесі свого існування в основному
позитивно впливати на прояви різних явищ і процесів природного і суспільного
походження, формувати найбільш сприятливі умови для функціонування окремих
господарств, природно-господарських територіальних систем (ПГТС), антропогенних
ландшафтних комплексів і проживання населення. Будь-який вид функцій (лісових
ресурсів) цього типу є невід'ємною частиною лісу як природного явища і не може
існувати (тривалий час) самостійно поза ним. Тому для безперервного відтворення
функцій лісу і сталого використання лісових ресурсів цього типу виникає потреба у
безперервному збереженні лісу у формі цілеспрямовано сформованих лісових
екосистем.
Всі ліси України освоєні людиною і виконують важливі для життєдіяльності
суспільства ноосферні (природні + суспільні) функції. Характерною рисою сучасного
ноосферогенезу є надання переваги культурним і екологічним перетворенням у процесі
життєдіяльності

суспільства

порівняно

з

технологічними

і

економічними,

напрацювання екогуманістичних цінностей, обґрунтування і впровадження в практику
концепції сталого (збалансованого) розвитку на різних територіальних рівнях – від
локального до планетарного.
В процесі раціонального використання і відтворення лісу в контексті сталого
розвитку, спрямованого на конструювання і забезпечення сталого функціонування
елементів соціосфери (культурних ландшафтних комплексів, культурних ПГТС,
суспільно-природних об'єктів вищого рангу), має в комплексі враховуватися
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відтворення і використання як суспільних, так і, насамперед, природних (суспільних +
природних = ноосферних) функцій лісу (лісових ресурсів ноосфери).
У

контексті сталого

розвитку суспільство

відводить

важливе

значення

збереженню і відтворенню лісу як інтегрального лісового ресурсу, що розглядається як
превентивний, насамперед, екологічний захід, інвестиція для майбутніх поколінь. На
нараді міністрів лісового господарства європейських країн (Хельсінкі,1993) основним
визначено принцип сталого лісокористування, сформульований як ведення лісового
господарства таким чином і з такою інтенсивністю, щоб при цьому зберігалося
біологічне різномаїття, рівень продуктивності і здатність до відновлення, а також щоб
воно сприяло нині і в майбутньому виконувати екологічні, господарсько-економічні і
соціальні завдання на локальному, регіональному, національному і загальносвітовому
рівнях [56]. Принцип сталого лісокористування органічно включає обґрунтовані
вітчизняними вченими такі основні принципи лісокористування як безперервність,
комплексність, ефективність, розширене відтворення, оптимальність, раціональність.
Визначальною рисою ведення лісового господарства і лісокористування на
перехідному етапі до сталого розвитку України має стати здійснення заходів щодо
сталого

використання

і

відтворення

різноманітних

природних

і

суспільних

(ноосферних) функцій лісу на різних територіальних рівнях, спрямованих насамперед
на ренатуралізацію антропогенно зміненої ландшафтної сфери (ЛС) в межах території
держави.

Задоволення

зростаючих

поточних

потреб

населення

і

народного

господарства в сировинних лісових ресурсах має здійснюватися шляхом розширеного
відтворення невиправдано зведених лісів у минулому, підвищення продуктивності
лісових екосистем та вдосконалення технологій їх використання.
З розвитком цивілізації ліс став поряд з природними виконувати суспільні
функції, впливати на соціосферу та її підкомплекси. В межах антропогенно зміненої
біосфери він є один із найменш антропогенно змінених елементів. В той же час ліс є
найскладнішим щодо компонентної структури, одним із основних осередків
збереження біотичного різноманіття. Лісові фітоценози, маючи потужну кореневу
систему та складну надземну будову, здійснюють позитивний вплив на формування
мікроклімату, гідрологічного режиму і в результаті підвищують продуктивність
суміжних антропогенно змінених ландшафтних комплексів; захищають їх від
несприятливих природних та техногенних факторів. Таким чином, ліс сприяє
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збільшенню природно-ресурсного потенціалу антропогенно зміненої біосфери та
стабілізації її функціонування.
Суспільний тип функцій лісу спрямований на стабілізацію соціосфери в
результаті як безпосереднього впливу на суспільство (соціальний підтип), так і на його
виробничу діяльність (виробничий підтип).
Прояв функцій лісу еколого-соціального класу має місце від часу появи людини
як біологічної, а натомість суспільної істоти. Ці функції здійснюються для формування
сприятливого середовища життєдіяльності суспільства: забезпечення санітарногігієнічних умов, рекреаційного оздоровлення людини в умовах інтенсивної
урбанізації. Поряд з цим, ліси мають великий культурно-естетичний потенціал і
використовуються у виховній роботі (культурно-естетичний клас). Вони також мають
значну наукову цінність, є об'єктом різноманітних досліджень (науковий клас).
Від початку розвитку цивілізації на Землі ліс став складовою її сировинної бази
(виробничий підтип). З підвищенням рівня виробництва збільшувалась чисельність
його сировинних функцій, розширювалась сфера їхнього застосування (сировинний
клас). Зростання антропогенної зміненості ландшафтних комплексів і, як наслідок,
активізація прояву екзогенних процесів, природних стихій та їхніх негативних
наслідків

спонукали

суспільство

впроваджувати

агролісомеліоративні

заходи,

створювати інші системи захисних лісонасаджень від негативних природних і
антропогенних

факторів

(еколого-господарський

клас).

Крім

того,

протягом

історичного розвитку людства ліс традиційно використовується в оборонних цілях
(оборонний клас).
Здійснюючи позитивний вплив на населення та господарство, ліс є одним із
важливих чинників забезпечення життєдіяльності суспільства. Так, він створює
сприятливе природне середовище для проживання населення, його відпочинку,
відновлення

фізичних

сил

та

психо-емоційного

стану.

Маючи

великий

загальнооздоровчий та культурно-естетичний потенціал, ліс сприяє організації мережі
лікувально-оздоровчих, культурних, історико-архитектурних та інших закладів. На
основі лісосировинної бази розвивається багато галузей промисловості. Велике
значення для розвитку сільського і водного господарства має меліоративна роль лісу.
Він є одним із важливих чинників стабілізації радіоекологічної ситуації, що склалася,
наприклад, в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.
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Методика дослідження потенціалу лісових ресурсів
В основу розробленої нами методики дослідження потенціалу лісових ресурсів
покладено розуміння лісу і лісокористування як важливої складової взаємодії
суспільства і природи.
Вивчення

проблем

обґрунтування

основ

збереження

лісів

і

розвитку

лісокористування у процесі різних типів природокористування, направлених на
господарське освоєння природно-ресурсного потенціалу промислово розвинутих
регіонів це та необхідна база, що має призвести до сталості лісокористування і
збереження лісів України на регіональному рівні, враховуючи її внутрішні проблеми
розвитку у процесі інтеграції в міжнародні структури в умовах глобалізації.
Таким чином, дана методика має дати аналіз комплексу зовнішніх і внутрішніх,
узаконених регульованих і стихійних ринкових, позитивних і негативних факторів, що
впливають на процеси збереження національних лісів та розвиток лісокористування.
На першому етапі необхідно дослідити комплекс зовнішніх, тобто міжнародних
факторів,

які

зумовлюють

потребу

збереження

лісів

та

сталого

розвитку

лісокористування у процесі впровадження в Україні на регіональному рівні принципів
сталого розвитку. Цей етап охоплює аналіз таких питань:
 вивчення важливих міжнародних угод, що сприяють збереженню лісів та
сталому розвитку лісокористування, впровадженню принципів сталого розвитку в
Україні;
 визначення основних тенденцій сертифікації лісів як основного міжнародного
механізму впровадження принципів сталого розвитку лісового господарства в окремих
країнах;
 встановлення в умовах глобалізації основних тенденцій і проблем збереження
лісів і сталого розвитку лісокористування на планетарному рівні, на рівні соціальноекономічного

розвитку

розвинутих

країн

з

інтенсивним

веденням

лісового

господарства.
 вивчення рішень європейських конференцій з проблем захисту лісів та сталого
розвитку лісокористування, збереження біорізноманіття;


аналіз участі України у міжнародних проектах з впровадження у практику

рішень європейських конференцій з проблем захисту лісів та сталого розвитку
лісокористування;
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вивчення досвіду участі України, окремих її регіонів у міждержавних проектах

сталого регіонального розвитку.
На другому етапі визначаються внутрішні проблеми збереження лісів і сталого
розвитку лісокористування у процесі господарського освоєння природно-ресурсного
потенціалу окремих регіонів України. Цей етап охоплює наступні питання:


визначення основних тенденцій зміни лісів у процесі окремих типів

природокористування;


регіональний аналіз сучасного стану і якості лісів;



регіональні проблеми збереження лісів та сталого розвитку лісокористування у

процесі господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу.
 нормативно-законодавча

база

збереження

лісів

та

сталого

розвитку

лісокористування;


сертифікація лісів і лісогосподарської діяльності як основний процес

збереження лісів та сталого розвитку лісокористування окремих регіонів;
 виконання

в

окремих

регіонах

України

міжнародних

проектів

щодо

забезпечення збереження лісів та сталого розвитку лісокористування;
На третьому завершальному етапі здійснюють обґрунтування засад збереження
лісів та сталого розвитку лісокористування у процесі господарського освоєння
природно-ресурсного потенціалу регіонів в умовах євроінтеграції України. При цьому
визначають основні принципи і підходи, розробляють типізацію регіонів за сучасним
станом і якістю лісів, рівнем розвитку лісокористування та обґрунтовують відповідну
регіональну політику держави.

На цьому етапі передбачається розгляд наступних

питань:
 розробка типізації регіонів України за станом і якістю лісів, рівнем розвитку
лісокористування;
 обґрунтування регіональної політики держави щодо забезпечення збереження
лісів та сталого розвитку лісокористування у процесі сталого господарського
освоєння природно-ресурсного потенціалу регіонів України.
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1.2.3. Теоретико-методологічні підходи та оцінка виробничого,
інформаційного й фінансового потенціалу регіону України та його
територіальні відмінності
Виходячи із загального напряму дослідження інтегрального потенціалу території,
розглянемо питання щодо теоретичного визначення таких його складових: виробничий,
інформаційний і фінансовий потенціал. Важливо чітко визначити відношення понять
«потенціал» і «ресурс» для уникнення колізій при їх застосуванні. Також важливим є
відбір показників господарської діяльності, надані Державним комітетом статистики
України, з метою визначення можливості їх застосування при подальшому вивченні
видів інтегрального потенціалу території.
Під «потенціалом» розуміють «наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх
оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для досягнення
поставленої мети» [57]. У сучасних теоріях інвестицій для успішної діяльності фірм на
світовому ринку вирішальною є їх здатність «використовувати потенціал своєї країни
(не лише її ресурсонаділеність, а й низку факторів, що зумовлюють якісні
характеристики національної економіки і стан різноманітних інституцій, розвиток
науки, рівень освіти, економічна і соціальна політика та ін.). Створення такого
потенціалу покладається на уряди країн, які виходячи з принципів національних
пріоритетів і національних переваг, мають будувати власну інвестиційну політику,
постійно й цілеспрямовано інвестуючи або створюючи сприятливе інвестиційне
середовище для розгортання кумулятивного інвестування. Ругман довів, що складові
національних переваг детермінуються також впливом зарубіжних економік, і
використання іноземних інвестицій має контролювати держава, що дасть змогу
розвивати національно-пріоритетні галузі, а не сприяти зміцненню економік
зарубіжних країн» [57].
У цьому контексті важливим є використання поняття «інтегральний потенціал
країни», запровадженого І.О. Горленко [58]. Інтегральний потенціал країни –
сукупність її ресурсів, що можуть бути використані в економіці з урахуванням
тенденцій науково–технічного прогресу. До його складу входять також експортний
потенціал країни (сукупна максимальна можливість продажу за кордон вітчизняних
товарів). На думку Т.В. Пепи, це «та частина її виробничого потенціалу, результати
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розвитку якої реалізуються в сфері зовнішньоекономічних зв’язків» [59]. Питання
вивчення експортного потенціалу займалися такі українські вчені як Є.В. Булатова [60],
В. Слюсар [61], В. Щелкунов [62] та ін.
Цікавими є погляди В.В. Ромащенко на розуміння інтегрального потенціалу
території. Під ним вона розуміє «поєднання часткових (галузевих) потенціалів з
впорядкованими взаємними зв’язками у рамках обмеженої територіальної цілісності,
що зумовлює формування певних значень, якостей і властивостей поєднання, які
виконують функцію забезпечення стійкого розвитку цієї територіальної спільноти у
певний часовий період» [63].
Поняття «ресурс» прямо залежить від поняття «потенціал», адже перше з них –
частина потенціалу, що може бути залучена для створення благ за існуючих умов. У
вузькому значенні під ними розуміють запаси і джерела матеріальних засобів і коштів,
а у широкому значені – всі «джерела й передумови для одержання необхідних людям
матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати за наявних технологій і соціальноекон. умов» [57]. Е.Б. Алаєв наголошує на тому, що ресурсом може бути «енергія,
речовина, інформація, що виробляється поза цією системою і слугує для неї вихідним
матеріалом функціонування, розвитку, існування» [64]. На думку Ж. Леві, ним може
бути лише те, що застосовується у процесі виробництва та «входить у фінальний
результат цього виробництва» [65]. При цьому, за С.Б. Шліхтером, сама територія є
ресурсом, тому що залежно від ступеня її господарського освоєння та стану
інфраструктури на ній є різні можливості розвитку відповідних видів господарської
діяльності [66].
Отже, на нашу думку, ресурс – частина чогось придатна для використання вже
сьогодні, а потенціал – уся його наявна сукупність, що включає у себе ту частину, що
може бути використана у майбутньому, і ту, що вже використовується.
З розвитком технології дедалі більша частина потенціалу стає ресурсом. Проте
виникає питання щодо якісної зміни у використанні певного явища чи процесу в якості
потенціалу. Наприклад, до винайдення технологій промислового використання,
вилучення й збагачення урану його родовища не мали господарського значення, а
відповідні земельні ресурси через негативний вплив радіації були малоцінними і мало
використовувалися людиною для економічних потреб. Після виникнення атомної
промисловості розробка відповідних родовищ набула стратегічного значення, а ділянки
території, де вони були розвідані, різко зросли у ціні.
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М. Йорданова вважає, що соціально-економічний потенціал – це «цілісна
система матеріальних і духовних цінностей, створена під час історичного і сучасного
розвитку» [67].
С. Ржехак і В. Тоушек обґрунтовують географічний аспект вивчення потенціалу
території через оцінку міри насиченості території різними явищами, пов’язаними з
діяльністю суспільства, оптимізації внутрішніх і зовнішніх зв’язків у рамках
просторових структур соціо-економічних явищ у зв’язку з комплексною оцінкою всіх
джерел на території» [68].
С.В. Крижановський вважає, що існує три головних підходи до вивчення
економічного

потенціалу

як

об’єкту:

ресурсний,

структурний

і

цільовий

(результативний). За першим підходом він є сумою «фізичних і вартісних оцінок
окремих його складових (матеріально-технічні ресурси з окремим дослідженням
засобів і предметів праці, трудові ресурси, інформаційні ресурси, фінансові ресурси і
т.д.)». За другим «за об’єкт аналізу приймаються …. – технологія й організація». За
третім його встановлюють за «ступенем задоволення (у порівнянні з конкурентами)
потреб клієнтів, які споживають вироблену продукцію (надані послуги)» [69].
В.Ф. Савченко вважає, що економічний потенціал «характеризує сукупні
можливості щодо виробничої діяльності всіх продуктивних потужностей галузей
суспільного виробництва». Значною мірою він визначається промисловим потенціалом.
На думку цього вченого, він є сумою невикористаних потужностей і приросту
виробничих потужностей підприємств [70].
У географічній та економічній науці існує кілька підходів до розуміння поняття
«виробничий потенціал регіону». Зокрема, З.В. Герасимчук виділяє такі: 1) ресурсний,
згідно з яким під ним розуміють сукупність ресурсів, необхідних для виробництва;
2) факторний, в якому він розглядається як сукупність чинників чи елементів
виробництва; 3) технологічний, в якому він ототожнюється з максимально можливим
випуском продукції, робіт, послуг; 4) споживацький, за яким він визначається як
«можливість забезпечення якісних і кількісних характеристик розвитку виробництва у
регіоні шляхом найраціональнішого використання його ресурсів для задоволення
потреб споживачів при нанесені найменшої шкоди довкіллю» [71].
Кожен з цих підходів має свої переваги і недоліки. З.В. Герасимчук вважає, що
саме останній з перерахованих вище підходів найдоцільніше застосовувати при вивчені
регіонів України. При цьому авторка включає до його складу природно-ресурсний,
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трудовий, інвестиційний, науково-технічний потенціал і виробничі потужності, що є
дискусійним.
У

регіональній

економіці

виробничий

потенціал

(фізичний

капітал)

«розглядається як можливість забезпечення якісних і кількісних характеристик
розвитку виробництва, найбільш раціонального використання всіх видів ресурсів для
задоволення потреб споживачів при найменшому негативному впливі на навколишнє
середовище. Нарощування виробничого потенціалу – це сукупність засобів, які
активізують господарську діяльність для підвищення її конкурентоспроможності на
ринку» [72]. Л.М. Бондаренко зазначає, що: «Виробництво виступає як відтворення,
припускає постійне відновлення не тільки обсягів випуску продукції, а всієї сукупності
елементів господарських систем, їх економічного потенціалу» [73]. Важливе місце для
створення виробництва мають основні засоби, природний, фінансовий, інформаційний
та людський потенціал.
Виробничий потенціал – це «реальний обсяг продукції, яку можна виготовити за
повного використання наявних ресурсів» [57]. При цьому під останніми розуміють
«основні елементи виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система і які
використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку» [57]. Тому
для регіону України його можна визначити головним чином як існуючу у ньому
вартість основних засобів. При цьому важливо також враховувати ступінь розвитку
відповідної техніко-виробничої інфраструктури.
За відсутності основних засобів, придатних для створення благ, не можна вести
мову про використання виробничого потенціалу, адже саме на них і створюються нові
матеріальні й нематеріальні цінності. Під ними у вітчизняній статистиці розуміють
одну «із складових національного багатства країни. До них належать земельні ділянки,
будники, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби,
інструменти, багаторічні насадження, робоча і продуктивна худоба та ін.» [74].
Максимальне залучення виробничого потенціалу до процесу створення благ можливе
лише за умови повного використання існуючих на певній території сукупності
основних засобів. Водночас, виходячи з реалій сьогодення та з історичного досвіду,
необхідно сказати, що це відбувається дуже рідко на невеликих за площею ділянках і
має нетривалий у часі термін існування, зважаючи на брак відповідних фінансових та
інформаційних ресурсів, а також на зношеність та «моральне» і фізичне старіння
основних засобів.
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Другою важливою передумовою для використання виробничого потенціалу є
існування певного природного потенціалу. За І. Лакостом – це ті ресурси, що «існують
у певному географічному комплексі до того, як їх почали використовувати у
господарський діяльності» [63]. Його частиною є природно-ресурсний потенціал, що
виступає (за В.П. Руденком) як «сукупна продуктивність природних ресурсів території
(акваторії) як засобів виробництва і предметів споживання, що виражається в їхній
суспільній вартості» [76]. Для їх господарського освоєння необхідним є залучення
певних коштів (фінансовий потенціал) та використання існуючих знань про їх запаси і
специфіку використання (інформаційний потенціал) та залучення певних людей
(людський

потенціал)

для

створення

відповідних

виробничих

потужностей

(виробничий потенціал).
Виділяють такі види ресурсів: людський (навички, знання, здоров’я і придатність
до праці; знання своїх громадянських прав); соціальний (формальні та неформальні
соціальні зв’язки

і взаємовідносини з оточуючими, відповідальність і придатність

адаптуватися до змін); фізичний (створювана у господарстві продукція та існуюча
виробнича і ринкова інфраструктура); фінансовий капітал (фінансові ресурси у будьякому вигляді); положення об’єкта у системі відносин з іншими об’єктами, що виникає
внаслідок позиційної редукції.
Фінансовий потенціал – це сукупність усіх наявних коштів фізичних і
юридичних осіб на певній території. Відповідно, фінансовий потенціал регіону – це
головним чином вартість інвестицій у ньому. При цьому важливо також враховувати
ступінь розвитку відповідної спеціальної мережі фінансово-банківських установ.
Докладніше методика його обрахування подана у загальній методиці обчислення
інтегрального потенціалу регіону.
Фінансовим ресурсом є лише та їх частина, що може бути використана для
споживання, створення нових благ (у т.ч. розширення виробництва) та на існування
інституту держави, за умов нормального функціонування економіки. В економічній
науці під фінансовим ресурсом розуміють «грошові фонди, створені в процесі
розподілу, перерозподілу і використання внутрішнього продукту» [57]. Тут

постає

питання існування ліквідних коштів, оборотних коштів та коштів, використання яких
відтерміноване (строкові депозити у банках, приватні заощадження, бони і внутрішні
боргові термінові зобов’язання держави, її структурних підрозділів та цінні папери).
Реально фінансові ресурси – це наявна готівка у населення, кошти на банківських
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розрахункових рахунках, отримані прямі іноземні інвестиції та міжбюджетні
трансферти і субвенції [77]. Їх поєднання з сукупністю інших коштів, що є у фізичних і
юридичних осіб на відповідній території (строкові депозити у банках, приватні
заощадження, бони і внутрішні боргові термінові зобов’язання та цінні папери)
становлять її фінансовий потенціал. При цьому його слід відрізняти від поняття
«фінансовий капітал», що становить – «поєднання банківського та виробничого
(промислово-інфраструктурного) капіталів. Однак у практичній площині прогнозу він
формується як ресурсно-фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку.
Тому фінансовий капітал регіону розглядається як сукупність регіональних фінансових
ресурсів розвитку продуктивних сил усіх галузей суспільного виробництва» [72].
Його використання значною мірою пов’язано з наявністю відповідної інформації
про нові проекти з господарського розвитку території. Залучення існуючих відомостей
про відповідну територію та об’єкти і населення, які на ній розміщенні, прямо
пов’язано з використанням інформаційного потенціалу.
Інформація

відіграє

провідну роль

у виробничий

і соціальній

сферах

постіндустріального суспільства. Як зазначає Л.Т. Мельник, «вона є єдиним продуктом,
виробництво якого можна нарощувати безмежно…, а також єдиною «субстанцією»,
добування…

якої

із

середовища

не

завдає

прямої шкоди

ні природі,

ні

суспільству» [76, т. 2].
Інформаційний потенціал – сукупність усієї наявної інформації про певну
частину дійсності, а інформаційний ресурс – його складова, що може бути
безпосередньо використана споживачем інформації. При цьому наголошують, що він
«внутрішньо пов’язаний з усіма іншими аспектами потенціалу в суспільстві, й певною
мірою детермінує їх», адже існує тісний зв’язок між ним та «економічним потенціалом
країн з найвищим рівнем розвитку економіки» [57]. Водночас його доволі важко
виміряти. Питання визначення параметрів та кількісних характеристик цього виду
потенціалу є важливою методологічною проблемою сучасної науки. Саме тому
інформаційним потенціалом регіону України є кількість згадувань про нього у мережі
«Інтернет». При цьому необхідно також врахувати рівень розвитку видів зв’язку у
ньому та спеціальної інфраструктури, що забезпечує отримання відповідної інформації.
Методика його

розрахунку подана нижче у загальній методиці розрахунку

інтегрального потенціалу.
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Спираючись

на

наведене

вище

розуміння

виробничого,

фінансового

й

інформаційного потенціалу та виходячи з реальних показників, опублікованих у [74],
автор пропонує власну методику їх вивчення для регіону України.

Методологія

дослідження

виробничого,

фінансового

й

інформаційного

потенціалу як складової частини інтегрального потенціалу регіону
В основу вивчення виробничого, фінансового й інформаційного потенціалу
покладено традиційний методологічний і методичний апарат економіко-географічного
дослідження. Його основою є системно-структурний аналіз, а також застосування
картографічного, математико-статистичних методів та апарату формальної логіки, у
т.ч. типизування отриманих результатів з її прив’язкою до території. Для розкриття
змісту окремих видів інтегрального потенціалу використані також й інші методи
комплексної економіко-географічної характеристики території.
Методи

економіко-географічного

аналізу

тісно

пов'язані

з

математико-

статистичними методами. Їх застосовують для виявлення змін у географічному
розподілі певних процесів і явищ та для визначення параметрів територіальної,
функціональної,

галузевої,

організаційно-управлінських

структур

відповідних

територіально-господарських комплексів і систем. Таким чином за допомогою
відповідного оброблення масиву даних ми отримуємо кількісний вираз виробничого,
інформаційного і фінансового потенціалу відповідної території та його головні
параметри. Їх подальша інтерпретація можлива з позицій різних наук, що вивчають
територіально-господарські утворення, проте, всі вони спираються у своєму вивчені на
застосуванні апарату формальної логіки та відповідне типизування отриманих
результатів. Гносеологічною специфікою саме географічного підходу є акцентування
уваги на просторовому аспекті прояву відповідного явища і процесу. Тому, вивчаючи
виробничий, інформаційний і фінансовий потенціал адміністративно-територіальної
області України та її регіонів доцільно насамперед досліджувати відповідні
територіально-галузеві структури, що, шляхом застосування методів індукції й дедукції
дозволяють отримати нове знання, яке пройшло стадію узагальнення та виділення
типових рис. Кінцевим підсумком такого дослідження має бути певна диференціація
територіальних таксонів за інтенсивністю використання кожного із зазначених вище
складових інтегрального потенціалу.
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Виходячи з того, що виробничий потенціал значною мірою зумовлений існуючим
фінансовим потенціалом та інформацією про наявні можливості його застосування
(інформаційний потенціал) відповідно вони є діалектично між собою пов’язаними, що
дозволяє проводити їх наукове економіко-географічне дослідження. Спираючись на
апарат формальної логіки можна встановити відповідні причинно-наслідкові зв’язки,
виявити головні чинники розвитку відповідних господарських процесів на території та
обґрунтувати критерії відбору показників, необхідних для проведення типизування
отриманих

результатів

економіко-географічного

дослідження

виробничого,

фінансового й інформаційного потенціалу регіону України. Головним результатом його
застосування є розроблення відповідної типології, шляхом застосування відповідного
математико-статистичного апарату та методологічних принципів і підходів економічної
географії.
Специфічною географічною проблемою є розроблення критерію агрегації
відповідних часткових показників виробничого, фінансового й інформаційного
потенціалу регіону за одиницями адміністративно-територіального поділу та їх
розподілу на певні типи за відібраними індикаторами прояву відповідних показників.
Саме тому слід застосувати порівняльно-географічний метод, що дозволяє, спираючись
на напрацювання попередників, застосувати його для визначення місця регіону у
територіальній системі області.
Як видно з сказано вище кожному етапу дослідження виробничого, фінансового й
інформаційного потенціалу регіону відповідає свій набір відповідних методів.
Спочатку необхідно проаналізувати праці попередників (аналітико-порівняльний
метод) з метою виявлення недосліджених або мало досліджених питань у вивчені
відповідного питання. Також важливо обґрунтувати коло літературних, статистичних,
картографічних джерел інформації, що можна використати у дослідженні об’єкту
дослідження – адміністративно-територіальної області України та її регіонів. Необхідно
сформулювати чітку систему економіко-географічних поглядів на предмет дослідження
– виробничий, фінансовий і інформаційний потенціал. Це допомагає обґрунтувати
основні принципи, концептуальні засади вивчення, а також окреслити і конкретизувати
понятійно-термінологічний апарат. Наступним важливим питанням дослідження є
формулювання власного бачення головних понять і категорій дослідження, зокрема
визначення саме суті виробничого, фінансового й інформаційного потенціалу регіону з
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позицій саме економічної географії, а також надання визначення дефініції «регіон», що
є базовим географічним поняттям роботи.
Виходячи з прийнятої у відділі суспільно-географічних досліджень Інституту
географії НАН України теоретико-методологічної установки відповідні міста обласного
підпорядкування

були

об’єднані

з

прилеглими

до

них

адміністративно-

територіальними районами в єдиний територіальний оперативний таксон – регіон. Це
дозволило згладити розподіл явищ господарського плану по території, уникнути
неправильно розуміння процесів просторового прояву виробничого, фінансового,
інформаційного потенціалу у них. Значною мірою це зумовлено тим, що відповідні
міста є ядрами локальних виробничих і розселенських систем та їх розгляд відірвано
від їх зони впливу є методологічно неправильним, виходячи саме з позицій економічної
географії, при вивчені просторових аспектів вказаних вище потенціалів у межах
столичного регіону.
Основою другого етапу дослідження є вивчення сучасної територіально-галузевої
структури

виробничого,

фінансового

й

інформаційного

потенціалу

регіонів

адміністративно-територіальної області України з позицій економічної географії. Для
цього використовують такі методи, що дозволяють можливість отримати необхідну
інформацію щодо їх структури, функціонування і закономірностей розвитку. До них
відносять:

експедиційний,

описово-порівняльний,

статистичні,

картографічні,

аналітичні, секторальної моделі економіки та інші спеціальні методи економікогеографічного дослідження.
Для правильної економіко-географічної інтерпретації отриманої первинної
інформації необхідно використати статистико-математичні методи і картографічне
моделювання,

що

дозволяють

провести

типізацію

регіонів

адміністративно-

територіальної області України та, виходячи з економіко-географічних позицій,
визначити необхідні напрями покращення використання виробничого, фінансового й
інформаційного потенціалу кожного з них. Кожний із зазначених методів зумовлює
виділення відповідних алгоритмів розрахунку часткових показників для вирішення
наукових задач, що дозволяють дати відповіді на конкретні питання відповідного
дослідження.
Для порівняння регіонів за рівнем розвитку у них виробничого, фінансового й
інформаційного потенціалу застосовують статистичні дані, що регулярно збирають
органи Державного комітету статистики України та окремі показники розвитку
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кожного з цих видів потенціалів, що періодично офіційно подають відповідні органи
державної влади, а також частково аналітична інформація про них у матеріалах
національних доповідей. При цьому отримані кількісні показники необхідно розділити
за їх впливом на відповідний потенціал на базові, стимулятори і дестимулятори.
Оцінка потенціалу повинна враховувати напрями подальшого використання та
комплексний характер прояву відповідного потенціалу. Специфіка самого поняття
«потенціал» акцентує увагу на відносні, тоді як поняття «ресурс» на конкретні
можливості його застосування на відповідні території людьми для свого розвитку (у
т.ч. господарського і культурного). Саме тому при економіко-географічному аналізі
часткових видів інтегрального потенціалу насамперед слід акцентувати увагу на
визначенні переваг певного регіону порівняно з іншими у межах більшого
територіального комплексу. Застосування багатофакторного аналізу виробничого,
фінансового й інформаційного потенціалу регіону формалізовано відповідними
методиками та алгоритмами розрахунків. В їх основі покладено застосування певної
бази даних (переважно кількісних масових показників), що ділять на окремі групи,
відповідно до мети і цілей відповідного економіко-географічного дослідження. В основі
такого поділу є застосування різних критеріїв відбору, що показують наявність певних
можливостей розвитку відповідного виду потенціалу у регіоні. Для узгодження всіх
критеріїв і параметрів застосовують методики присвоєння/розрахунок балів/індексів і
рейтингової оцінки.
Оцінити відповідний потенціал можна, застосувавши як власне відповідні градації
кількісних показників статистичних даних так і шляхом їх переведення у відповідні
бали (індекси). Це дозволяє провести ранжування регіонів за відповідним видом
потенціалу та становить основу для виділення певних їх типів.
При відборі показників виробничого, інформаційного і фінансового потенціалу
адміністративно-територіальної області України необхідно виходити з методологічного
принципу повноти відображення дійсності їх сутнісних властивостей (у нашому
випадку – економічних) та з хорологічних позицій – основним критерієм має бути їх
нерівномірний просторовий розподіл за основними територіальними таксонами. Лише,
спираючись на ці методологічні підходи можна говорити про проведення саме
економіко-географічного дослідження. Саме тому низка важливих, з позицій інших
наук, показників, що мають рівномірний розподіл по регіонам адміністративнотериторіальної області України нами не було використано. Так, наприклад, при

81
економіко-географічному дослідженні інформаційного потенціалу не було використано
показник кількості бібліотек чи місцевих офіційних друкованих періодичних видань,
адже їх кількість є нормативною і наперед задана чинним законодавством. Така сама
ситуація з кількістю державних фінансових установ у регіонах і з управлінською
структурою

державних

органів

влади.

Питання

спеціального

районування

(податкового, газового і лісового господарства тощо) не були предметом нашого
дослідження і тому вони нами не розглядались. Це питання є важливим при
обґрунтуванні нової мережі низових адміністративно-територіальних одиниць, які
досліджують з позицій географії управління.
Запропонована методика передбачає використання низки показників, згрупованих
в окремі блоки для виробничого, фінансового й інформаційного потенціалу регіонів
адміністративно-територіальної області України. Для виявлення сучасних тенденції і
трендів розвитку кожного з цих видів інтегрального потенціалу нами взято до уваги
масив офіційних статистичних даних за період з 2001 по 2011 рр., т.т. показано
розвиток

господарства

за

повний

середньостроковий

економічний

цикл.

З

методологічної точки зору це дозволяє повністю розкрити специфіку прояву розвитку
господарства адміністративно-територіальної області України в умовах сформованої
ринкової економіки до і після вступу держави до СОТ. Деталізуємо методику
дослідження кожного з них, виходячи з наявної офіційної статистичної інформації та
існуючих теоретико-методичних підходів до їх вивчення в економічній географії.
Останні опубліковані дані, необхідні для розрахунку запропонованих нами показників
виробничого, фінансового й інформаційного потенціалу регіонів адміністративнотериторіальної області України є за 2008 р. Саме цей рік і взято базовим для економікогеографічного аналізу. Слід зазначити, що це був останній рік економічного зростання
в Україні і тому його застосування дозволяє зробити прогноз розвитку територіальногалузевої структури кожного з цих потенціалів, спираючись на методологічний
принцип

циклічності

та

уніформізму,

виходячи

з

позицій

сучасної

теорії

середньострокових економічних циклів. Водночас, в аналізі застосовано і дані за інші
роки, необхідні для відображення динаміки певних явищ і процесів, розкриття яких
важливо саме для цієї частини комплексного економіко-географічного аналізу.

Методика

дослідження

виробничого,

фінансового

й

потенціалу як складової частини інтегрального потенціалу регіону

інформаційного
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Виробничий потенціал. Виходячи з нашого розуміння цього поняття спочатку
підраховують існуючий у кожній галузі й в кожному регіоні адміністративнотериторіальної області України його вартість. Базовим показником є вартість існуючих
основних засобів, від якої віднімають вартість зношених основних засобів (показникдестимулятор) та додають ведені нові основні засоби (показник-стимулятор). Цей
показник є загальним для галузевого і територіального аналізу цього виду
інтегрального потенціалу. Далі алгоритм їх економіко-географічного аналізу дещо
відмінний між собою, що викликано усталеною схемою їх аналізу у вітчизняній
економічній географії та наявними офіційними статистичними даними по всій
адміністративно-територіальній області України та по її регіонам.
Нами виділено такі головні складові виробничого потенціалу: промисловість,
сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство і техніко-виробнича
інфраструктура

регіону.

В

основу

галузевого

аналізу

покладено

економіко-

географічний опис співвідношення виробничого потенціалу у різних макрогалузях
господарства адміністративно-територіальної області України. Важливе місце при
цьому є аналіз значення промислового і сільськогосподарського виробництва області у
національній економіці. Далі необхідно визначити основні чинники, що зумовили
трансформацію галузевої структури макрогалузей та їх ролі і значення у господарстві
держави за роки незалежності України. Для цього аналізують офіційні статистичні дані
щодо обсягів виробництва всієї товарної продукції, а також галузей спеціалізації у
кожній з макрогалузей та окремо виробництва найважливіших видів продукції. Окремо
звернута увага на роль чинника столичності та значення агропромислової інтеграції у
розвитку провідних галузей промисловості й сільського господарства адміністративнотериторіальної області України. Виявлено вплив різних просторових ефектів у
розміщенні

відповідних

об’єктів.

Для

правильного

інтернаціоналізації на розвиток господарства показано

усвідомлення
важливість

впливу

експортної

орієнтації господарства столичної області, на прикладі, окремих провідних галузей.
Встановлено, що вона є одним із головних чинників зміни виробничої спеціалізації в її
межах.

Важливе

економіко-географічне

значення

має

визначення

виробничої

спеціалізації найбільших виробників промислової і сільськогосподарської продукції у
адміністративно-територіальній області України за останніми офіційними даними
органів державної влади за 2009 р. Більш пізні дані ще не опубліковано за всіма
регіонами столичної області, через вимоги щодо поширення цієї інформації відповідно
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до чинного Закону України «Про комерційну таємницю». Таким чином можна
визначити роль певних галузей і регіонів адміністративно-територіальної області
України в її виробничому потенціалі, а це сприятиме кращому розумінню специфіки
його прояву у них. На прикладі окремих підприємств-лідерів у виробництві головних
галузей господарства розкрито специфіку їх розвитку на поч. ХХІ ст.
Для розрахунку виробничого потенціалу за видами економічної діяльності
адміністративно-територіальної області України у 2008 р. нами було додано до
залишкової вартості вже існуючих основних засобів вартість нових основних засобів,
що були введені у дію у відповідному році. Для вірного усвідомлення специфіки
введення нових основних засобів та відкриття нових підприємств нами проаналізовано
з

економіко-географічних

позицій

територіально-галузеву

структуру

техніко-

виробничу інфраструктуру адміністративно-територіальної області України. Це
дозволило правильно інтерпретувати розміщення нових виробничих потужностей у ній.
Відповідний аналіз проведено також за галузево-територіальною структурою. Окремо
наведено найбільш показові приклади створення нових підприємств за даними за 2008
р.
Науковий географічний

аналіз

визначення сучасних просторових відмін

проведено за такою схемою: 1) визначено місце виробничого, фінансового та
інформаційного потенціалів кожного з регіонів у адміністративно-територіальної
області України та виявлено особливості їх використання у кожному з них; 2) розкрито
територіально-галузеву структуру кожного з цих потенціалів у регіонах області; 3)
наведено конкретні приклади їх використання за останні роки у кожному з них.
Деталізуємо алгоритм відповідного дослідження.
На завершальному етапі економіко-географічного аналізу галузево-територіальної
структури виробничого потенціалу залучено теоретичні положення концепції «центрпериферія» та «ізольованої держави», що дозволяють, врахувавши існуючі просторових
ефекти прояву відповідних економічних явищ, виділити полюси і периферію та
перехідну зону між ними. Таке зонування території адміністративно-територіальної
області України дозволяє краще усвідомити специфіку прояву господарських процесів
в її межах та сприятиме формулюванню відповідних пропозицій щодо ефективнішого
використання виробничого потенціалу.
Перед проведенням економіко-географічного аналізу просторових особливостей
виробничого потенціалу певного регіону адміністративно-територіальної області
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України визначають міста обласного значення і адміністративно-територіальні райони,
що входять до його складу. Це дозволяє чітко лімітувати його територіальні межи.
Спочатку визначають вартість основних засобів за наведеною у галузевотериторіальному аналізу формулою для кожного з регіонів адміністративнотериторіальної області України. Потім, застосувавши ранжування поділяють цей ряд на
три градації – високий, середній і низький за допомогою застосування методу
квартелей. Виділені градації є основною для типизування регіонів адміністративнотериторіальної області України за виробничим потенціалом. Останні офіційні
статистичні дані, необхідні для його розрахунку, опубліковано за 2008 р. Саме їх і
покладено у відповідні розрахунки.
Наступним етапом дослідження виробничого потенціалу регіону адміністративнотериторіальної області України є визначення занятості у секторах його економіки. Це
дає нам змогу визначити у найзагальніших рисах стадію розвитку господарства цього
регіону. Далі проводимо галузево-територіальний аналіз макрогалузей за традиційною
схемою економіко-географічного опису (спочатку промисловість, потім сільське
господарство, лісове господарство, рибництво). Кожна з них розглянута за провідними
галузями.
Економіко-географічний

аналіз

промисловості

і

сільського

господарства

завершується визначенням найважливіших нових підприємств, що було введено за
роки останньої економічної кризи. Їх розподіл у межах регіону дозволяє стверджувати,
що має місце збільшення можливостей щодо нарощування виробничого потенціалу та
його ефективнішого використання. Це дозволяє краще зрозуміти сучасні тенденції
розвитку відповідних галузей

та

правильно

сформулювати

пропозиції щодо

ефективнішого використання відповідної складової виробничого потенціалу.
Відповідно до обсягу реалізованої продукції промисловості визначено галузі
спеціалізації, а також подано перелік галузей індустрії місцевого значення. Серед
галузей спеціалізації виділено першу, другу і третю галузь за цим показником. Також
подано перелік підгалузей, що входять до складу першої галузі. Таким чином чітко
видно галузі, що отримали розвиток у промисловості регіону. Також наведено
розроблені проекти промислових зон, в реалізації яких зацікавлені органи державної
влади. Це дозволяє визначити регіони, керівництво яких зацікавлено у подальшому
розвитку промисловості, що дозволяє чіткіше сформулювати напрями ефективнішого
використання виробничого потенціалу у них.
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Економіко-географічний аналіз сільського господарства регіону розпочато з
визначення його місця в адміністративно-територіальній області України за обсягом
виробленої продукції у цьому виді економічної діяльності. Потім встановлюють форми
виробничої кооперації між промисловістю і сільським господарством у регіоні та
визначають його місце у виробництві найважливіших видів сільськогосподарської
продукції.
У зв’язку з чіткою географічною локалізацію районів ведення лісового,
мисливського і рибного господарств встановлюють лише значення відповідних робіт в
адміністративно-територіальній області України та визначають юридичних осіб, що
займаються відповідним видом економічної діяльності.
Новим для традиційної схеми економіко-географічного аналізу господарства
регіону є дослідження техніко-виробничої інфраструктури. Її розвиток є однією з
головних передумов розвитку відповідних виробництв. Слід провести стислий аналіз
розвитку

таких

газорозподільної,

її

видів:

теплової

водовідвідної
мереж.

і

водопостачальної,

Докладніше

приділено

електричної,

увагу

розвитку

територіальних елементів енергетики у регіоні, адже в умовах сучасної економіки
України саме споживання електричного струму є одним із вирішальних чинників у
розміщенні нових великих підприємств. Також доцільно визначити кількість полігонів
(звалищ) з утилізації твердих відходів. Для виявлення територіально-галузевого
розподілу техніко-виробничої інфраструктури слід використати картографічний і
порівняльно-географічний

методи.

Джерелом

офіційної інформації виступають

відповідні карти [78; 79], а також відомості, подані на офіційному сайті обласної
державної адміністрації. На нашу думку, це дозволяє виявити зв'язок між
адміністративним статусом відповідного населеного пункту і рівнем розвитку у ньому
відповідної

інфраструктури.

Її

економіко-географічний

аналіз

завершується

визначенням найважливіших об’єктів техніко-виробничої інфраструктури, що було
введено за роки останньої економічної кризи. Їх розподіл у межах регіону дозволяє
стверджувати, що має місце збільшення можливостей щодо нарощування виробничого
потенціалу та його ефективнішого використання.
Фінансовий потенціал визначають за сумою вітчизняних та іноземних інвестицій
у господарство адміністративно-територіальної області України та кожного з її регіонів
(станом на 2009 р.). Базовою одиницею розрахунків прийнято грошову одиницю
України

–

гривню

і

тому

обсяг

іноземних

інвестицій

перераховано

за
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середньозваженим офіційним річним курсом Національного банку України гривні
щодо дол. США (7 грн = 1 дол. США у 2009 р.). Спираючись на методологічний
принцип індукції, спочатку його аналізують за галузевою структурою у розрізі видів
економічної діяльності. Окремо звернута увага на роль чинника столичності в обсягах
інвестицій у розвиток господарства адміністративно-територіальної області України та
його територіально-галузеві пропорції. Для правильного усвідомлення впливу
інтернаціоналізації на розвиток економіки показано важливість іноземних інвестицій,
що стали одні з найважливіших чинників збільшення виробничого потенціалу
експортної орієнтації. Далі розглядають структуру інвестицій за форма власності та її
територіальний розподіл. Окрему увагу приділено реалізації наймасштабніших
інвестиційних

проектів

у

господарство

адміністративно-територіальної області

України.
Наступним етапом комплексного економіко-географічного аналізу фінансового
потенціалу адміністративно-територіальної області України та її регіонів є вивчення
розподілу за вартістю надходжень коштів до бюджетів всіх рівнів та визначення
структури податків і зборів за ними у галузевій і територіальній структурі. Таким
чином можна визначити наявні на місцях фінансові ресурси, виділити лідерів й
аутсайдерів серед регіонів адміністративно-територіальної області України за ними.
Показником-дестимулятором є зменшення надходжень у територіально-галузевому
розподілі податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на специфіку відповідної
інформації вона подана за чинним класифікатором податків і зборів та схемою
територіального управління Державної податкової адміністрації України. Відповідні
офіційні відкриті дані щодо обсягів і структури надходжень до бюджетів міст
обласного підпорядкування й адміністративно-територіальних районів подано станом
на 2010 р. Далі визначають вплив надходжень зборів платежів до загального фонду
Державного бюджету України, безпосередньо пов'язаний з розміщенням найбільших
підприємств-виробників у адміністративно-територіальній області України.
На завершальному етапі економіко-географічного аналізу галузево-територіальної
структури фінансового потенціалу залучено теоретичні положення концепції «центрпериферія» та «ізольованої держави», що дозволяють, врахувавши існуючі просторові
ефекти прояву відповідних економічних явищ, виділити полюси і периферію та
перехідну зону між ними. Таке зонування території адміністративно-територіальної
області України дозволяє краще усвідомити специфіку прояву господарських процесів
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в її межах та сприятиме формулюванню відповідних пропозицій щодо ефективнішого
використання фінансового потенціалу.
При аналізі територіально-галузевої структури фінансового потенціалу регіону
адміністративно-територіальної області України спочатку визначають його частку у
загальному обсязі інвестицій в її економіку. Ця інформація є базовою для визначення
типу регіону за фінансовим потенціалом. Наступним етапом дослідження є визначення
кількості банківських і страхових відділень та державних фінансових установ у ньому.
У територіальному розподілі установ фінансово-банківської інфраструктури слід
використати картографічний і порівняльно-географічний методи. Джерелом офіційної
інформації виступають відповідні карти у [78; 79], а також відомості, подані на
офіційному сайті обласної державної адміністрації. На нашу думку, це дозволяє
виявити зв'язок між адміністративним статусом відповідного населеного пункту і
рівнем розвитку у ньому відповідної інфраструктури. Таким чином наявність
відповідних

фінансово-банківських

установ

є

показником-стимулятором

у

використанні фінансового потенціалу регіону адміністративно-територіальної області
України. Потім важливо визначити структуру надходжень до бюджетів усіх рівнів
відповідних податків і зборів, що дозволяє зрозуміти роль і значення відповідних видів
економічної діяльності та можливості щодо збільшення доходної частини бюджетів
відповідних міст обласного підпорядкування й адміністративно-територіальних
районів.
Базовим

показником

в

економіко-географічному

аналізі

інформаційного

потенціалу є кількість згадувань у мережі «Інтернет» відповідних міст обласного
підпорядкування й адміністративно-територіальних районів, що входять до складу
певного регіону адміністративно-територіальної області України. Проте він потребує
уточнення шляхом проведення комплексного економіко-географічного аналізу, в якому
враховано також й інші показники розвитку комунікаційної сфери у регіоні.
Аналіз галузево-територіальної структури інформаційного потенціалу доцільно
розпочати з розкриття значення адміністративно-територіальної області України у
державі за сумою отриманих доходів пошти та зв’язку (станом на 2009 р.). Потім
доцільно розкрити особливості просторового розподілу стаціонарного телефонного і
мобільного зв’язку по її території та виявити значення адміністративного статусу
населених пунктів і просторових ефектів у ньому. Застосування ретроспективного
методу та історико-генетичного підходу дозволяє визначити основні етапи у розвитку
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територіальної

структури

стаціонарного

телефонного

зв’язку,

а

застосування

теоретичних положень концепції дифузії інновацій сприяє правильному розумінню
особливостей

поширення

мобільного

зв’язку

по

території

адміністративно-

територіальної області України. Усвідомлення просторової специфіки процесів
поширення

зазначених

видів

зв’язку

слід

проаналізувати

за

допомогою

картографічного методу. Джерелом офіційної інформації виступають відповідні карти у
[78; 79], а також відомості, подані на офіційному сайті обласної державної
адміністрації.
Саме картографічний і порівняльно-географічний методи є основою вивчення
територіально-галузевої

структури

інформаційного

адміністративно-територіальної області України.

потенціалу

регіонів

Важливе місце в

економіко-

географічному дослідженні цього виду інтегрального потенціалу займає вивчення
розміщення відповідної інфраструктури передачі інформації. Тому слід визначити які
оператори мобільного зв’язку мають свої відділення у регіоні та яка частина його
території є у зоні гарантованого покриття сигналом національних мобільних
операторів. На нашу думку, це дозволяє виявити зв'язок між адміністративним
статусом відповідного населеного пункту і рівнем розвитку у ньому відповідної
інфраструктури. Таким чином кількість відділень операторів мобільного зв’язку є
показником-стимулятором

у

використанні

інформаційного

потенціалу

регіону

адміністративно-територіальної області України. Також важливим показником є
кількість домашніх телефонних апаратів загального користування у регіоні. Його
використання дозволяє зрозуміти рівень задоволення потреб місцевого населення у
засобах зв’язку та існуючі можливості щодо використання відповідної техніковиробничої інфраструктури для надання інших послуг у цій сфері (факсимільний,
телексний зв'язок, послуги міжнародного роумінгу, доступу до мережі «Інтернет»).
Показником-дестимулятором при цьому виступають якісні параметри існуючої у
регіоні телефонної виробничої інфраструктури (тип телефонної станції й форма
надання послуг зв’язку). Визначення територій, які не входять у зону гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів дозволяє віднести їх, за
інформаційним потенціалом, до найменш розвинутих в адміністративно-територіальній
області України. Гарантія отримання відповідного зв’язку дозволяє застосовувати його
для надання інших видів послуг (доступ до мережі «Інтернет», послуги міжнародного
роумінгу, проведення інтерактивних нарад тощо). Відповідна інформація є основою для
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обґрунтування пропозицій щодо оптимізації використання існуючого інформаційного
потенціалу та визначення напрямів його подальшого розвитку.
Економіко-географічний

аналіз

інформаційного

потенціалу

завершується

визначенням найважливіших інфраструктурних об’єктів, що було введено за роки
останньої економічної кризи. Їх розподіл у межах адміністративно-територіальної
області України дозволяє стверджувати, що має місце збільшення можливостей щодо
нарощування інформаційного потенціалу та його ефективнішого використання лише в
окремих її регіонах.
На завершальному етапі економіко-географічного аналізу галузево-територіальної
структури інформаційного потенціалу залучено теоретичні положення концепції
«центр-периферія» та «ізольованої держави», що дозволяють, врахувавши існуючі
просторових ефекти прояву відповідних економічних явищ, виділити полюси і
периферію та перехідну зону між ними. Таке зонування території адміністративнотериторіальної області України дозволяє краще усвідомити специфіку прояву
господарських процесів в її межах та сприятиме формулюванню відповідних
пропозицій щодо ефективнішого використання інформаційного потенціалу.

1.2.4. Транспортний потенціал
Географія традиційно розглядає транспорт як важливий елемент території, тісно
пов’язаний з конкретними природними і соціально-економічними умовами. У сучасній
суспільній

географії

транспорт

розглядається

як

специфічна

комунікаційна

інфраструктурна галузь виробництва і сфери обслуговування, що забезпечує потреби
господарства і населення з усіх видів перевезень. Головна функція транспорту –
поєднання всіх елементів територіальної структури господарства і розселення в єдину
систему шляхом переміщення (перевезення) транспортними мережами людей,
вантажів, інформації і енергії. До основних територіальних функцій транспорту
відносяться просторова інтеграція, територіальне сполучення (комунікаційна функція),
транзит, подолання простору, транспортне обслуговування території і населення.
Транспортна система стає все більш вагомою складовою інтегрального
потенціалу території, вона стимулює залучення ресурсів території до обігу, зумовлює
формування і переміщення потоків товарів, послуг та інформації. Рівень розвитку
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транспортної інфраструктури значно впливає на витрати з перевезень вантажів і
пасажирів, мобільність; визначає транспортну доступність населених пунктів, формує
просторову зв’язність території, зумовлюючи ступінь соціально-економічного розвитку
регіону в цілому. У зв’язку з цим важливого значення набуває аналіз та оцінювання
транспортного потенціалу регіону з метою удосконалення транспортного забезпечення,
покращення транспортної доступності його території.
У суспільній географії існує чималий науковий доробок з питань географії
транспорту, більшість цих робіт була присвячена географії окремих видів транспорту,
транспортно-економічним системам районів. Вони орієнтувалися переважно на аналіз
вантажо- і пасажиропотоків, напрямів перевезень пасажирів і вантажів, технікоекономічну характеристику різних видів транспорту та транспортних магістралей.
Головні здобутки географії транспорту висвітлено у роботах І.В. Нікольського,
І.І. Білоусова, Л.І. Василевського, Г.А. Гольця, М.М. Казанського, В.М. Бугроменка,
С.А. Тархова, С.Б. Шліхтера. В Україні дослідженнями з географії транспорту
займалися В.П. Пелих, М.В. Григорович, К.Ф. Коценко, Л.Л. Тарангул та інші. Сучасні
суспільно-географічні дослідження з географії транспорту присвячені питанням
просторового аналізу транспортних мереж та їх моделюванню, дослідженням проблем
пропускної здатності транспортної інфраструктури, закономірностям формування
конфігурації шляхів сполучення та їх еволюції, методиці вивчення транспортної
доступності. Ці проблеми розглядаються на різних територіальних рівнях [80; 81; 82;
83]. Разом з тим, залишаються поза увагою дослідження комплексного інтегрального
показника розвитку транспорту – транспортного потенціалу регіону.
Важливість таких досліджень посилюється у зв’язку з необхідністю розробки і
реалізації регіональної політики, що має за мету створення найбільш ефективної
структури господарського комплексу певної території та задоволення соціальних
потреб її населення, у реалізації якої важливе місце відводиться транспортній
інфраструктурі. Наукові розробки з цього напряму повинні мати пріоритетний та
випереджаючий характер.
Нині транспорт розглядається як один з ключових секторів господарства, що
створює умови для комплексного і пропорційного розвитку економіки, поглиблення
спеціалізації окремих територій, розвитку транспортно-виробничих зв’язків між ними,
формування

територіального

поділу

праці.

Високий

рівень

транспортної

забезпеченості, технічний стан транспортної інфраструктури суттєво впливають на
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рівень витрат з перевезення вантажів і пасажирів; швидкість перевезень; якість і ціну
перевезеної продукції; мобільність, зайнятість і рівень доходів населення; транспортну
доступність населених пунктів та соціальних об’єктів; екологічний стан навколишнього
середовища та, відповідно, на темпи соціально-економічного розвитку регіонів.
Поетапно впливаючи на прилеглу територію шляхом генерування імпульсів освоєння,
транспортна інфраструктура сприяє розвитку інших видів діяльності сфери послуг,
раціональному функціонуванню господарського комплексу, поглибленню спеціалізації
окремих територій, розширенню зв’язків між ними, у підсумку підвищуючи рівень
соціально-економічного розвитку регіону. Територіальна концентрація транспортної
інфраструктури регіону узгоджується з розміщенням виробництва та розселенням
населення, відображаючи і певною мірою визначаючи загальний географічний „каркас”
територіальної організації розселення і господарства. Стан транспортних комунікацій –
одна з найбільш принципових умов інвестиційного процесу, розвитку туристичного
бізнесу. Саме з розвитку транспортної інфраструктури розпочинався вихід з
економічної кризи багатьох країн світу. Наприклад, США, Німеччина та Японія, які у
свій час визначили розвиток транспортних комунікацій серед основних пріоритетів
економічної політики, у результаті отримали не лише розвинений сегмент транспортної
інфраструктури, але й стимулювали економічне зростання та досягли позивних
результатів у вирішенні проблем зайнятості [84].
Транспортно-географічне положення регіону, рівень розвитку його транспортної
системи формують транспортний потенціал – потенційні можливості наявних та
додатково створюваних об’єктів і засобів транспортної інфраструктури забезпечувати
безперебійне та безпечне надання усіх видів транспортних послуг споживачам.
Основними чинниками формування транспортного потенціалу території є: особливості
транспортно-географічного положення регіону, рівень розвитку транспортної системи
та окремих видів транспорту, забезпеченість транспортними засобами і якісними
шляхами сполучення, їх пропускна спроможність, застосування новітніх засобів і
технологій перевезень, технічний сервіс, використання логістики, організація та
управління перевезеннями.
Транспортний потенціал є важливою складовою інтегрального потенціалу
території, до якого відносять не тільки наявні ресурси (природні, демографічні,
виробничі, фінансові, інтелектуальні), а також територію як поле взаємодії суспільноприродних компонентів, що включає її транспортно-географічне положення [9].
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Б.Л. Раднаєв сформулював поняття «транспортно-географічний потенціал
регіону»

–

сукупність

взаємодіючих

транспортних

об’єктів,

транспортної

інфраструктури з навколишнім природним і соціально-економічним середовищем
певної території,

що

має власне специфічне

соціально-економіко-географічне

положення. На його думку, необхідність спільного та комплексного аналізу транспорту
регіону з природно-ресурсним, соціально-економічним потенціалом визначається тією
виключною роллю, яку відіграють галузі комунікації у сучасному індустріальному та
постіндустріальному світі. Пошук шляхів раціоналізації взаємодії транспортної
системи з природним і соціально-економічним середовищем з урахуванням специфіки
території є науковою основою оптимізації управління транспортно-географічним
потенціалом регіону [85].
Таким чином, транспорт розглядається як важлива складова соціальноекономічних систем різних територіальних рівнів, що знаходиться у тісній взаємодії з
економічною, соціальною сферами та природним середовищем. За такого підходу
транспорт розглядається не тільки як загальна умова соціально-економічного розвитку
території і засіб переміщення населення та вантажів на певні відстані, а як база,
стимулятор соціально-економічного розвитку територій різних рангів та як засіб
вирішення екологічних проблем. Зокрема, Г.А. Гольц зауважив, що роль транспорту
полягає не в кардинальній зміні територіального розміщення населення і виробництва,
а в трансформації функцій ієрархії населених пунктів і виробництва в них, їх
територіальної концентрації, росту та інтеграції [80].
Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються розширенням
економічних зв’язків між країнами та континентами і, як наслідок, зростанням обсягів
міжнародної торгівлі,

що

обумовлює постійне збільшення

транснаціональних

транспортних потоків і міжнародного транзиту пасажирів та вантажів. У цих умовах
зростає роль транспорту та стверджується його позиція як інтегруючої системи
взаємодії країн світу та засобу вирішення міжнародних комунікаційних та політичних
проблем. У останні десятиліття транспорт, разом з телекомунікаціями, перетворився на
основний матеріальний носій процесу глобалізації. Основною функцією транспорту
стала інтернаціоналізація економіки і суспільства. Він перестав бути галуззю
господарства. Змінилися швидкість перевезень, обсяги транспортних потоків між
країнами і регіонами, звузився розподіл за спеціалізацією окремих видів транспортних
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потоків (контейнерні, нафтові, газові) і транспортних вузлів (контейнерні термінали і
порти, логістичні центри).
У цих

умовах

відбувся

перехід

на нову „транспортну парадигму”.

Транспортний чинник, який був одним із основних при розміщенні виробництва, нині
змінює своє значення. У сучасних умовах відстань вже не є визначальним чинником
навіть для масових перевезень, однак з другого боку, зростають вимоги до транспорту.
Змінилася структура перевезених вантажів. Якщо раніше переважали масові вантажі
(діяв принцип „економія на масштабі”), то нині у вартісному значенні лідирує дорога
високотехнологічна продукція, перевозяться невеликі партії товарів, інколи штучні.
Цим і пояснюється зниження частки транспортних витрат у вартості товарів, які
виросли в абсолютному значенні [86]. Активно розвиваються нові технології
перевезень, розмиваються межі між окремими видами транспорту, кожний з яких
раніше використовувався у своїй сфері та мав чітку спеціалізацію. Відбувається їх
інтеграція у єдині логістичні ланцюги, орієнтовані на мінімізацію витрат і реалізацію
принципу „точно у визначений термін”. Здійснюється процес стандартизації
перевезень, що дає змогу укрупнити відправлення і потоки шляхом застосування
контейнерів (стандартних транспортних засобів). Нині для перевезення одного вантажу
активно використовується два або більше видів транспорту і таким чином відбувається
розвиток всесвітньої інтермодальної (міжгалузевої) системи, що використовує
комбіновані перевезення. Формується єдиний ринок транспортних послуг на різних
континентах. Ці процеси значно підвищили роль логістики у організації транспортних
потоків, відбувається формування транспортно-логістичних систем, які забезпечують
інтеграцію виробництва і розподільчої системи [87]. Значення логістичних ланцюгів
зростає завдяки впровадженню гнучких виробництв з використанням новітніх
інформаційних і комунікаційних технологій, що стають структурними ланками
виробничих систем. Обслуговуючи сфери виробництва, транспортування і збуту
логістика впливає на функціональну структуру і розселення населення, територіальну
організацію господарства.
Ці зміни у розвитку транспортної системи зумовлюють підвищення значення
позиційних ресурсів як важливого територіального ресурсу.
Позиційні ресурси – це особливі умови в регіоні, які створюються завдяки
взаємному положенню у просторі об’єктів господарства і природи. Ці умови можуть
бути вигідними і невигідними, зумовлюючи додаткові витрати в економіці і соціальній
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сфері. Позиційні ресурси вторинні, похідні від інших видів ресурсів. До позиційних
ресурсів належить транспортно-географічне положення, транспортна доступність
території, її транзитність.
Важливим видом позиційних ресурсів території є транспортно-географічне
положення, тобто положення будь-якого суспільно-географічного об’єкта відносно
транспортних пунктів і транспортних вузлів, шляхів сполучення з урахуванням їхньої
потужності, завантаженості, наявності необхідних резервів пропускної спроможності,
вартості перевезень і надійності життєво важливих зв’язків. З одного боку, вигідне або
невигідне транспортно-географічне положення може прискорювати або сповільнювати
розвиток і функціонування економіко-географічних об’єктів, а з другого, – самі об’єкти
в процесі розвитку зумовлюють зміну свого транспортно-географічного положення
шляхом розширення та ускладнення структури транспортної мережі, транспортних
пунктів і вузлів, рухомого складу. Формування транспортно-географічного положення і
його структурні особливості визначаються характером зв’язків економіко-географічних
об’єктів і територіальним масштабом їхнього поширення.
В.М. Бугроменко характеризує транспортно-географічне положення об’єкта як
надійність його життєво важливих зв’язків, що здійснюються транспортом. Розрахунок
вартості надійності господарських зв’язків він рекомендує виконувати за допомогою
таких показників: коефіцієнт надійності шляхів сполучення, число типів шляхів
сполучення, вартість перевезення, конфігураційний коефіцієнт, що відображає
топологічні особливості транспортної мережі (пересіченість, зв’язність). Транспортногеографічне положення, на його думку, є регіональним ресурсом, що використовується
галузями; та характеризує конкретну міру участі тієї чи іншої галузі у вирішенні
регіональних проблем. Тобто, тут реалізується позиційний принцип для підвищення
продуктивності праці [80].
На нашу думку, категорія „транспортно-географічне положення” за своїм
змістом є складною і системною, вона передбачає не ізольоване положення окремого
об’єкта, а його відношення і навіть можливий зв'язок з іншими об’єктами, які
функціонують у певній системі.
Транспортна інфраструктура забезпечує не лише існуючі господарські зв’язки,
але й повинна мати певні резерви для забезпечення мобільності економіки. В сучасних
умовах транспортна інфраструктура повинна мати резерви переадресації і зміни
інтенсивності зв’язків (маневрування зв’язків), що охоплює поняття „транспортна
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доступність”. Тому транспортну доступність слід розглядати не лише як важливу
властивість транспортної інфраструктури, але й як специфічний територіальний ресурс,
як одну з важливих умов розвитку економіки на даній території. Транспортна
доступність як ресурс території є сукупністю реальних і потенційних можливостей
певного місця

для соціально-економічної діяльності. В.М. Бугроменко вважає

інтегральну транспортну доступність аналогом транспортно-географічного положення,
під якою розуміє сукупність можливостей досягнення будь-якого пункту території, на
величину яких вплинули різні (у тому числі топологічні) умови їх здійснення.
Ключовою

складовою

інтегральної

транспортної

доступності

є

конфігурація

транспортної мережі [80].
Транзитний потенціал території – потенційні можливості наявних та
додатково створюваних об’єктів та засобів виробничої, інституціональної та
інформаційної

інфраструктури

забезпечувати

безперебійне

та

безпечне

транспортування під митним контролем через територію країни транспортними
засобами транзиту усіх видів транспорту (включаючи трубопровідний та лінії
електропередач), вироблених за її межами транзитних вантажів, у т.ч. енергетичних
ресурсів та електроенергії, для споживання в інших країнах [88].
Транзитний потенціал залежить від системи чинників:


транспортно-географічне

положення

держави,

розміщення

її

відносно

глобальних економічних центрів, рівень розвитку транспортної системи та окремих
видів транспорту;


забезпеченість транспортними засобами і якісними шляхами сполучення, їх

пропускна спроможність, застосування новітніх засобів і технологій перевезень,
технічний сервіс, використання логістики, організація та управління перевезеннями;


державна політика у сфері транзиту, стабільність та безпека перевезень;



тенденції

розвитку

світової

торгівлі

та

обсяги

континентальних

та

міжконтинентальних транзитних товаропотоків;


транзитна політика сусідніх країн-транзитерів.
За своєю суттю транзит є експортом транспортних послуг, що надають

національні компанії вантажовласникові та перевізникові під час проходження вантажу
і транспортного засобу територією країни. Крім того, транзит є каталізатором широкого
спектра супутніх послуг із заправлення транспортних засобів паливом, організації
торгівлі і харчування, ремонту транспортних засобів та сервісного обслуговування.
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Транзит дає змогу ефективно використовувати резерви перевізних можливостей
транспортної системи, стимулює їхнє відтворення та удосконалення. Транзит варто
розглядати не тільки як частину бізнесу, що додає свій внесок у ВВП, але і як важливий
елемент економічного позиціювання країни.
Таким чином, транспортний потенціал та його основні компоненти є важливими
складовими інтегрального потенціалу, що стимулюють залучення ресурсів території до
обігу, зумовлюють формування і функціонування потоків товарів, послуг, інформації.
Сучасні зміни у розвитку транспорту, його значення у соціально-економічному
розвитку територій та регіонів зумовлюють потребу у розробленні методики оцінки
транспортного потенціалу.

Методика дослідження транспортного потенціалу.
Дослідження транспортного потенціалу ґрунтується на загальнонаукових та
конкретно-наукових методологічних принципах і методах. Теоретичним підґрунтям
дослідження є основні положення суспільної географії у галузі географії транспорту,
економіки транспорту, сучасні уявлення про роль транспорту в економіці, суспільному
розвитку та концепції національної програми розвитку транспортної галузі України і
низки галузевих програм. Основою дослідження є системний підхід, що передбачає
комплексний аналіз об’єкта дослідження та його складових частин: виявлення
транспортного потенціалу регіону, його основних складових та взаємозв’язків з іншими
сферами; аналіз чинників розвитку; визначення специфіки функціонування, часових і
просторових параметрів розвитку; оцінка можливих варіантів розвитку на перспективу.
Транспортний потенціал регіону представлений потенційними можливостями
наявних та додатково створюваних об’єктів і засобів транспортної інфраструктури
забезпечувати безперебійне та безпечне надання усіх видів транспортних послуг
споживачам. Серед яких забезпеченість транспортними засобами і якісними шляхами
сполучення, їх пропускна спроможність, застосування новітніх засобів і технологій
перевезень, технічний сервіс, використання логістики, розвиток транспортних пунктів і
вузлів та транспортно-географічні відношення, що формуються в процесі взаємодії
транспорту і території (транспортно-географічне положення, транспортна доступність,
транспортна проникність території).
Суспільно-географічне дослідження транспортного потенціалу проводиться в
кілька етапів. Вони, у свою чергу, поділяються на підетапи різного рангу, окремі
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дослідницькі операції. Кожний з цих напрямків вимагає своєрідних підходів, методів,
критеріїв визначення завдань. Важливо забезпечити поступовість та послідовність
дослідження, вивчення транспортних об’єктів на локальному та регіональному рівнях.
Загальний алгоритм дослідження транспортного потенціалу регіону.
Першим етапом дослідження транспортного потенціалу є визначення цієї
категорії, її основних складових та чинників, що впливають на її розвиток. Тобто
обґрунтування

теоретичних положень розвитку та оцінювання

транспортного

потенціалу регіону, відбір основних методів дослідження та показників аналізу.
Другий етап – аналіз та оцінка транспортного потенціалу регіону. Зокрема,
основних його складових – транспортної мережі, стаціонарних транспортних об’єктів,
рухомих транспортних об’єктів, транспортних пунктів і вузлів та транспортногеографічних

відношень

(транспортно-географічне

положення,

транспортна

доступність, транспортна проникність території), їх аналіз та виявлення територіальних
особливостей.
Інтегральна оцінка транспортного потенціалу регіону проводиться за трьома
групами показників, що визначають забезпеченість транспортною інфраструктурою,
рівень її розвитку відповідно до потреб економіки та споживачів транспортних послуг.
Серед них індикатори, що характеризують рівень розвитку транспортної мережі
(довжина і щільність мережі шляхів сполучення у регіоні, їх пропускна і провізна
спроможність,

ступінь

використання);

особливості

розвитку

і

зосередження

транспортних об’єктів (автовокзалів, автостанцій, залізничних станцій, річкових портів,
аеропортів,

пасажирських

і

вантажних

терміналів,

транспортно-логістичних

(розподільчих) центрів), їх пропускна спроможність та значення у транспортній
системі; розвиток транспортних пунктів і вузлів, їх транспортна доступність.
Оцінка транспортної забезпеченості регіонів (співвідношення між потребами в
шляхах сполучення, транспортних засобах та їх наявністю) знайшла відображення у
працях

Е. Енгеля,

Ю.І.

Успенського,

Л.І.

Василівського

[82].

Узагальнену

характеристику транспортної забезпеченості території Е. Енгель пропонував визначати
за формулою, що враховує площу і чисельність населення:

dE 

L ,
SH

де: dE – коефіцієнт Енгеля
L – довжина шляхів сполучення, км

(1.8)
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S – площа регіону, км2
H – чисельність населення, тис. осіб.
Ця формула була модифікована Ю.І. Успенським, який ввів до неї показник
обсягу перевезення вантажів. Таким чином, коефіцієнт Успенського враховує
кореляційну залежність протяжності транспортної мережі від рівня господарського
розвитку території:

dY 

3

L
SHQ

(1.9)

де: dY – коефіцієнт Успенського
L – довжина шляхів сполучення, км
S – площа регіону, км2
H – чисельність населення, тис. осіб
Q – обсяг наданих до перевезення вантажів, тис. т.
Територіальну

диференціацію

транспортного

забезпечення

регіону

часто

визначають за рівнем забезпеченості його шляхами сполучення. Для цього
розраховується показник щільності транспортної мережі, що визначається як
відношення довжини шляхів сполучення до площі території регіону [82]:

ds  L
S

(1.10)

де: ds- коефіцієнт транспортної забезпеченості регіону
L – довжина шляхів сполучення, км
S – площа регіону, км2.
Індекс зосередженості транспортної мережі пропонуємо розраховувати за
показником щільності усіх видів шляхів сполучення. Для визначення загальної суми їх
довжин було розроблено умовні коефіцієнти для кожного типу доріг відповідно до їх
значення, категорії, технічного стану, якості, пропускної і провізної спроможності
(табл. 1.1). В якості основи використано методику Л.І Василевського, за якою за
умовний коефіцієнт було взято довжину еквівалентну пропускній спроможності 1 км
залізничних шляхів.
Таблиця 1.1 – Умовні коефіцієнти для різних типів шляхів
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Залізничні шляхи:
Ділянки МТК – 1,05.
Триколійні – 1,05.
Двоколійні – 1,0.
Одноколійні – 0,8.
Вузькоколійні – 0,5.
Річкові судноплавні шляхи – 0,8.

Автомобільні дороги з твердим покриттям:
Міжнародні – 0,8.
Національні – 0,7.
Регіональні – 0,6.
Територіальні – 0,4.
Обласні – 0,3.
Районні – 0,2.
Магістральні трубопроводи – 1,0.

Індекс зосередження точкових транспортних об’єктів розраховується як
сума усіх стаціонарних транспортних об’єктів (автовокзалів, автостанцій, залізничних
станцій,

річкових

портів,

аеропортів,

пасажирських

і вантажних

терміналів,

транспортно-логістичних центрів) на території району перемножених на умовні
коефіцієнти (табл. 1.2).
Таблиця 1.2 – Умовні коефіцієнти для точкових транспортних об’єктів
Залізничний транспорт:
Автомобільний транспорт:
Вузлові станції – 1,5.
Автовокзали – 1.
Передаточні міждержавні станції – 1,2.
Автостанції – 0,5.
Станції І класу – 1.
Лінійні станції – 0,8.
Водний транспорт:
Повітряний транспорт:
Річкові порти – 1,5.
Регіональні аеропорти – 2.
Морські порти – 2.
Міжнародні аеропорти – 2,5.
Логістика:
Більше 10 ТЛЦ – 1.
6-10 ТЛЦ – 0,8.
3-6 ТЛЦ – 0,6.
1-3 ТЛЦ – 0,4.
Важливим підетапом дослідження транспортного потенціалу регіону є
визначення транспортно-географічного положення (ТГП). Виділяють якісну і кількісну
оцінку ТГП. Важливою методологічною проблемою є кількісна оцінка ТГП, а також
методика встановлення (обчислення) потенціалу ТГП конкретних об’єктів, особливо
великих і найбільших міст, міських агломерацій, господарських вузлів. З цією метою
використовується метод потенціалів, для

обчислення якого Є.Є. Лейзерович

запропонував відповідну формулу, яка враховує параметр і особливості об’єкта,
економічну відстань між об’єктами, коефіцієнт просторових перешкод і відстані, на
яких діють ці перешкоди [89].
Оцінку ТГП елементів територіальних структур доцільно вести поелементно за
видами транспорту і за усередненою мірою відносної зручності положення елементу на
транспортній мережі території. Інтегральний показник ТГП виводиться як нормований
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усереднений кількісний вираз відносної зручності ТГП пункту чи центру по
відношенню до транспортної

системи і по відношенню до умовного центру з

найгіршими показниками оцінки, що зустрічаються у вибірці (відносний ранг
значимості). Тут виявляється функціональна залежність значень вигідності ТГП
елементів структури від густоти транспортної мережі території і транспортної
доступності їх до найбільших транспортних вузлів регіону. У процесі оцінювання
транспортного чинника і ТГП необхідно вивчити не тільки техніко-експлуатаційні
можливості перевезень різними видами транспорту, але й виявити територіальні
особливості

транспортної

мережі.

Методику

кількісної

порівняльної

оцінки

транспортно-географічного положення економічних районів запропонував О.Г. Топчієв
[90]. На основі цього пропонуємо здійснювати оцінку транспортно-географічного
положення міст обласного підпорядкування та районних центрів (транспортних центрів
і пунктів) на основі методу графів.
Для кількісної оцінки транспортно-географічного положення транспортних
пунктів і вузлів розраховуються коефіцієнти їх транспортної доступності. Для
цього будується граф транспортно-географічного положення транспортних пунктів та
вузлів. Вершинами графа (V) є міста обласного підпорядкування та районні центри, а
ребрами графа (Е) – основні автомобільні магістралі (міжнародні, національні,
регіональні і територіальні). Коефіцієнт транспортної доступності розраховується як
співвідношення суми топологічних відстаней певного центру до суми ребер графа [80]
K тд 




1

(1.11)

2

де KТД – коефіцієнт транспортної доступності;
∑1 – сума найкоротших топологічних відстаней між центрами;
∑2 – сума ребер графа.
Чим менший коефіцієнт транспортної доступності має адміністративна одинця,
тим краще її положення.
Ефективність транспортної мережі характеризують показники зв’язності графа.
Для їх розрахунку використовується такі індекси:

  індекс 

E  V 1
2V  5

де Е – кількість ребер графа,
V – кількість вершин графа

(1.12)
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Оптимальне значення α–індексу становить 1.
Для оцінювання ступені розвиненості транспортної мережі використовується β–
індекс:

  індекс 

E
V

(1.13)

При β<1 граф не має жодного циклу, тобто являє собою граф-дерево, при β=1 –
тільки 1 цикл, при β>1 – декілька циклів. При β=3 всі вершини об’єднані ребрами у
цикли, що являє собою максимально можливу зв’язність [91].
Важливим показником розвитку транспортної мережі регіону є транспортна
доступність, яка відображає транспортно-економічні особливості кожного виду
транспорту та його конфігурацію. Методом теорії графів визначається топологічна
транспортна доступність. Фізична транспортна доступність – відстань до основних
автомагістралей державного значення (міжнародних, національних, регіональних) у
кілометрах розраховується за допомогою програмного забезпечення ArcGIS, модуль
Spatial Analyst.
Таким чином, інтегральний показник транспортного потенціалу району
визначається

за

сумою

індексу

зосередження

транспортної

мережі,

індексу

зосередження точкових транспортних об’єктів та індексу розвитку розміщеного на
території району транспортного пункту або вузла.
Третій етап – аналіз особливостей використання транспортного потенціалу в
цілому та його основних складових. Важливим є порівняння показників транспортного
потенціалу

з

рівнем

соціально-економічного

розвитку

регіону.

Ефективність

використання транспортного потенціалу та роботу транспорту характеризують
показники – відправлення вантажів, вантажообіг, інтенсивність перевезення вантажів,
кількість перевезених пасажирів, пасажирообіг, інтенсивність перевезення пасажирів.
Ці індикатори обраховуються за окремими видами транспорту (галузевий аспект).
Визначається співвідношення між розвитком транспортного потенціалу та рівнем його
використання, будується матриця, на основі якої проводиться типізація регіону.
Четвертий етап – на основі проведеної типізації обґрунтовуються та
розробляються напрями вдосконалення використання транспортного потенціалу для
кожного типу адміністративних районів.

102

1.3. Теоретико-методологічні основи дослідження потенціалу
розвитку центрів соціально-економічної активності
Формування інтегрального потенціалу регіонів визначається наявністю в їх
межах як окремих великих міст, так і розгалужених мереж міських поселень – центрів
соціально-економічної активності. Обумовлено це тим, що вся сукупність надскладних
процесів життєдіяльності суспільства реально відбувається не в межах регіонів загалом,
а локалізується в конкретних центрах соціально-економічної активності. Саме тут
зосереджені основні ринки товарів та послуг, відбувається нарощування національного
багатства держави та зв’язаного з ним податкового потенціалу, адаптація господарства
і населення до динамічних умов сьогодення, розвиток інвестиційної та інноваційної
діяльності, структурні трансформації в економіці, формуються умови життя переважної
частини населення країни і т.ін.
В свою чергу центри соціально-економічної активності, концентруючи великий
людський, виробничий, фінансовий, транспортний та інші складові інтегрального
потенціалу поширюють імпульси розвитку на оточуючу територію, виступають ядрами
її консолідації. Величина і специфіка поєднань цих складових інтегрального потенціалу
в кожному конкретному центрі соціально-економічної активності визначають силу та
особливості їх впливу на соціально-економічний розвиток регіонів, їх екологічну
ситуацію.
Слід відмітити, що кожний історичний період розвиток певного центру
соціально-економічної активності (як власне і регіону) детермінується не всією
сукупністю складових інтегрального потенціалу, що в них зосереджений, а лише їх
певними поєднаннями. У зв'язку із цим нами виділяється категорія „потенціал розвитку
території” [92]. Це таке поєднання її внутрішніх природних та господарських факторів,
передумов та особливостей, яке в певний період, при інших рівних обставинах здатне
забезпечити

соціально-економічний

розвиток

території

у

відповідності

із

загальносвітовими тенденціями.
Це методологічне положення в контексті концепції стадійно-еволюційного
розвитку території дає можливість виділити та врахувати пріоритетні на даний період
часу фактори і умови розвитку окремих регіонів та міст країни. Для проходження
певних стадій центри повинні мати відповідний потенціал розвитку. Його відсутність
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або неадекватна структура призводить до стадійного відставання, що обумовлює
зниження ефективності виробництва та якості життя населення.
З’ясування сутності поняття «потенціал розвитку» (ПР) вимагає осмислення
процесу розвитку як такого та розвитку регіонів і центрів соціально-економічної
активності зокрема. При цьому важливим є розмежування цього поняття та близьких до
нього – «ріст», «функціонування» тощо. Функціонування системи являє собою процес
реалізації притаманних їй функцій. Відтворення ж системи на розширеній основі без
будь-яких змін її структури рівнозначне росту. Натомість розвиток значно складніший
процес, що торкається глибинної сутності системи. Він завжди пов’язаний із
структурними трансформаціями системи, що ведуть до змін її якісного стану та
кількісних параметрів.
Основу населеного пункту – центру соціально-економічної активності складає
суспільно-територіальний комплекс, що має ряд базових структур. Головними серед
них є соціальна, економічна, природно-ресурсна та управлінська структури. У свою
чергу, кожна з цих структур включає у себе певні елементи, що перебувають у
складному взаємозв’язку між собою.
Об’єктивно існуючі центри соціально-економічної активності – населені пункти
різної величини та ієрархічних рівнів є локальними формами територіальної організації
суспільства [93, 94]. Виходячи з цього, цілком об’єктивним є зумовленість їх розвитку
тенденціями та закономірностями суспільного розвитку в цілому, що має стадійноеволюційний характер. Таким чином, у розвитку як регіонів загалом, так і окремих міст
зокрема виділяються три основних стадії – доіндустріальна, індустріальна та
постіндустріальна. Очевидно, що між основними стадіями існують і проміжні, такі як
низькоіндустріальна та високоіндустріальна [95].
Однак, таке спрямування еволюційного розвитку міст та регіонів має
розглядатися, передусім, як загальна схема послідовного чергування окремих стадій
світового цивілізаційного розвитку. Реальний розвиток території не являє собою
невідворотний односпрямований лінійний процес. Навпаки, він характеризується
різноспрямованістю та поліваріантністю. В силу дії комплексу внутрішніх та зовнішніх
чинників (як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру) та реалізованих у різні часи
суспільно-історичних компромісів на осі розвитку може виникати ціла низка точок
біфуркації, в яких відкриваються своєрідні «пучки можливостей». Іншими словами, у
певні моменти, коли система перебуває у нестійкому стані, можлива зміна напряму її
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розвитку за одним із декількох альтернативних варіантів. Особливо важливе значення
при визначенні шляху розвитку міста чи регіону у таких ситуаціях відіграє чинник
адекватної поведінки управлінських структур та свідомих цілеспрямованих дій
соціуму.
Виділяються такі основні напрями еволюційного розвитку міст та регіонів:
1) Прогресивні трансформації структури та організації суспільно-територіальної
системи, при яких здійснюється її перехід до вищої стадії розвитку;
2) Пристосувальні зміни структури, які не ведуть до переходу суспільнотериторіальної системи на вищу стадію розвитку. Цей напрямок, по суті, відображає
адаптацію центрів соціально-економічної активності до інституційних змін в
суспільстві та появи нових умов і чинників його розвитку.
Разом з тим не можна оминути увагою й деструктивні зміни, що зумовлюють
спрощення структури, відхід міст та регіонів до попередніх стадій розвитку. В цьому
випадку мова йде про деградацію суспільно-територіальних систем населених пунктів,
їх стагнацію і занепад.
Розвиток центрів соціально-економічної активності значною мірою визначається
дією ендогенних (внутрішніх) чинників, що й формують потенціал їхнього зростання.
Використання окремих складових потенціалу лежить в основі механізму саморозвитку
центру, оскільки вони «вбудовані» в його окремі структури, передусім в економічну та
соціальну.
Окремі складові потенціалу розвитку забезпечують функціонування певних
видів економічної діяльності, що визначаються як містоформуючі. Вони створюють
ефект мультиплікатора, який забезпечує формування та подальший розвиток інших
компонентів структур центрів. При цьому певні види економічної діяльності
виступають у ролі своєрідних «ядер кристалізації», що притягують до себе і дають
імпульс розвитку не тільки іншим виробництвам, а й об’єктам невиробничої сфери,
транспортним комунікаціям, системам розселення, впливають на стан довкілля регіону
тощо. В свою чергу, це спричинює вторинний мультиплікаційний ефект – здійснюється
опосередкований вплив на життєдіяльність соціуму, суспільну поведінку його окремих
груп та членів, відбувається нарощування інтелектуального потенціалу міст та регіонів
тощо.
Недостатній потенціал розвитку центрів соціально-економічної активності, чи
його неадекватна потребам суспільства структура, є одним із чинників стадійного
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відставання, що зумовлює зниження ефективності виробництва та якості життя
населення в них. Адекватним для переходу центру до індустріальної стадії є,
наприклад, потенціал розвитку у якому поєднуються, передусім, мінерально-сировинні
ресурси з достатньою чисельністю робочої сили та зручним економіко-географічним
положенням. Становлення постіндустріальної стадії пов’язано з наявністю у структурі
потенціалу розвитку потужної наукової складової, ефективно

функціонуючих

високотехнологічних виробництв та кваліфікованої робочої сили у поєднанні з
розвинутим транспортно-комунікаційним потенціалом тощо.
Важливе значення для розвитку центрів (як за напрямком прогресивних
трансформацій структури та організації суспільно-територіальної системи, так і за
адаптацією до інституційних змін в суспільстві та появи нових умов і чинників) мають
й інші складові інтегрального потенціалу. Особливо це стосується його фінансовоінвестиційної, історико-культурної, рекреаційної, земельної та інших складових.
Сьогодні в Україні більшість центрів соціально-економічної активності
перебувають на низькоіндустріальній та індустріальній стадії розвитку. Лише декілька
центрів, перед усім м. Київ – на високоіндустріальній, з передумовами переходу до
постіндустріальної стадії розвитку. Таким чином, основу потенціалу їх розвитку
складають виробнича, фінансово-інвестиційна, транспортно-комунікаційна, наукова,
земельна, історико-культурна складові. Кожна з перерахованих складових потенціалу
розвитку має здатність до кількісних і якісних змін. Іншими словами, потенціал
розвитку – це достатньо динамічна в часі категорія. Прояви стимулюючих, чи
дестимулюючих чинників та передумов зумовлюють його зростання або зменшення.
Потенціал

розвитку

центрів

соціально-економічної

активності

постійно

перебуває у полі взаємодії інтересів «активних учасників» цього процесу – державних,
регіональних та місцевих управлінських структур, груп еліт, соціуму. Ці інтереси, що
по суті є рушійними силами територіального розвитку, лежать в основі його динаміки.
Реалізація цих інтересів здійснюється завдяки механізмам територіального
розвитку на основі наявного потенціалу. Вони являють собою систему норм, правил та
заходів, які лежать в основі діяльності суб’єктів управлінської, економічної та
соціальної

структур

окремих

міст

та

регіонів.

Їх

застосування

забезпечує

функціонування суспільно-територіального комплексу центрів соціально-економічної
активності, його структурні зміни відповідно до зовнішніх впливів та внутрішніх
потреб. Розрізняються юридичні та економічні механізми територіального розвитку.
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Юридичні механізми включають у себе систему чинного законодавства,
нормативні

акти

та

різноманітні

програмні

документи,

що

регламентують

життєдіяльність локальної ланки суспільства на основі використання наявного в них
потенціалу в узгодженні з національними інтересами країни.
Економічні механізми об’єднують систему заходів, спрямованих на забезпечення
конкурентоспроможності

економіки,

фінансових

можливостей

територіального

розвитку та його стимулювання економічними засобами. Ці механізми передбачають,
передусім формування фінансово-інвестиційного потенціалу на основі збору податків
із суб’єктів господарювання, надання пільг та субсидій, реалізацію бюджетного
процесу, формування сприятливого інвестиційного клімату в центрах соціальноекономічної активності тощо.
Активізація наявного в центрах соціально-економічної активності потенціалу
розвитку та оптимізація його впливу на соціальну сферу складають сутність так званої
теорії „нового регіоналізму”, що набуває все більшого поширення у практиці
регіональної політики країн Європи [96, с.67]. Ця теорія відображує суть так званого
неоконсервативного підходу до організації території, який полягає у активізації
внутрішніх резервів у вирішенні регіональних проблем.
По суті, мова йде про підвищення та активне використання потенціалу розвитку
центрів соціально-економічної активності за рахунок покращення умов інвестування в
певні види економічної діяльності, створення кредитно-гарантійних механізмів
підтримки суб’єктів підприємництва, запровадження ефективних механізмів правової,
фінансової,

організаційної,

кадрової

та

освітньої

підтримки

перспективних

інноваційних проектів.
Таким чином, провідну роль в активізації потенціалу розвитку центрів
соціально-економічної активності відіграє інвестиційна діяльність, що обумовлено її
іманентними особливостями, головними з яких є: а) комплексний, міжгалузевий
характер та, в цілому, широка сфера дії інвестиційних процесів; б) самостійність
інвестування як виду економічної діяльності, що проявляється у чіткій цільовій
спрямованості на реалізацію певних функцій, компонентно-структурній цілісності,
наявності власної інвестиційної інфраструктури, відносній незалежності суб’єктів
інвестиційного ринку щодо вибору об’єктів та видів інвестування; в) тісний
взаємозв'язок інвестування із соціально-економічними процесами на всіх рівнях –
підприємства, галузі, міста, регіону, країни, світу; г) різноманітний вплив інвестиційної
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діяльності на соціально-економічні процеси в містах та регіонах, який здійснюється у
прямій (шляхом інвестування у конкретні нові та діючі об’єкти) та опосередкованій
(через ефект мультиплікатора – через розвиток інших об’єктів та виробництв, які
пов’язані з функціонуванням та розміщенням основного об’єкта інвестування) формах;
д) внутрішньо властива для інвестування (як провідної ланки відтворювальних
процесів) циклічність [97].
В роботах фахівців та науковців, які досліджують особливості економічного
розвитку держав з перехідною економікою, досить часто в контексті проблем
інноваційної моделі розвитку застосовується поняття “інвестиційний потенціал”.
Інвестиційний потенціал, як економічна категорія, більш вивчений та обґрунтований в
роботах українських та зарубіжних економістів. Можна виділити два основних
концептуальних

підходи

до

визначення

інвестиційного

потенціалу.

Перший

ґрунтується на ресурсній характеристиці, тобто інвестиційний потенціал визначається
як сукупність інвестиційних ресурсів (матеріальних, фінансових та інтелектуальних).
Другий підхід результативний – оцінка потенціалу з урахуванням фактичних
параметрів

інвестиційних

процесів.

Дослідження

інвестиційного

процесу

на

регіональному рівні показують, що важливого значення набуває не лише визначення
потенційного розміру інвестицій, необхідних для розвитку регіону, але й можливість
інфраструктури ринку спрямовувати інвестиційні ресурси в повному обсязі в ринкові
об’єкти згідно визначених потреб. Потреба в інвестиціях визначається як різниця між
потребами

центру

соціально-економічної

активності

і

його

можливостями

задовольняти ці потреби, причому ця різниця не може бути нижче певного показника,
що може характеризувати інтегральний потенціал центру.
Інвестиційний потенціал складається як сума окремих потенціалів, що
характеризують основні макроекономічні параметри регіону і впливають на його
інвестиційну привабливість. Як стверджують експерти, найбільшою мірою впливають
на загальну оцінку інвестиційного потенціалу рівень споживання і місцеві фінансові
умови і, меншою мірою – ресурсний потенціал.

Методика дослідження потенціалу розвитку
Важливими для розроблення методичних основ оцінки потенціалу розвитку
центрів соціально-економічної активності є певні методологічні принципи. Вони не
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тільки визначають цілі та напрями, але й зумовлюють особливості використання
існуючого арсеналу географічного інструментарію.
а) принцип об’єктивності, що передбачає об’єктивне існування іманентних
властивостей потенціалу розвитку (господарських, галузевих, територіальних та ін.) та
їх адекватне відображення у процесі суспільно-географічного дослідження;
б) принцип системності (цілісності), що відображує розвинутість в центрах
соціально-економічної активності господарських та територіальних зв’язків, які, з
одного боку, обумовлюють цілісність ПР як інтегрованого, поліфункціонального виду
потенціалу та поєднують носіїв потенціалу в єдину територіальну систему, з іншого
боку,

зумовлюють

її

компонентну

та

територіальну

структурованість.

Така

структурованість та одночасно територіальна цілісність центрів соціально-економічної
активності роблять доцільним та ефективним застосування системно-структурного
аналізу, зокрема дослідження структури ПР у центрах соціально-економічного
розвитку.
в)

принцип

територіальності,

який

наголошує

на

атрибутивності

та

розвинутості територіальних відношень та поєднань об’єктів – носіїв потенціалу – на
рівні міст, областей, макрорегіону і важливості виявлення та дослідження їх
територіальної організації. Одним з проявів цього принципу є підхід до дослідження
міст як суспільно-територіального явища. З іншого боку, з цих позицій місто виступає
як елемент територіальної структури, де воно представлене такими її видами як пункт,
центр, вузол;
г)

принцип

комплексності,

що

передбачає

врахування

галузевих

та

територіальних особливостей ПР, комплексний аналіз взаємозв’язку соціальноекономічних і територіальних процесів, а також вивчення результатів їх взаємодії
(синергетичного ефекту тощо). Цей принцип є відображенням двох важливих рис:
1) компонентно-функціональної складності інтегрального ПР, яка поєднує окремі види
потенціалів, та 2) тісної взаємозалежності між ним та зовнішнім середовищем;
д) принцип регіонального детермінізму, який підкреслює провідну роль центрів
соціально-економічної активності у регіональному розвитку, проявом чого є активний
вплив цих центрів на соціально-економічний розвиток регіонів, їх важливу роль у
формуванні та розвитку територіальної структури господарства регіонів тощо.
Регіонально-динамічний підхід є одним з найсучасніших та перспективніших напрямів
дослідження міст;
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е) принцип розвитку, який відображає високий динамізм потенціалу розвитку,
що спрямований на розвиток міст та регіонів. Одним із проявів цього принципу є
стадійно-еволюційний підхід до дослідження регіонів та міст. В його основі лежить
уявлення про регіон як складну синергетичну систему, якій притаманні динамізм та
нестійкість і розвиток якої має еволюційний характер (праці Дж. Моделски, У.
Томпсон, О.В. Грицай, Г.П. Підгрушного, В.Л. Бабуріна, С.М. Мироненка та ін.);
ж) принцип соціально-економічної результативності використання ПР, який
відображає широке бачення змісту цього потенціалу, певну його цілеспрямованість (та
відповідно

суспільно-географічного

дослідження)

на

досягненні

не

тільки

економічного, але й соціального та екологічного ефекту та на підвищенні регіональної
ефективності господарської діяльності;
з) принцип перспективності, що передбачає закономірний характер розвитку ПР
та визначення перспективних напрямів його змін на основі широкого використання
різноманітних

економіко-математичних,

статистичних,

структурно-логічних,

картографічних та інших моделей;
и) принцип картографічності, який підкреслює атрибутивність просторових
властивостей носіїв потенціалу, а також важливість застосування картографічного
моделювання при їх суспільно-географічному дослідженні;
к) принцип конструктивності, який спрямовує дослідження на вирішення
актуальних проблем зростання та використання ПР (вибору пріоритетних напрямів
його застосування у центрі, активізації креативної та стимулюючої функцій ПР,
оцінювання міст за перспективністю ПР) та ін. Цей принцип спрямовує дослідження на
пошук існуючих та потенційних територіальних переваг, їх оцінювання та, врешті,
розроблення напрямів вдосконалення територіальної організації господарства у
регіонах.
Поняття потенціалу використовується у контексті конкурентоспроможності як
можливість розвитку, якими володіють регіони та міста. Динамічність міст і міських
регіонів розглядається як конструктивний механізм регіонального розвитку, що
допомагає регіонам реалізувати їх територіальний потенціал і досягнути внутрішнє
зростання.
Розмір територіальних систем різних розмірів, певною мірою визначає і їх тип
потенціалу. У випадку малих та середніх міст: вони можуть мати значний потенціал
розвитку, якщо концентруються на вибраних напрямках діяльності, які можуть надати
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їм конкурентні переваги. Спеціалізація в унікальному секторі діяльності може
забезпечити

високий

рівень

конкурентноздатності.

Найрізноманітніший

територіальний потенціал мають метрополітарні регіони.
Важливо зазначити, що потенціал розвитку — це показник кількісний, який
враховує основні макроекономічні характеристики, а саме: насиченість території
факторами виробництва (природними ресурсами, робочою силою, основними фондами,
інфраструктурою і т. п.), споживчий попит населення й інші показники.
Іманентні компонентні та територіальні властивості ПР та завдання дослідження
зумовлюють його структуру та певну послідовність дій. Дослідження ПР центрів
соціально-економічної активності є досить складним аналітичним процесом, який
передбачає ряд послідовних етапів:
1. Вивчення окремих видів потенціалу розвитку. Це дослідження передбачає
визначення та врахування цілісної системи семи основних його видів – як передумов,
чинників розвитку міста. Кожний з видів потенціалу розвитку є інтегральним
показником і розраховується як середньоарифметичне значення величин кількох (у
даному випадку трьох) його підвидів. Зважаючи на те, що переважна більшість
показників, які визначають величину розвитку, є іменованими величинами, необхідною
процедурою

вимірювання є

попереднє

нормування відібраних показників, що

забезпечує порівнянність та співставність сформованої інформаційної бази (воно
проведено за формулою 1.1.). Отримані в процесі нормування результати представлені
у вигляді коефіцієнтів із значеннями від 0 до 1.
В основі оцінки земельного потенціалу лежить середньоарифметичне значення
нормованих величин: нормативної грошової оцінки 1 кв. м землі населених пунктів та
площі території міста.
Величина транспортного потенціалу відображається через середньоарифметичне
значення нормованих величин транспортно-комунікаційного потенціалу (відображає
рівень розвинутості транспортної інфраструктури), обсягів вантажообороту та
пасажирообороту (відображають інтенсивність її використання). Важливо зазначити,
що більшість показників, що характеризують окремі види потенціалу розвитку,
послідовно відображають рівень розвитку відповідної інфраструктури та інтенсивність
її використання (що певною мірою характеризують потужність цієї інфраструктури).
Виробничий потенціал визначається через показники: 1) вартості основних
засобів; 2) обсягу реалізованої продукції і послуг та 3) обсягу експорту товарів і послуг.

111
Визначення фінансово-інвестиційного потенціалу здійснюється через розрахунок
середньоарифметичного значення нормованих величин кількості фінансових установ,
обсягів інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій.
Туристично-рекреаційний потенціал представлений також трьома показниками:
1) кількістю пам'яток архітектури, археології, історії, монументалього мистецтва,
історико-культурних заповідників національного значення: 2) кількістю туристів,
обслугованих суб’єктами туристичної діяльності міста, та 3) одноразовою місткістю
готелів.
Потужність наукового потенціалу

відображається через середньоарифметичне

значення нормованих величин: кількості докторів і кандидатів наук; обсягу виконаних
науково-технічних робіт та загального обсягу інноваційних витрат.
Освітній потенціал визначається через такі показники як кількість вищих
навчальних закладів, чисельність студентів та частка найманих працівників, що мають
вищу освіту.
2. Оцінювання загального інтегрального потенціалу розвитку, яке полягає у
визначені

сумарних

можливостей

розвитку

міста

і

розраховується

як

середньоарифметична величина семи зазначених вище основних його видів.
Важливою складовою такого оцінювання є виділення певних рівнів потужності
потенціалу розвитку, яке здійснюється через ранжування центрів за величиною ПР.
Воно передбачає виділення п’яти груп центрів: з дуже високим, високим, середнім,
низьким, дуже низьким рівнем потенціалу.
3. Структурний аналіз потенціалу розвитку. На основі розрахованих
нормованих значень та визначення величини компонентних показників потенціалу
розвитку певного міста аналізується їх співвідношення. Дослідження структури
потенціалу центру є важливим з позицій виявлення стратегічних «точок зростання», як
механізму його розвитку у перспективі.
Структурний аналіз має здійснюватися у двох напрямах: а) виділення провідних
видів потенціалу (через розрахунок їх частки у всьому потенціалі); б) визначення рівня
диверсифікації структури потенціалу центру (за кількістю видів ПР у центрі).
Результатом цього аналізу має бути виділення певних груп центрів: міста з
сильнодиверсифікованою
слабодиверсифікованою

структурою,
структурою,

диверсифікованою

моноспеціалізовані.

структурою,

Доповненням

до

цієї
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характеристики є одночасне визначення провідних видів ПР. Наприклад: група міст з
диверсифікованою структурою (значним транспортним та земельним потенціалом).
4. Дослідження динаміки потенціалу розвитку центрів. Важливим є
врахування значної динаміки ПР, яка зумовлена залежністю його величини від рівня
соціально-економічного та технологічного розвитку міста, регіону, країни. Зважаючи
на це, актуальним є проведення порівняльного аналізу відповідних індикативних
соціально-економічних показників за 2000-2008 роки.
Потенціал розвитку є складною інтегральною категорією і характеризує, з
одного боку, цілу низку параметрів функціонування міст, а з іншого, – дослідження
потенціалу розвитку дозволяє виявити інтегральні особливості розвитку центрів
соціально-економічної активності: спад, ріст, стагнацію, активізацію розвитку.
Відповідно, це дає можливість проводити дослідження за багатьма актуальними і
важливими напрямами.
Дослідження ПР центрів є неповним без виявлення його динаміки. Це зумовлено
тим, що характер ПР багатьох центрів є досить вираженим, як і їх спеціалізація на тих
чи інших видах діяльності, ця категорія все ж є нестійкою, динамічною. Це досить
чітко прослідковується у випадку Київського Придніпров’я, де є території з
різнорідними трендами регіонального розвитку. Так, Київське Придніпров’я об’єднує
як

території

з

високою

соціально-економічною

активністю

(передусім

зона

інтенсивного впливу Києва), так і території стагнації та території, що мають явні
ознаки депресивності. Окрім того, впродовж останнього десятиліття відбулися відчутні
економічні зміни, соціальні трансформації. Це все стимулювало значні зміни у
потенціалі розвитку центрів, як за його об’ємом, так і за структурою.
Попри те, що потенціал розвитку – категорія дуже динамічна, вона досить
складно піддається кількісній оцінці. Методична складність у даному випадку полягає в
тому, що важко знайти інтегральну величину, яка б відтворювала динаміку потенціалу
центрів і при цьому характеризувала динаміку окремих складових потенціалу розвитку.
Тоді як для цілей дослідження важливо виявити, які чинники лежать в основі зниження
чи зростання потенціалу розвитку центрів.
Відповідно, для аналізу динаміки потенціалу розвитку центрів була обрана низка
показників, що його характеризують. Це – обсяг торгівлі, промислової продукції,
реалізованих послуг, реалізованої продукції, зарплати, експорту (усі – в грн на одну
особу), об’єм перевезень, мале підприємництво (кількість малих підприємств на 10 тис.
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осіб) та об’єм введення житла. Результатом має бути виявлення динаміки цих
показників у всіх центрах соціально-економічної активності. При виявленні ПР центрів
соціально-економічної активності нам видається доцільним розділити дослідження
економічної та соціальної динаміки. А найбільш вдалим підходом для виявлення
економічної та соціальної динаміки потенціалу у цих умовах є використання
індикативних показників.
З цією метою обрані показники, що опосередковано характеризують низку
соціально-економічних процесів. Так, реалізована продукція як індикатор динаміки
економічного розвитку свідчить про інтенсивність промислового виробництва, сфери
послуг, а також торгівлі та експорту. Тоді як об’єм введеного житла характеризує низку
соціальних параметрів, зокрема те, що людина пов’язує своє майбутнє з певним
центром.
Таким чином, обрані індикативні показники дозволяють відтворити економічну
та соціальну динаміку центрів, порівняти їх та провести групування центрів за цими
ознаками. Це в сукупності дозволить поглибити аналіз потенціалу розвитку центрів та
розуміння самої категорії потенціалу, зважаючи на її мобільність, рухливість та
динамічність. Адже з часом характерними стають прояви активізації тих чи інших
складових потенціалу розвитку, а відповідно відбуваються і зміни його структури та
самої природи.
5. Проведення типізації міст за його величиною та структурою. Це
дослідження передбачає поєднану

характеристику центрів соціально-економічної

активності за трьома ознаками: компонентно-структурною (провідні види ПР),
кількісно-структурною

(кількість видів ПР у центрі) та потужністю потенціалу

розвитку. Зокрема, було виділено такі базові типи центрів:
– центри з великою потужністю потенціалу розвитку та сильнодиверсифікованою
структурою;
– центри зі значною потужністю потенціалу розвитку та диверсифікованою
структурою;
– центри з середньою потужністю потенціалу розвитку та диверсифікованою
структурою, що включають три підтипи: а) з переважанням земельного та
транспортного

потенціалу;

б) з переважанням

виробничого

переважанням освітнього та туристично-рекреаційного потенціалу;

потенціалу;

в)

з
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– центри з середньою потужністю потенціалу розвитку та слабодиверсифікованою
структурою, які включають два підтипи: а) з переважанням транспортного потенціалу;
б) з переважанням туристично-рекреаційного потенціалу;
– центри з невеликим потенціалом розвитку та слабодиверсифікованою
структурою.
Проведення такої типізації є основою для диференційованого підходу до шляхів
розвитку поліфункціональних та монофункціональних, за своїм потенціалом, міст. Для
поліфункціональних міст найперспективнішими напрямами розвитку є: а) ефективне
використання існуючих переваг та усунення недоліків: б) активізація участі у
територіальному поділі праці.
Для монофункціональних за своїм потенціалом міст найпродуктивнішими
напрямами розвитку є розвиток нових функцій, які дозволили б підняти економіку
таких міст. Серед них: а) розвиток сфери освіти та науки, активізація інноваційної
діяльності (створення інноваційних кластерів, технопарків та ін.), зокрема на основі
активізації венчурного інвестування; б) розвиток виробництв з високою ВДВ; в)
залучення нових адміністративно-управлінських функцій; г) розвиток туризму, в тому
числі бізнес-туризму.
Крім того, така типізація дозволяє враховувати існуючу диференціацію підходів
до напрямків підвищення потенціалу розвитку у великих та малих містах – центрах
соціально-економічної активності: а) у великих містах (мегаполісах) – це зміна
локальних функцій та чинників на світові; б) у малих містах – розвиток інноваційних та
індустріальних кластерів.
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Розділ 2. Аналіз складових інтегрального потенціалу Київської
області
2.1. Людський потенціал
Формування людського потенціалу суспільства є складним процесом, що
пов'язаний з особливостями життєдіяльності населення певної території, для якого
характерна певна ієрархічність у задоволені людських потреб. Кожна людська спільнота в
першу чергу намагається задовольнити ті потреби, які в даний момент є найбільш
актуальними для неї. Це і визначає особливості розвитку людського потенціалу на
місцевому і локальному рівнях.
В цілому інтенсивність процесів розвитку людського потенціалу зростає разом із
зростанням кількісних показників членів суспільства. Також слід зауважити, що рівень
розвитку людського потенціалу території тісно пов'язаний з можливостями і рівнем
науково-технічного

розвитку

суспільства.

Це

проявляється

у

зростанні

ролі

високоінтелектуальної діяльності, рівня освіти та можливості інтеграції у світові
господарські процеси.
Територіальні відмінності розвитку людського потенціалу формуються через
систему поселень. В системі розселення найшвидше процес формування людського
потенціалу відбувається в міських населених пунктах, які виступають центрами його
розвитку. Розвиток людського потенціалу населених пунктів різної величини в значній
мірі залежить від рівня розвитку інфраструктури, в тому числі комунікаційної.
Особливістю формування людського потенціалу Київської області є неоднорідність
в заселеності території. Густота населення коливається від 5-9 осіб/км2 у Поліському та
Іванківському районах до максимального значення 220 осіб/км2 у Києво-Святошинському.
Вплив столиці міста Києва з максимальною густотою населення в Україні, ще більше
посилює територіальні диспропорції в розміщенні населення та формуванні людського
потенціалу. Ретроспективний аналіз показує, що суттєві зміни у процес розселення вніс
чинник техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, в результаті якої частина
адміністративної області є зоною відчуження уже більше 25 років. Поєднання
вищевказаних особливостей визначає деяку центричність у формуванні людського
потенціалу Київської області. Для визначення людського потенціалу на рівні
адміністративних районів чи населених пунктів необхідно більш детально визначити
особливості демографічного працересурсного компонентів.
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Демографічний потенціал визначає природню базу формування людського
потенціалу території. Населення Київської області на початок 2010 року становило 1721,8
тис. осіб (3,7% чисельності населення України), населення м. Києва – 2785,1 тис. осіб
(6,1% населення України). За чисельністю населення область займає 9 місце в Україні.
Тенденція скорочення загальної чисельності населення бере свій початок з середини 90-х
років і за період 1989-2010 рр. чисельність населення області скоротилася на 215,1 тис. осіб
(11,1%). Таке скорочення чисельності населення відбувалося переважно за рахунок
перевищення смертності над народжуваністю. У зрізі адміністративних районів природне
скорочення чисельності населення є характерним для всіх районів області.
За період 1989-2010 рр. населення області скорочувалося в середньому на 0,52%
щороку, при чому до 2001 р. темпи скорочення були повільнішими (0,47%), ніж у 20012010 рр. (0,65%). Приріст чисельності населення за період 2001-2010 рр. відбувався у
Білоцерківському, Бориспільському, Броварському та Києво-Святошинському районах, м.
Києві та м. Славутичі.
Найбільші темпи скорочення чисельності населення за період 1989-2010 рр.
зафіксовані у Поліському, Іванківському, Рокитнянському, Згурівському, Макарівському,
Миронівському, Таращанському районах. Темпи зменшення чисельності населення у
2001-2010 рр. пришвидшилися порівняно з періодом 1989-2001 рр. у 17 районах, особливо
у Поліському, Володарському, Рокитнянському та Згурівському районах.
Приріст

міського

населення

за

період

2001-2010

рр.

спостерігався

у

Білоцерківському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Вишгородському,
Іванківському, Києво-Святошинському, Обухівському районах, а також у м. Києві.
Сільське населення зменшується в усіх районах, найбільше – у периферійних Поліському,
Рокитнянському, Володарському, Макарівському, Згурівському (на 3,14-2,38% щороку).
Менш

інтенсивно

скорочувалося

сільське

населення

Києво-Святошинського,

Бориспільського, Вишгородського і Бородянського районів (на 0,47-0,93% щороку).
Для порівняння: у 2002 р. загальний приріст населення спостерігався лише у м. Київ
та Білоцерківському районі за рахунок переважання міграційного приросту над природним
скороченням населення. Всі інші райони характеризувалися скороченням чисельності
населення, у деяких зафіксовано додатне сальдо міграції, яке не переважало природне
скорочення. Природний приріст спостерігався лише у м. Славутич. Таким чином, у 2009 р.
порівняно з 2002 р. ситуація дещо покращилася: у 4 районах спостерігається збільшення
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чисельності населення за рахунок міграцій. Ці райони знаходяться в приміській зоні Києва,
мають зручну транспортну доступність, тому виступають районами прибуття мігрантів.
Головними параметрами демографічного потенціалу є показники природного руху
населення. Вони відображають основу відновлення поколінь. У Київській області до
1990 р. спостерігався природний приріст населення, тобто показники народжуваності
перевищували показники смертності. Поступове зниження рівня народжуваності і
підвищення смертності призвели до природного скорочення чисельності населення.
Мінімальний рівень народжуваності зафіксовано у 2001 р. 7,2‰, у тому ж році –
найбільший показник природного скорочення чисельності населення -9,4‰. Рівень
смертності поступово підвищувався до 2005 р. (18,3‰), в останні роки дещо знизився (до
16,7‰ в 2009 р.). У сільській місцевості природне скорочення чисельності населення
почалося раніше, ніж у міських поселеннях: у 1990 р. в міських поселеннях показники
народжуваності перевищували показники смертності і природний приріст становив 4,6‰,
у сільській вже спостерігалося природне скорочення чисельності населення -7,0‰.
У 2009 р. показники смертності населення Київської області перевищували
показники народжуваності, тому природне скорочення чисельності населення становило
- 4,7‰, в тому числі міського -0,6‰, сільського -11,4‰. Природний приріст населення
зафіксовано у містах Київ, Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Славутич, а також у міських
поселеннях Києво-Святошинського і Обухівського районів. Чисельність сільського
населення скорочується в усіх районах, найбільш інтенсивно – в Іванківському,
Поліському, Макарівському і Згурівському районах.
Для характеристики процесів відтворення населення області обраховано коефіцієнт
життєвості, який відображає співвідношення процесів народжуваності і смертності
населення. Чим менше значення коефіцієнту, тим інтенсивніше скорочується чисельність
населення (рис. 2.1).
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Коефіцієнт життєвості населення, 2009 р.
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Рис. 2.1 – Розподіл районів Київської області за коефіцієнтом життєвості
населення
За процесами природного відтворення населення найбільш сприятлива ситуація у
містах Києві та Славутичі, де зафіксовано природний приріст чисельності населення. В
інших районах спостерігається переважання померлих над чисельністю народжених. Най
несприятливіша ситуація у Згурівському, Іванківському, Макарівському, Поліському,
Яготинському, Баришівському, Сквирському, Кагарлицькому районах, де загальний
коефіцієнт смертності переважає загальний коефіцієнт народжуваності більше ніж вдвічі.
На фоні загального скорочення населення на характер процесів природного
відтворення безпосередньо впливають і процеси пов’язані із створенням сімей. Рівень
шлюбності в Київській області становить 7,7‰, у м. Києві 8,2‰. Серед районів області
найнижчі

показники

шлюбності

у

Поліському,

Переяслав-Хмельницькому

та

Іванківському районах (3,5-5,7‰), найвищі – у Києво-Святошинському, Броварському,
Обухівському, Бородянському і Васильківському районах (9,5- 8,4‰).
Рівень розлучуваності в цілому по області складає 3,4‰. Найменші показники
розлучуваності у Переяслав-Хмельницькому, Білоцерківському, Кагарлицькому та
Макарівському районах (2,1-2,6‰), високий рівень розлучуваності – в Обухівському,
Яготинському, Тетіївському та Рокитнянському районах (4,2-3,6‰). В міських поселеннях
вищий рівень шлюбності і рівень розлучуваності. За співвідношенням кількості шлюбів і
розлучень найнесприятливіша ситуація в м. Славутичі, Вишгородському, Миронівському,
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Богуславському районах, де розпадається близько 2/3 шлюбів. За сталістю шлюбу
найбільш сприятлива ситуація склалася у Макарівському, Бородянському, КиєвоСвятошинському, Володарському, Броварському районах та м. Києві.
Спостерігається зростання чисельності дітей, народжених жінками, які не
перебували у зареєстрованому шлюбі (від 5,2% у 1990 р. до 19,2% у 2009 р.), а також дітей,
що залишаються з одним з батьків після розлучення. Це негативно позначається на
формуванні демографічного потенціалу, оскільки обмежує число подальших народжень,
деформує шлюбно-сімейні установки наступних поколінь.
Співвідношення основних вікових груп населення характеризує потенційну
можливість відтворення населення. У 2009 р. населення у віці молодшому за працездатний
становило 15,5%, у працездатному – 60,0%, у віці старшому за працездатний – 24,5%.
Демографічне навантаження становило 667 непрацездатних на 1000 осіб працездатного
віку, з яких 38,7 – діти, 61,3% – населення у віці старшому за працездатний.
Спостерігається тенденція до підвищення частки осіб у віці старшому за працездатний. У
міських поселеннях вища частка дітей та працездатного населення, нижча частка осіб у
віці старшому за працездатний, ніж у сільській місцевості. Це демонструє ситуацію
поступового постаріння сільського населення області. В територіальному аспекті цей
процес має поступове відцентрове від столиці поширення. Найзагрозливіша ситуація з
постарінням і смертністю у віддалених від м. Києва населених пунктах. Така ситуація в
свою чергу демонструє наявну загрозу до зниження демографічного потенціалу на цих
територіях.
Найсприятливішою виглядає вікова структура населення м. Києва. Вона
характеризується порівняно невисокою часткою дітей 13,3% та осіб у віці старшому за
працездатний – 21,5%, високою часткою осіб працездатного віку – 64,6%. В результаті
демографічне навантаження значно менше, ніж в районах області – 548 осіб на 1000 осіб
працездатного населення, з яких 39,1% – діти, 60,9% – особи у віці старшому за
працездатний. Столиця і прилеглі населенні пункти акумулюють людський потенціал
області (рис. 2.2).
У співвідношенні чоловіків і жінок у структурі населення відбувається поглиблення
диспропорцій (859 чоловіків на 1000 жінок у 2002 р. та 855 – у 2010 р.), міське населення
характеризується більш сприятливим співвідношенням - 868 чоловіків на 1000 жінок, у
сільській місцевості - 835 чоловіків на 1000 жінок (дещо вище, ніж у 2002 р). Така ситуація
демонструє зростання чоловічої смертності в першу чергу в репродуктивному віці, що в
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перспективі зменшує потенційну кількість народжень і скорочує природню базу
відтворення.
Міграційні процеси є важливою складовою формування чисельності та зміни
структури населення. В межах столичної області завдяки вищому, ніж в інших областях
рівню транспортної доступності досить поширені маятникові міграції. Це переміщення
населення з метою трудової діяльності чи навчання в столицю і повернення їх назад в
місця постійного проживання. В сучасних дослідженнях цей процес характеризується як
територіальна мобільність населення. Деякі дослідники не визначають такі переміщення,
як міграції, вважаючи, що міграційними переміщеннями можна вважати тільки ті, що
пов’язані зі зміною постійного місця проживання. Досвід географічних досліджень
трудових ресурсів і мобільності населення показує, що дані процеси тимчасового
переміщення населення не можна ігнорувати, тому що вони досить суттєво впливають на
формування системи розселення зокрема і людського потенціалу території в цілому.
Трудові міграції пов’язані з наявністю вільних робочих місць та транспортною
доступністю від місця проживання до місця прикладання праці. У районах з достатнім
транспортним сполученням спостерігається розвиток маятникових міграцій. Працездатне
населення виїжджає на роботу в інші поселення, проте основна життєдіяльність пов’язана
з місцем проживання. Це означає потребу в закладах соціально-побутового призначення:
торговельних, освітніх, медичних, закладах зв’язку. Якщо поселення не має економічних
об’єктів

і

віддалене

від

транспортних

магістралей,

воно

втрачає

населення

репродуктивного віку, що негативно позначається на демографічному потенціалі. Це в
першу чергу стосується віддалених сіл периферійних районів. В результаті транспортної
доступності навколо столиці та міських населених пунктів області формується територія
тяжіння працівників з навколишніх сільських населених пунктів.
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Рис. 2.2 – Динаміка чисельності населення
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Наступний рівень міграцій – це міграції зі зміною постійного місця проживання. В
цьому контексті найстабільнішою є тенденція міграції населення області до столиці. Ці
міграції можуть мати локальний рівень (з населених пунктів області в м. Київ),
міжрегіональний (з населених пунктів інших областей та міст) та міждержавний (з інших
країн). Точками притягання мігрантів є і інші населені пункти – це міста області та
населені пункти сільської місцевості, які слабо віддалені від столиці.
Слід зауважити, що крім міграційних потоків направлених на столицю, прилеглу до
неї територію та міста області є і міграційні потоки, які направлені із Київської області. Ці
потоки формують міграційну втрату області в цілому, виникають у результаті
міждержавних міграцій жителів м. Києва та області. У такій ситуації область виступає
донором для територій з більш сприятливими умовами життя. В основному це країни
Ближнього зарубіжжя, Європа та країни Північної Америки.
У 2009 р. міграційний приріст населення Київської області становив 2144 особи, у
тому числі 439 осіб за рахунок міждержавної міграції. У 12 районах число прибулих
перевищувало

число

Рокитнянському,

вибулих.

Найбільші

Володарському,

показники

Згурівському,

відтоку

Макарівському,

населення

–

у

Ставищенському,

Васильківському районах. Серед міст обласного підпорядкування за рахунок міграцій
втрачали населення Васильків, Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Славутич, Фастів.
Найпривабливішими для мігрантів є прилеглі до столиці райони – КиєвоСвятошинський та Бородянський. Важливу роль відіграє транспортне сполучення, що
сприяє посиленню трудової мобільності жителів області.
Міграційні процеси не мають чітко вираженої динаміки. Впродовж 2004-2008 рр.
інтенсивність прибуття поступово зменшувалася від 18,1‰ (2004 р.) до 15,2‰ (2008 р.),
так само вибуття від 17,8‰ до 14,4‰.
У міждержавних міграційних потоках лише 5 районів (Переяслав-Хмельницький,
Рокитнянський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський) мають негативне сальдо
міграції.
У 2008 р. сальдо міграцій становило 0,8‰, в міських поселеннях 2,3‰, в сільській
місцевості відбувалося міграційне скорочення населення -2,1‰. Більшість переміщень
відбувалися у межах України. У 2008 р. 6932 осіб змінили місце проживання в межах
Київської області (без Києва). Сальдо внутрішньо регіональної міграції становить 727 осіб,
тобто до міст з сільської місцевості переїхало на 727 осіб більше. Сільське населення
збільшилося на 242 особи за рахунок міждержавної міграції.
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Наслідком постійних міграцій є зміна демографічної структури населення. В першу
чергу це стосується вікової структури, оскільки трудові міграції охоплюють населення
працездатного, а відповідно і репродуктивного, віку. У районах вибуття співвідношення
змінюється на користь старших вікових груп, посилюються процеси старіння населення,
зростають показники смертності (за рахунок структурного чинника). У районах прибуття
підвищується частка молодших вікових груп, зростають показники народжуваності,
шлюбності.
За особливостями демографічної структури населення та демографічних процесів
проведено типізацію районів. Метод типізації передбачає використання різних методик,
метою яких є визначення районів, близьких за демографічними характеристиками. Для
групування районів Київської області за рівнем демографічного потенціалу обрано 16
показників, які характеризують три блоки показників: демографічних процесів,
демографічної структури та тенденцій формування чисельності населення. За індексом
демографічного потенціалу проведено ранжування районів Київської області (табл. 2.1) та
виділено райони з високим, середнім та низьким рівнем розвитку демографічного
потенціалу (табл. 2.2).
Таблиця 2.1 – Ранжування та групування районів Київської області за рівнем
розвитку демографічного потенціалу
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
м. Київ

Індекс

Ранг

Група

0,39
0,46
0,29
0,51
0,52
0,57
0,40
0,40
0,27
0,22
0,30
0,33
0,60

13
9
23
6
4
3
11
12
25
27
20
15
2
1

2
2
3
1
1
1
2
2
3
3
3
2
1
1

Розраховано за [98]

м. Славутич
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

Індекс
0,52
0,31
0,30
0,49
0,32
0,49
0,31
0,28
0,30
0,31
0,37
0,44
0,27

Ранг
5
17
21
7
16
8
18
24
22
19
14
10
26

Група
1
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3
3
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Таблиця 2.2 – Групи районів Київської області за рівнем демографічного потенціалу
Значення
індексу
Високий
потенціал
Середній
потенціал
Низький
потенціал

понад 0,50
0,35-0,50

до 0,35

Райони
м. Київ, Києво-Святошинський, Броварський, Бородянський, м.
Славутич, Бориспільський
Обухівський, Поліський, Білоцерківський, Фастівський
Васильківський, Вишгородський, Баришівський, Тетіївський
Кагарлицький, Переяслав-Хмельницький, Макарівський,
Рокитнянський, Таращанський, Іванківський, Миронівський,
Ставищенський, Богуславський, Сквирський, Володарський,
Яготинський, Згурівський

Розраховано за [98]

Таким чином, найбільше значення індексу демографічного потенціалу – у м. Київ та
Києво-Святошинському
Броварському,

районі.

Високі

показники

Бородянському районах та

м.

також

Славутич.

у

Бориспільському,

Середнім

потенціалом

характеризуються Обухівський, Поліський, Білоцерківський, Фастівський, Васильківський,
Вишгородський, Баришівський, Тетіївський райони. Показники нижче середнього
характерні ще для 8 районів Київської області. Найгірша ситуація – у Володарському,
Яготинському і Згурівському районах. Характеристики виділених типів районів наведено у
таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 – Характеристика типів районів за рівнем демографічного потенціалу
Високий потенціал

Середній
потенціал

Демографічні процеси
0,10
-5,59
11,88
11,43
11,78
17,02
8,07
8,07
3,77
4,21
8,17
0,12
Демографічна структура
Чоловіки/жінки
861
852
Частка дітей
13,86
15,24
Частка працездатних
65,05
60,48
Частка осіб похилого віку
21,06
23,33
Спеціальні демографічні коефіцієнти
Життєвості
1,01
0,67
Сталості шлюбу
0,47
0,52
Демографічного навантаження
0,54
0,64
Віковий
0,66
0,65
Коефіцієнт осілості
1,70
1,01
Природний приріст
Народжуваність
Смертність
Шлюбність
Розлучуваність
Сальдо міграцій

Розраховано за [98]

Низький
потенціал
-12,11
10,93
23,04
6,85
3,70
-5,75
834
15,60
54,84
29,93
0,47
0,54
0,83
0,52
0,65
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Райони з високим рівнем розвитку демографічного потенціалу характеризуються
додатними показниками природного приросту та сальдо міграцій, вищим рівнем
шлюбності,

сприятливішою для відтворення демографічною структурою населення

(збалансованим

співвідношенням

чоловіків

і

жінок,

високою

часткою

осіб

репродуктивного віку).
Спеціальні демографічні коефіцієнти відображають співвідношення показників, що
характеризують протилежні процеси. Індекс життєвості – співвідношення числа
народжених і числа померлих. Так, у районах з високим потенціалом число народжених
перевищує число померлих, у районах із середнім потенціалом – чисельність народжених
становить 2/3 від числа померлих, у районах з низьким демографічним потенціалом
чисельність померлих вдвічі і більше перевищує чисельність народжених, що свідчить про
глибокі депопуляційні процеси. Індекс сталості шлюбів вищий у районах з низьким і
середнім потенціалом, у районах з високим потенціалом розпадається понад 50% шлюбів.
За демографічним навантаженням найбільш несприятлива ситуація у районах з низьким
потенціалом, у структурі якого діти становлять лише 53%, в той час як у районах з
високим потенціалом частка дітей - 66%. Індекс осілості вказує на міграційний відтік
населення у районах з низьким демографічним потенціалом, що поглиблює депопуляцію.
Виділяються показники, що характеризують позитивні (наприклад, народжуваність,
шлюбність – так звані “стимулятори”) та негативні (смертність, розлучуваність –
“дестимулятори”) процеси. За їх співвідношенням регіони можна розділити на 9 типів, з
яких у Київській області представлені 5 типів (табл. 2.4).
Таблиця 2.4 – Групування районів Київської області за показниками демографічного
розвитку
Стимулятори
найгірша
до 4,0

середня
4,0-6,0
найкраща
понад 6,0

найгірша
до 2,0
Володарський,
Згурівський,
Іванківський,
Рокитнянський,
Таращанський,

Дестимулятори
Середня
2,0-3,0
Богуславський, Васильківський,
Вишгородський, Кагарлицький,
Макарівський, Миронівський,
Переяслав-Хмельницький,
Сквирський, Ставищенський,
Яготинський
Баришівський, Поліський,
Тетіївський, Фастівський,

найкраща
понад 3,0

Білоцерківський,
Бориспільський, Бородянський,
Броварський, Обухівський,
Києво-Святошинський,
м. Київ, м. Славутич
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Виділяється 5 типів районів за показником демографічного потенціалу:
1. Найбільш сприятлива ситуація – Києво-Святошинський район, м. Київ, м.
Славутич
2. Сприятлива ситуація з негативними тенденціями у розвитку показниківстимуляторів – Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський,
Обухівський райони.
3. Середній рівень – Баришівський, Поліський, Тетіївський, Фастівський райони.
4. З несприятливими тенденціями у розвитку показників-стимуляторів (показникидестимулятори

на

Вишгородський,

рівні

середніх)

Кагарлицький,

–

Богуславський,

Макарівський,

Васильківський,

Миронівський,

Переяслав-

Хмельницький, Сквирський, Ставищенський, Яготинський райони.
5. З найбільш несприятливою ситуацією, глибокою демографічною кризою –
Володарський,

Згурівський,

Іванківський,

Рокитнянський,

Таращанський

райони.
Такий розподіл районів показує тісну взаємозалежність демографічного і
розселенського потенціалу.
У районах з більшою часткою міського населення демографічний потенціал
вищий (рис. 2.3). Провідну роль у формуванні демографічної структури населення
районів відіграють міграції, пов’язані з пошуком місць прикладання праці та більш
комфортних умов проживання. Чисельність населення столиці та прилеглих районів
зростає в першу чергу за рахунок додатного сальдо міграцій. У міграціях беруть участь
працездатні верстви населення, що відображається на статево-віковій структурі.
Віддалені,

переважно

сільські,

райони

характеризуються

несприятливою

демографічною структурою населення і низькими показниками демографічного
потенціалу.
Реалізація

демографічного

потенціалу залежить від багатьох чинників:

економічних, соціальних, соціокультурних, психологічних. Відтворювальна складова
життєдіяльності людей може певною мірою регулюватися через вплив на умови, рівень
і якість життя населення. Важливими завданнями демографічного розвитку є
підвищення рівня народжуваності, подолання негативних демографічних явищ (високі
показники абортів, дитячої смертності, захворюваності та смертності населення у
працездатному віці тощо), формування у суспільстві життєвих цінностей пов’язаних з
сімейно-виховними стосунками. Регулювання міграційних процесів можливе через
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створення робочих місць у віддалених районах, розвиток інфраструктури, в тому числі
транспортної, що дозволить населенню у працездатному і репродуктивному віці не
змінювати місце проживання.
Негативні тенденції у формуванні демографічного компоненту людського
потенціалу є віддзеркаленням складної ситуації у сфері охорони здоров’я (рівень
захворюваності,

передчасна

смертність,

низька

тривалість

життя),

поганою

доступністю до заходів охорони здоров’я, відсутністю культури здорового способу
життя, поширення негативних для людини, зокрема і для суспільства, явищ
(наркоманія, алкоголізм), низький рівень соціального забезпечення (відсутність
доступного житла і умов праці). Негативно на процеси народжуваності впливає і
поступова втрата цінності інституту сім’ї (зростання кількості розлучень, неповних
сімей, поширення сирітства), низька культура репродуктивного здоров’я (високий
рівень захворюваності у жінок репродуктивного віку, аборти тощо).
Загальна картина свідчить про переважно несприятливу демографічну ситуацію
в Київській області в цілому. Більш сприятлива є ситуація в м. Києві і містах, найгірша
у сільській місцевості, де демографічний потенціал найнижчий.
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Рис. 2.3 – Типи районів за демографічним потенціалом
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Найбільш загрозливим чинником є втрата фізичного здоров’я, що в результаті
відображається на репродуктивній поведінці і можливостях зміни поколінь Наступна
загроза для зниження демографічного потенціалу є втрата традицій шлюбності і
зниження ролі повної сім’ї. Найбільш ефективними можуть бути заходи, пов’язані з
стимулюванням

народжуваності,

запобігання

міграційного

відтоку

населення,

зменшення рівня смертності, в т.ч. немовлят, сприяння гармонізації шлюбно-сімейних
відносин.
Можливості створення комфортних умов життєдіяльності та забезпечення
відповідного рівня життя населення пов’язані з трудовим аспектом життєдіяльності.
Для територіальної спільноти будь-якого рангу важливим є підтримання рівня
зайнятості населення, який, в свою черг, трансформується у рівень доходів населення.
Працересурсний потенціал території та можливості його використання є важливим
компонентом людського потенціалу, який безпосередньо бере участь у формуванні
інтегрального потенціалу території.
Як показав аналіз вікової структури населення в розрізі адміністративних
районів, стабільною є тенденція збільшення частки осіб післяпрацездатного віку та
скорочення частки населення в працездатному віці. Цей процес буде визначати
потенційні можливості людей певної території в найближчій перспективі (рис. 2.4).
Рівень використання трудового потенціалу демонструє ситуація зайнятості.
Існує багато підходів до визначення суті зайнятості, у дослідженні ситуації Київської
області та м. Києва нами було використано показник кількості і структури найманих
працівників.
Аналіз розподілу найманих працівників за видами економічної діяльності у 2008
році показує, що в реальному секторі економіки (сільське господарство, промисловість,
будівництво) було зайнято 254,4 тис. осіб (39,0% усіх найманих працівників). Значна
частина найманих працівників була зайнята у сфері послуг – торгівлі (12,3%),
транспорті і зв’язку (9,7%) та інших видах економічної діяльності.
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Рис. 2.4 – Працересурсний потенціал Київської області
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Особливості розподілу найманих працівників за районами Київської області
показують (табл. 2.5), що середньорічна кількість найманих працівників за період 20002008 рр. зменшилася майже на 90 тис. осіб. Це зменшення стосується переважної
більшості районів. Винятком є Бориспільський, Броварський, Вишгородський і КиєвоСвятошинський райони, в яких їх кількість зросла. Розрахунок середньозваженої величини
кожного району до максимальної дозволив розрахувати відносні величини (індекси), які
характеризують зосередження найманих працівників по районах. Так, у 2000 р. найбільша
середньорічна кількість найманих працівників була у трьох районах – Білоцерківському
(71,8 тис. осіб), Києво-Святошинському (36,2 тис. осіб) і Броварському (33,0 тис. осіб).
Разом це складало 141,0 тис. осіб (30,0%). Найменша кількість найманих працівників була
у Володарському, Згурівському і Поліському районах, де разом вони складали 15,5 тис.
осіб (3,3%).
У 2008 р. за кількістю зосереджених найманих працівників з першого по третє
місце займають Білоцерківський (57,0 тис. осіб), Києво-Святошинський (38,9 тис. осіб) і
Броварський (34,2 тис. осіб) райони. Разом вони концентрують 130,1 тис. осіб (33,3%). В
районах з найменшою кількістю найманих працівників було зосереджено 9,0 тис. осіб
(2,3%).
Таблиця 2.5 – Трудовий потенціал найманих працівників Київської області
(2000-2008 рр.)
Середньорічна кількість
найманих працівників, 2000 р.
Кількість,
тис.
осіб

Київська область
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванівський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський

468,6
12,3
71,8
11,5
28,3
11,9
33,0
24,5
15,6
7,0
6,6
12,6
13,1
36,2
10,5
12,8

Середньозважена величина до
максимальної

0,17
1,00
0,16
0,39
0,17
0,46
0,34
0,22
0,10
0,09
0,18
0,18
0,50
0,15
0,18

Ранг
району

14
1
17
4
15
3
5
9
23
24
13
11
2
20
12

Динаміка
найманих
працівників,
2008 р. до
Ранг
Району 2000 р., %

Середньорічна кількість найманих
працівників, 2008 р.
Кількість,
тис.
осіб

390,6
10,5
57,0
6,5
32,8
9,2
34,2
19,5
19,7
4,4
3,4
9,4
10,2
38,9
6,9
8,4

Середньозважена величина до
максимальної

0,18
1,00
0,11
0,58
0,16
0,60
0,34
0,35
0,08
0,06
0,16
0,18
0,68
0,12
0,15

10
1
20
4
13
3
6
5
23
24
12
11
2
17
15

83,4
79,8
66,2
56,5
115,9
77,3
103,6
80,0
126,3
53,0
51,5
74,6
73,3
107,5
65,7
65,6
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Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

21,8
18,5
1,9
9,4
13,8
8,1
10,8
11,7
20,3
10,4

0,30
0,26
0,03
0,13
0,19
0,11
0,15
0,16
0,28
0,14

6
8
25
21
10
22
18
16
7
19

17,7
12,1
1,2
6,7
8,1
5,0
5,9
6,7
19,0
8,9

0,31
0,39
0,02
0,12
0,14
0,09
0,10
0,12
0,33
0,16

8
9
25
18
16
22
21
19
7
14

81,1
55,0
63,2
71,3
58,7
61,7
54,6
57,3
93,6
82,7

Розраховано за [98, 99]

Для більшості адміністративних районів в умовах зменшення загальної чисельності
найманих працівників, територіальні пропорції за 2000-2008 рр. в межах Київської області
не змінилися. Всього в декількох адміністративних районах спостерігається значне
зниження рангу за означений період. Сюди належать переважно аграрні райони з низькою
часткою промислових галузей (табл.2.6).
Таблиця 2.6 – Зміна потенціалу найманих працівників Київської області
(2000-2008 рр.).
Зростання рангу
Баришівський
Бородянський
Вишгородський
Іванівський
Макарівський
Рокитнянський
Ставищенський
Яготинський

Оцінка зміни рангу районів
Зниження рангу
Без зміни рангу
незначне (1-2)
значне (3-6)
Білоцерківський
Бориспільський
Броварський
Володарський
Згурівський
Кагарлицький
К.- Святошинський
Поліський
Фастівський

Васильківський
Обухівський
П.-Хмельницький
Тетіївський

Богуславський
Миронівський
Сквирський
Таращанський

У восьми адміністративних районах Київської області за означений період
спостерігається зростання рангу. На 3-6 рангових місця знизились позиції Богуславського,
Миронівського, Сквирського і Таращанського районів. Середньорічна кількість найманих
працівників у Богуславському районі скоротилася з 11,5 тис.осіб до 6,5 тис.осіб, у
Миронівському районі це скорочення становило 4,4 тис.осіб, у Сквирському – 5,7 тис.осіб,
у Таращанському – 4,9 тис.осіб. Такі тенденції свідчать про застійні явища в розвитку
сфери прикладання праці вищевказаних територій. Результатом цих явищ є подальше
зниження значення людського потенціалу через міграційний відтік працездатного
населення і поширення постаріння і депопуляції населення.
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Наймана праця залишається одним з ключових видів для зайнятості працездатного
населення. Тому зростання і втрати найманих працівників по районах Київської області є
важливим індикатором реалізації трудового потенціалу території. Групування районів за
особливостями динаміки найманих працівників демонструє наявність регіональних
відмінностей процесу формування їх кількісного складу. Якщо у першій групі, де
зафіксовано приріст найманих працівників, ситуація оцінюється як позитивна, то в
останній групі мало місце дуже різке скорочення найманих працівників, яке складало
понад 40% порівняно з 2000 роком. Таким чином, зменшення кількості найманих
працівників свідчить про втрати трудового потенціалу найманих працівників, а, отже,
зменшення ресурсних можливостей найманої праці як способу реалізації трудового
потенціалу територій (табл. 2.7).
Таблиця 2.7 – Зростання і втрати найманих працівників Київської області
(2000-2008 рр.)
Приріст
найманих
працівників
Бориспільський
Броварський
Вишгородський
КиєвоСвятошинський

Незначне
зменшення
(менше 20%)
Васильківський
Обухівський
Яготинський
Фастівський

Групи районів за ознаками
Значне
Різке
зменшення
зменшення
(21-30%)
(21-40%)
Баришівський
Білоцерківський
Бородянський
Макарівський
Іванівський
Миронівський
Кагарлицький
Поліський
Рокитнянський

Ставищенський
Таращанський

Дуже різке
зменшення
(понад 40%)
Богуславський
Володарський
Згурівський
ПереяславХмельницький
Сквирський
Тетіївський

В умовах зменшення загальної кількості найманих працівників важливо визначити
частку найманих працівників у населенні працездатного віку Це важливий акцент у
дослідженні працересурсного потенціалу території. Групування районів за часткою
найманих працівників у працездатному населенні (табл. 2.8) показує, що в 11 районах
області в тій чи іншій мірі має місце постаріння працездатного населення.
Таблиця 2.8 – Групування районів Київської області за часткою найманих
працівників у населенні працездатного віку, 2008 р.
Частка
найманих
працівників
Вище
середнього
значення по
області
Нижче

Кількість
районів

14
5

Райони
Білоцерківський, Бориспільський, Васильківський,
Вишгородський, Володарський, Іванівський, Кагарлицький, К.Святошинський, Обухівський, П.-Хмельницький, Сквирський,
Рокитнянський, Ставищенський, Яготинський
Баришівський, Миронівський, Поліський, Таращанський,
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середнього
значення по
області на 3,0%
(37,7-34,7)
на 5,0%
(34,6-32,7)
нижче 5,0%
(нижче 32,7)

Тетіївський

3

Богуславський, Броварський, Згурівський

3

Бородянський, Макарівський, Обухівський

Як видно з зазначеної таблиці, у більшості районів Київської області частка
найманих працівників у структурі населення працездатного віку була вищою від середньо
обласного значення. Останнє складало у 2008 році по області 37,7%. Разом з тим в
одинадцяти районах частка найманих працівників була нижчою від середньої по області.
Особливо низькою вона була у Бородянському, Макарівському і Обухівському районах.
Це свідчить про можливі втрати працересурсного потенціалу в цих районах.
Можливості трудової діяльності поза сегментом найманих працівників досить
різноманітна. Сюди відносяться і зайняті у сільському господарстві з низьким рівнем
ефективності і примітивними засобами виробництва, так і працівники, які надають
різноманітні послуги за рахунок використання новітніх технологій і власного досвіду.
Розвиток інших видів зайнятості (в т.ч. і самозайнятості) є важливими у формуванні сфери
прикладанні праці і можливостях реалізації трудового потенціалу. Проте за час
становлення таких видів діяльності ситуація з можливостями їх подальшого розвитку
постійно змінювалась і в сучасних умовах більша частина трудового потенціалу працює в
межах «тіньового» сегменту господарства, що суттєво утруднює можливості обліку таких
зайнятих.
Таким чином, кількісні показники працездатного населення не є визначальними у
формуванні трудового потенціалу. Важливу роль відіграє кваліфікаційний компонент
працересурсного потенціалу, якісна характеристика трудового потенціалу (рівень освіти,
рівень кваліфікації, трудовий досвід тощо). В цьому сенсі доречним буде аналіз наявної
інформації щодо підготовки і підвищення кадрів господарства області у розрізі
адміністративних районів і міст.
Вихідним у формуванні високоефективних працівників є доступність і рівень освіти
населення в цілому та населення працездатного віку зокрема. Київська область і місто Київ
належать до територій з високими показниками освітнього потенціалу. Це створює умови
для формування високоосвічених кадрів для різних сфер господарської діяльності. Проте
негативні тенденції не обминули і цю сферу формування людського потенціалу. В останні
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10-15 років на фоні спаду господарської активності основних роботодавців області
продовжувалась підготовка кадрів без урахування таких змін, нарощувалась підготовка
спеціалістів гуманітарного напряму. У той же час суттєво знизився престиж робітничих
спеціальностей, на які є попит за будь яких економічних умов. Зросла частка працівників, в
який трудова діяльність не пов’язана з отриманою освітою. Це суттєво погіршує
можливості формування

висококваліфікованого

трудового

потенціалу.

Важливим

моментом формування працересурсного потенціалу є можливість підвищення кваліфікації
протягом трудового життя. Цей механізм був досить дієвим за часів планової економіки, а
в сучасних умовах носить фрагментарний характер.
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів відіграють важливу роль у якісному
зрушенні

працересурсного

потенціалу,

зростанні

його

потенційної

і

реальної

спроможності. Як свідчать статистичні дані, у 2008 році навчались новим професіям 12715
осіб, що становило 3,3% до облікової кількості штатних працівників Київської області.
Підвищили кваліфікацію в цьому ж році 27729 осіб, що складало 7,2% до облікової
кількості штатних працівників області. Оцінка регіональних особливостей підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів по районах області показані в таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 – Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів Київської області, 2008 р.

Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванівський
Кагарлицький
КиєвоСвятошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
ПереяславХмельницький
Поліський

Навчались новим
професіям
Зважені
Усього,
показосіб
ники
487
0,28
1530
0,89
116
0,07
1719
1,00
238
0,14
1213
0,71
191
0,11
644
0,37
15
0,01
47
0,03
208
0,12
45
0,03

Підвищили
кваліфікацію
Зважені
Усього,
показосіб
ники
424
0,09
4925
1,00
315
0,06
3945
0,80
474
0,10
1449
0,29
719
0,15
920
0,19
246
0,05
244
0,05
625
0,13
426
0,09

Ранги районів
Навчались
новим
професіям
8
3
15
1
9
4
13
7
23
20
10
21

Середній
Підвищили ранг
кваліфіка- районів
цію
13
10,5
1
2
18
16,5
2
1,5
11
10
6
5
8
10,5
7
7
21
22
22
21
9
9,5
14
17,5

Інтегральний
ранг
районів
10
2
15
1
9
6
11
7
23
22
8
17

1109

0,65

2572

0,52

5

4

4,5

4

209
83
1557

0,12
0,05
0,91

352
342
1537

0,07
0,07
0,31

11
18
2

15
16
5

13
17
3,5

14
16
3
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0,08

631

0,13

14

10

12

2

0

0,0

118

0,02

25

25

25

25

136
38
103
23
122
84
721
203
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Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

0,02
0,06
0,01
0,07
0,05
0,42
0,12

336
308
152
283
267
2280
474

0,07
0,06
0,03
0,06
0,05
0,46
0,10

22
17
24
16
19
6
12

17
19
24
20
23
3
12

19,5
18
24
18
21
4,5
12

20
18
24
19
21
5
13

За результатами 2008 року у Київській області мали місце значні регіональні
відмінності як в навчанні працівників новим професіям, так і в підвищенні кваліфікації.
Найбільше навчалось новим професіям працівників у Бориспільському, Обухівському і
Білоцерківському районах, де разом було охоплено навчанням 4806 осіб (37,8% від
облікової кількості штатних працівників). Найменше навчалося новим професіям у
Володарському, Ставищенському і Поліському районах, що складало 38 осіб (0,3%).
Розрахунки свідчать про наявність значних регіональних відмінностей у кількості осіб,
які підвищили кваліфікацію. Найбільша кількість осіб, які підвищили кваліфікацію,
була у Білоцерківському (4925 осіб), Бориспільському (3945 осіб) і Фастівському (2280
осіб) районах. Це разом становило 11150 осіб (40,2% від облікової кількості штатних
працівників). Найменша кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, була в
Тетіївському (267 осіб), Ставищенському (152 особи) і Поліському (118 осіб) районах.
Разом це складало 537 осіб (1,9% облікової кількості штатних працівників).
Проведені розрахунки дозволили провести групування районів Київської області
за обсягом підготовки новим професіям та підвищення кваліфікації кадрів у 2008 р.
(табл. 2.10). Як видно з зазначеної таблиці, високий рівень підвищення кваліфікації
кадрів, який перевищував середнє значення по області, був характерний для найбільш
економічно розвинутих районів. Причому це стосувалося як навчання новим
професіям, так і підвищення кваліфікації кадрів. Разом з тим, для переважної більшості
районів був характерний низький рівень підвищення кваліфікації кадрів.
Таблиця 2.10 – Групування районів за обсягами навчання новим професіям та
підвищення кваліфікації кадрів, 2008 р.
Індекс
Високий
рівень
(понад 0,5)
Середній

Групування районів за обсягами

Групування районів за обсягами

навчання новим професіям

підвищення кваліфікації

Білоцерківський, Бориспільський,
Білоцерківський, Бориспільський,
Броварський, Києво-Святошинський, Києво-Святошинський, Фастівський
Обухівський, Фастівський
Баришівський, Бородянський,
Бородянський, Броварський,
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рівень
(0,4-0,1)
Низький
рівень
(0,09-0,01)

Васильківський, Вишгородський,
Іванівський, Макарівський,
Яготинський
Богуславський, Володарський,
Згурівський, Миронівський,
Кагарлицький, ПереяславХмельницький, Рокитнянський,
Сквирський, Ставищенський,
Таращанський, Тетіївський,
Поліський

Вишгородський, Іванівський,
Обухівський, Переяслав-Хмельницький,
Яготинський
Баришівський, Богуславський,
Згурівський, Кагарлицький, Макарівський,
Миронівський, Поліський, Рокитнянський,
Сквирський, Ставищенський,
Таращанський, Тетіївський

Таким чином виявлена диференціація районів за підготовкою та підвищенням
кваліфікації кадрів має цільове практичне значення для розробки планів підготовки
кадрів у планах економічного і соціального розвитку території області. Визначення
напрямів покращення ситуації для кожної групи районів окремо дасть можливість
більш ефективно реалізовувати програму розвитку трудового потенціалу.
Важливу роль у соціально-економічному розвитку районів відіграє раціональне
використання працересурсного потенціалу. Практика свідчить про наявність значних
втрат цього потенціалу у зв’язку з незайнятістю громадян трудовою діяльністю
(табл. 2.11).
Таблиця 2.11 – Втрати працересурсного потенціалу у зв’язку з незайнятістю
громадян трудовою діяльністю, 2008 р.

Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванівський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Рокитнянський

Кількість
незайнятих,
осіб

Зважені
показники
зайнятості

Потреба
підприємств у
працівниках,%
до незайнятих

447
4580
1295
936
831
1455
1669
509
1281
657
416
584
784
722
1086
842
1852
544

0,87
0,09
0,30
0,42
0,47
0,27
0,23
0,77
0,31
0,60
0,94
0,67
0,50
0,54
0,36
0,46
0,40
0,72

8,1
5,3
2,7
53,0
5,8
12,6
20,2
57,6
0,9
7,2
15,1
2,9
71,8
5,5
3,7
10,5
6,0
7,4

Навантаження на вільне
робоче місце
у порівнянні
осіб
з найменшим
навантаженням
12
6,0
19
9,5
37
18,5
2
1,0
17
8,5
8
4,0
5
2,5
2
1,0
107
53,5
14
7,0
7
3,5
34
17,0
2
1,0
18
9,0
27
13,5
10
5,0
17
8,5
14
7,0
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Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

391
1208
1131
1728
736
994

1,00
0,32
0,35
0,23
0,53
0,39

49,1
2,1
1,7
1,9
38,0
6,0

2
48
60
52
3
17

1,0
24,0
30,0
25,0
1,5
8,5

Розраховано за [98, 99]

Як свідчать статистичні дані, в усіх районах області потреба в працівниках значно
нижча від кількості незайнятих. Це свідчить про те, що працересурсний потенціал в усіх
районах використовується неповністю. Це призводить до значних його втрат.
Підтвердженням цього є навантаження незайнятими на одне вільне (вакантне) робоче
місце. Найбільше навантаження на одне робоче місце в 2008 р. було у Володарському (107
осіб), Таращанському (60 осіб) і Тетіївському (52 особи) районах. В окремих районах
питання про навантаження на вільне робоче місце практично вирішене. У них на одне
робоче місце припадає 1-2 незайняті особи.
Таким чином наявні суттєві районні відмінності в кількості незайнятих громадян і
потреби підприємств у працівниках є важливим завданням місцевих органів влади і
органів місцевого самоврядування і вимагають їх невідкладного вирішення.
Підсумковим етапом дослідження працересурсного потенціалу Київської області і її
районів є визначення інтегральних показників його кількісної і якісної оцінки. Результати
цього дослідження показані в таблиці 2.12. Кількісна оцінка працересурсного потенціалу
населення допрацездатного і працездатного віку районів області в цілому і сільської
місцевості, зокрема, дозволила виявити значну його територіальну контрастність. Це
загострює проблему збереження і зміцнення працересурсного потенціалу як чинника сталого
соціально-економічного розвитку районів області, посилює значущість створення
повноцінних умов для розвитку цього потенціалу. Виявлені суттєві кількісні відмінності
працересурсного потенціалу по районах Київської області можуть бути покладені в основу
практичних дій, спрямованих на розроблення науково обґрунтованих засад розвитку
працересурсного потенціалу в майбутньому. Наведені показники ілюструють кількісну
характеристику працересурсного потенціалу по районах області, дозволяють виявити
проблеми його використання і розвитку як в цілому, так і в сільській місцевості, зокрема.
Інтегральні показники кількісної оцінки працересурсного потенціалу використані для
регіональних порівнянь. Вони дозволяють визначити рівень розвинутості районів за
працересурсним потенціалом.
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Можливість участі працездатного населення в певних видах економічної діяльності
залежить від якісних характеристик працересурсного потенціалу. Найбільш повно ілюструє
якісний рівень цього потенціалу така категорія зайнятого населення як наймані працівники.
Саме вони демонструють відповідність рівня кваліфікації робочої сили вимогам
технологічного процесу робочого місця. В разі виявлення такої невідповідності проводиться
навчання новим професіям чи підвищення рівня кваліфікації найманих працівників.
Підсумковим результатом оцінки працересурсного потенціалу районів Київської
області є їх ранжування за інтегральним показником. Лідерами за найвищими інтегральними
показниками

кількісної

і якісної оцінки

працересурсного

потенціалу є

Києво-

Святошинський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський і Фастівський райони.
Інтегральний показник у них становить 1,03 – 0,52. Друга група районів (показник 0,48 –
0,39) включає Вишгородський, Переяслав-Хмельницький, Ставищенський і Васильківський
райони. Решта районів мають значно нижчі показники. Найнижчими є показники у
Володарському, Згурівському і Поліському районах.
Загальний висновок щодо оцінки працересурсного потенціалу по районах Київської
області свідчить про наявність значної контрастності в його кількісних і якісних показниках.
Це обумовлює необхідність здійснення ефективного управління соціально-трудовою
сферою щодо розвитку людського і трудового потенціалів, розробки заходів їх розвитку на
основі ефективної регіональної політики. Мають також місце зниження потенціалу
працездатного населення через низький рівень освіти, невідповідність отриманих професій
вимогам ринку праці. Введення в практику управління створення балансів трудових ресурсів
і попиту на працю з локальною прив’язкою суттєво підвищить трудовий потенціал території,
покращить доступність до якісних освітніх послуг з отриманням конкурентних професійних
знань і практичних навиків.

140
Таблиця 2.12 – Інтегральні показники кількісної і якісної оцінки працересурсних потенціалів районів Київської області, 2008 р.

Райони

Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванівський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

допрацездат
ного
населення,
всього

Зважені показники
працездатного допрацездатно
населення,
го населення,
всього
сільського

працездатного
населення,
сільського

Сумарний
інтегральний показник
кількісної оцінки
допрацездатного
населення, всього

Середній інтегральний
показник кількісної
оцінки працездатного
населення, всього

1

2

3

4

5 (1+4)

6 (1+4)/4

0,21
1,00
0,15
0,42
0,23
0,66
0,39
0,28
0,08
0,08
0,13
0,17
0,65
0,16
0,15
0,28
0,23
0,03
0,13
0,16
0,11
0,14
0,16
0,34
0,14

0,20
1,00
0,13
0,43
0,21
0,63
0,34
0,27
0,06
0,06
0,11
0,15
0,59
0,14
0,12
0,26
0,21
0,02
0,10
0,13
0,08
0,10
0,12
0,29
0,12

0,22
0,30
0,15
0,54
0,20
0,56
0,37
0,40
0,06
0,07
0,17
0,16
1,00
0,26
0,21
0,13
0,25
0,09
0,16
0,18
0,15
0,18
0,20
0,20
0,09

0,27
0,34
0,15
0,62
0,24
0,59
0,38
0,47
0,07
0,08
0,17
0,17
1,00
0,25
0,22
0,13
0,29
0,06
0,13
0,19
0,13
0,14
0,17
0,20
0,09

0,90
2,64
0,58
2,01
1,08
2,44
1,48
1,42
0,27
0,29
0,58
0,65
3,24
0,81
0,70
0,80
1,08
0,20
0,52
0,66
0,47
0,56
0,65
1,03
0,44

0,23
0,66
0,15
0,50
0,27
0,61
0,37
0,36
0,07
0,07
0,15
0,16
0,81
0,20
0,18
0,20
0,52
0,05
0,13
0,17
0,12
0,14
0,16
0,26
0,11
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продовження таблиці 2.12
Зважені показники
найманих
навчались новим
працівників професіям
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванівський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
Розраховано за [98, 99]

підвищили
кваліфікацію

Сумарний
інтегральний
показник
якісної оцінки

Середній
інтегральний
показник
якісної оцінки

Середній
сумарний
зважений
показник

Інтегральний
показник
працересурсного
потенціалу

Ранг
району

7

8

9

10 (7+9)

11 (7+9)/3

12 (6+11)

13 (6+11)/2

14

0,18
1,00
0,11
0,58
0,16
0,60
0,34
0,35
0,08
0,06
0,16
0,18
0,68
0,12
0,15
0,31
0,39
0,02
0,12
0,14
0,09
0,10
0,12
0,33
0,16

0,28
0,89
0,07
1,00
0,14
0,71
0,11
0,37
0,01
0,03
0,12
0,03
0,65
0,12
0,05
0,91
0,08
0,00
0,02
0,06
0,01
0,07
0,05
0,42
0,12

0,09
1,00
0,06
0,80
0,10
0,29
0,15
0,19
0,05
0,05
0,13
0,09
0,52
0,07
0,07
0,31
0,13
0,02
0,07
0,06
0,03
0,06
0,05
0,46
0,10

0,55
2,89
0,24
2,38
0,4
1,6
0,6
0,91
0,14
0,14
0,41
0,3
1,85
31
0,27
1,53
0,6
0,04
0,21
0,26
0,13
0,55
2,89
0,24
2,38

0,18
0,96
0,08
0,79
0,13
0,53
0,2
0,3
0,05
0,05
0,14
0,1
0,62
0,1
0,09
0,51
0,2
0,01
0,07
0,09
0,4
0,18
0,96
0,08
0,79

0,41
1,62
0,23
1,29
0,4
1,14
0,57
0,66
0,12
0,12
0,29
0,26
1,43
0,3
0,27
0,71
0,72
0,06
0,2
0,26
0,52
0,41
1,62
0,23
1,29

0,21
0,81
0,12
0,65
0,26
0,84
0,39
0,48
0,09
0,09
0,23
0,18
1,03
0,2
0,18
0,61
0,46
0,04
0,14
0,18
0,46
0,21
0,81
0,12
0,65

13
3
21
4
11
2
10
7
23
24
12
16
1
14
17
5
8
25
22
18
9
13
3
21
4
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Процес розселення населення і формування екістичного потенціалу певної
території відбувається під дією постійних і по-різному спрямованих чинників, зокрема,
фізико-географічних, соціальних, економічних, демографічних, екологічних та ін. Система
розселення обласного рівня формується з локальних систем, де на цей процес
нашаровуються процеси агломерації. Особливістю системи розселення Київської області є
вплив ефекту столичності на формування потенціалу людності. Київська столична
агломерація належить до найбільших у Центрально-східній Європі (табл. 2.13). Станом на
1 січня 2009 року проживало 3,8 млн осіб, що складає 11,9% міського та 8,1% усього
населення країни в цілому [98]. У її розселенсько-демографічній структурі переважають,
як правило, малі міста (із чисельністю населення від 25,0 до 50,0 тис. осіб) – Боярка, Буча,
Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів, Фастів та середні (Бориспіль, Бровари), які
формують опорний каркас регіональної системи розселення, тут мешкає 25,0% населення
Київської області. Вони разом із іншими поселеннями Київської міської агломерації
(КМА) – селищами міського типу, для яких характерні найвищі показники місткості
населення регіону (77,8%), а також великими сільськими населеними пунктами у процесі
свого екістико-господарського розвитку відчувають найбільш інтенсивний вплив з боку
столичного міста, через систему чинників.
Соціальні чинники впливають на розвиток поселенської мережі КМА через
інтегровану форму розселення – об’єднання навколо столичного міста на відносно
невеликій території (у нашому випадку передмісті, площа якого не перевищує 6,2 тис. км2)
міського і сільського населення. Подібна ситуація сприяє дифузії (поширенні) у напрямку
центр – передмістя та відповідно акумуляції (накопиченні) тут соціально-економічного й
культурно-освітнього потенціалу, що надає об’єктивні можливості для максимального
зближення умов життя, за рахунок:
1) інтенсивного розвитку маятникових міграційних процесів, які найбільш
характерні саме для міських і великих (із людністю понад 1 тис. осіб) сільських населених
пунктів Бориспільського, Броварського, Вишгородського, Києво-Святошинського (у тому
числі Ірпінської міської ради) та Обухівського адміністративних районів. При цьому,
найбільша частка маятникового міграційного потоку тут припадає на поселення південнозахідного сектору КМА, де, починаючи із Василькова, кожного дня на роботу чи навчання
до Києва приїздить приміським залізничним або ж автомобільним транспортом близько
100 тис. чоловік, у той час як зі східного (Бориспіль, Бровари) та північно-західного (Буча,
Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Коцюбинське) секторів, щодня доїжджає, відповідно – біля 55
і 35 тис. чоловік [100];
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2) формування у межах вище зазначених адміністративно-територіальних одиниць
Київської

області

своєрідного

кільця

“відносного

добробуту”,

що

позитивно

відображається у показниках соціально-економічної активності деяких малих (Ірпінь) та
середніх (Бориспіль, Бровари) міст.
3) поступового розвитку в передмісті столиці окремих тенденцій реурбанізаційних
процесів, зокрема:
 прискорення процесу подолання відокремленості села через зростання культури,
освіти і рівня доходів жителів, розширення можливостей вибору роботи, форм проведення
відпочинку, розширення комунікативних можливостей, тощо;
 розвиток

у

сільській

місцевості

видів

діяльності

не

пов’язаних

з

сільськогосподарським виробництвом (наприклад, створення та функціонування тут
спільних підприємств, складських комплексів, позаміських культурно-розважальних та
спортивних центрів);
 активне залучення сільського населення до маятникової міграції, яке за способом
життєдіяльності уже не можна назвати “типово сільським”;
 зростання з кожним роком популярності активного позаміського відпочинку –
сезонної міграції населення столиці у сільські поселення (приватне заміське житло) її
передмістя [101];
4) будівництво в сільській місцевості індивідуального (малоповерхового) житла у
складі котеджних містечок – групи окремих (котеджі) або таких, що блокуються, будинків
(таун-хаузи), які розташовані на відособлених територіях з покращеною інфраструктурою.
Важливе значення у формуванні екістичного потенціалу міських населених пунктів,
що входять до столичної агломерації належить економіко-географічному положенню.
Переважна більшість цих населених пунктів (24 із 35) знаходиться, як правило, у
прилеглій, на відстані 45 км до столиці, території, що зумовлено, насамперед:
а) фокусуванням та ущільненням транспортних димагістральних (поєднання
приміського залізничного і автомобільного видів транспорту) комунікацій, здебільшого у
межах правобережної частини міської агломерації, де особливо виділяється її північнозахідний сектор (табл. 2.14). Тут вздовж або поблизу Тетерівської залізничної
електрифікованої магістралі руху приміських поїздів та автомобільної міжрегіональної
магістралі Київ – Ковель – Ягодин локалізується 1/4 міських населених пунктів столичної
агломерації (9 із 35);
б) необхідністю розвитку в межах даної території соціально-орієнтованих галузей
промислового комплексу: харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів,
машинобудування (електронна промисловість, приладобудування), целюлозно-паперове
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виробництво, видавнича діяльність тощо (табл. 2.15), у зв’язку із наявністю поблизу м.
Києва – величезного ринку збуту (близько 2,8 млн осіб) продукції широкого вжитку,
насамперед продовольчо-господарських товарів;
в) розміщенням, зазвичай у передмісті, враховуючи фактор економічного
агломераційного ефекту, великої кількості промислових підприємств, транспорту й
енергетики, які не лише доповнюють, але й обслуговують спеціалізовані ланки
господарського комплексу столиці (табл. 2.16).
Демографічним чинникам також відводиться значна роль у формуванні сучасної
поселенської мережі КМА. Вони безпосередньо впливають на людність населених пунктів,
як одного із головних параметрів розселення та темпи її динаміки. При цьому,
розглядаючи особливості розвитку демографічних процесів, зокрема, на прикладі міських
поселень Київської агломерації, потрібно обов’язково враховувати неоднорідний характер
їх протікання у порівнянні з іншими міськими населеними пунктами регіону (табл. 2.17).
Так, впродовж 2000-2008 рр., відбулися помітні зміни у розвитку демографічних
процесів міської розселенської мережі Київської області. Останні, в свою чергу,
характеризуються зростанням чисельності населення міських поселень Ірпінської міської
ради (смт. Гостомель, Коцюбинське), а також Києво-Святошинського (м. Вишневе) і
Вишгородського (м. Вишгород) адміністративних районів, максимальні середньорічні
темпи яких (2,42 – 9,07%) припадають саме на період 2000-2004 рр. За цим показником
вони значно перевищують відповідні значення не лише центрального міста столичної
агломерації, але й регіону в цілому (рис. 2.5).
Це викликано, перш за все, міжрегіональною міграційною активністю населення до
вище зазначених населених пунктів Ірпінської міської ради, які, з точки зору соціальноекономічного розвитку, є одними із найсприятливіших для життя. Разом з тим, варто
прийняти до уваги (особливо починаючи з 2004 р.), незначну, але позитивну тенденцію
зростання значень коефіцієнтів природного приросту населення для столиці, а також
міських поселень Києво-Святошинського і Обухівського адміністративних районів та міст
Бориспіль й Бровари.
Крім того, у найближчій перспективі (2009 – 2015 рр.), процеси зростання людності
міських населених пунктів КМА будуть мати місце й надалі (рис. 2.6), про що засвідчують
здійснені розрахунки статистичних рядів за 2000-2008 роки.
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Таблиця 2.13 – Людність столичних агломерацій Європи із чисельністю населення понад 750 тис. осіб та частка їх міського
населення (станом на 1 січня 2009 року)*

Регіон

Західна
Європа

Частка
міського
населення
країни,
%
до 10,0
10,1 – 20,0

Людність столичних міських агломерацій, млн осіб
у тому числі
0,75 – 1,0

20,1 – 30,0

Осло

Всього

30,1 – 40,0

Центральна
Європа

Східна Європа
та країни
Закавказзя

Разом
* Складено за [102]

40,1 – 50,0
Всього
до 10,0

1

10,1 – 20,0

Софія

20,1 – 30,0
Всього
до 10,0
10,1 – 20,0
20,1 – 30,0
30,1 – 40,0
40,1 – 50,0
50,1 – 60,0
Всього

1

1,1 – 2,5

2,6 – 5,0

Брюссель
Амстердам
Копенгаген,
Стокгольм
Гельсінкі,
Лісабон
Відень, Дублін
8
Варшава
Бухарест,
Прага
Будапешт
4

Берлін

5,1 – 7,5

7,6 – 10,0

10,1 – 12,5

Мадрид

Лондон

2
3

Париж

4
2

Афіни
2

1

2

-

3
-

-

-

Москва

Київ
Мінськ
Тбілісі
Єреван
2
4

Баку
2
14

3
14
1

1
3

1

2

1
1

1
5
2
1
2
1
6
25
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Північний

Основні залізничні й
автомобільні моно - та
димагістральні
транспортні
комунікації
2
Київ – Іванків – Овруч
(Р 27)
Київ – Вишгород –
Десна (Р 31)

північно-західний

Київське півкільце
(Т 1027)
Тетерівський
напрямок
руху
приміських
електропоїздів
Київ – Ковель –
Ягодин (М 07)

Західний

Таблиця 2.14 – Розміщення у межах моно - й димагістральних транспортних комунікацій міських населених пунктів Київської
агломерації *

Київ – Чоп (М 06)

Сектор
КМА

південнозахідний

1

Київ – Одеса (М 05)
Фастівський напрямок
руху приміських
електропоїздів
Київ – Боярка (Т 1012)

Відстань міських поселень столичної агломерації до її центру, км
у тому числі
до 15

16 – 25

26 – 35

36 - 45

46 – 55

56 – 65

66 – 75

76 – 85

3

4

5

6

7

8

9

10

Димер
Вишгород

Коцюбинське
Буча,
Гостомель,
Ірпінь

Ворзель,
Немішаєве

Бабинці,
Бородянка,
КлавдієвоТарасове

Пісківка

Макарів

Гребінки,
Дослідницьке

Чабани

Вишневе

Боярка,
Глеваха

Васильків,
Калинівка

Борова

Фастів

Кожанка
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продовження таблиці 2.14

Південний

південно-східний

північносхідний

1

2
Київ – Чернігів – Нові
Яриловичі (М 01)
Ніжинський напрямок
руху
приміських
електропоїздів
Київ – Харків –
Довжанський (М 03)
Гребінківський
напрямок руху
приміських
електропоїздів
Бориспіль – Березань –
Яготин – Жоравка
(Т 1018)
Київ – Обухів (Р 12)
Київ – Луганськ –
Ізварине (М 04)
Миронівський напрямок
руху приміських
електропоїздів

* Складено за [79, 103]

3

4

5

6

7

8

9

Калита
Бровари

Калинівка

Велика
Димерка

Бориспіль

Березань
Баришівка

Козин
Обухів

Українка

10
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* Складено за [98,100]

Українка

Фастів

+

Обухів

+

+

Макарів

+

Ірпінь

+

+

Вишневе

+

+

Вишгород

+

Васильків

+

Буча

+

Боярка

Бородянка

+

Бровари

Бориспіль

у тому числі
Виробництво харчових
продуктів
Легка промисловість
Оброблення деревини та
виробництво виробів з
деревини
Целюлозно-паперове
виробництво, видавнича
діяльність
Хімічна та нафтохімічна
промисловість
Виробництво будівельних
матеріалів
Машинобудування, ремонт
та монтаж машин і
устаткування
Виробництво та розподіл
електроенергії, газу та води
Металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів

Березань

Головні (переважаючі)
галузі промисловості

Баришівка

Таблиця 2.15 – Галузева структура промислового комплексу окремих міських поселень столичної агломерації *

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
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Таблиця 2.16 – Підприємства основних галузей промисловості, транспорту та енергетики передмістя столиці, які обслуговують і
доповнюють її господарський комплекс *
Міське поселення

Бориспіль

Бровари
Вишгород
Вишневе

Гостомель

Обухів
Українка
* Складено за [104]

Підприємства основних галузей промисловості, транспорту та енергетики, які обслуговують і доповнюють господарський
комплекс м. Києва
у тому числі
будівельних
целюлознохарчова
хімічна
транспорт
енергетика
матеріалів
паперова
Державний
міжнародний
аеропорт
“Бориспіль”
Київський завод
Завод
алюмінієвих
порошкової
будівельних
металургії
конструкцій
Київська ГАЕС
Київський
м’ясопереробний завод,
Київський міський
молочний завод № 3
Аеродром “Київ”
(Антонов)
Київський
картоннопаперовий
комбінат
Київська ГЕС
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Таблиця 2.17 – Коефіцієнти природного та механічного приросту (скорочення) населення адміністративних районів та міст
республіканського і обласного підпорядкування, які входять до складу Київської агломерації *

-1
0
-3
0
-3
-1
-1
-1
0

- 4,2
- 6,3
- 1,8
- 3,3
- 2,1
0,1
- 1,8
1,0
- 11,9

11
13
6
9
7
5
6
2
14

-2
+2
+8
+4
0
+1
+5
0
+2

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

10
4
11
14
12
2
5
8
9
11

2,5
6,0
6,1
- 4,4
- 8,6
11,5
1,9
- 7,8
- 3,8
- 0,2

9
7
6
14
17
2
10
16
13
11

+1
-3
+5
0
-5
0
-5
-8
-4
0

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

5
8
6
13
16
10
2
17
12
14

+4
-1
0
+1
+1
-8
+8
-1
+1
-3

+2
+2
+4
-2
+1
+4
-1

0,7
- 3,8
0,8
1,2
- 1,8
- 2,2
- 4,5

4
10
3
1
6
8
12

-3
+2
0
+3
-1
0
-2

6,3
- 0,2
- 0,9
3,2
- 8,6
- 6,3
- 1,5

1
6
7
3
15
13
9

11,1
4,5
6,7
9,2
- 7,1
11,7
- 1,4

3
8
5
4
15
1
12

-2
-2
+2
-1
0
+ 12
-3

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

3
9
7
1
15
4
11

0
-1
-2
+3
0
-3
+1

8
15
11
13
4
5
10
1
16

- 5,6
- 9,6
- 8,3
- 7,8
- 3,9
- 3,0
- 6,2
- 1,3
- 13,9

- 2,9
- 9,5
- 6,0
- 2,8
- 5,7
- 6,7
- 6,2

3
14
7
2
6
12
9

- 0,9
- 7,4
- 2,0
- 2,2
- 2,8
- 5,1
- 5,8

1
12
3
4
5
8
10

* Складено за [98, 99, 105-108]

Рейтинг

Рейтинг

9
15
14
13
7
6
11
2
16

- 6,1
- 10,1
- 6,5
- 7,5
- 4,3
- 5,1
- 6,4
- 2,0
- 15,3

- 4,1

Рейтинг

- 1,7

- 4,7

2008

Рейтинг

Рейтинг

Київська область
райони
Баришівський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Києво-Святошинський
Макарівський
Обухівський
Фастівський
міста
Київ
Березань
Бориспіль
Бровари
Васильків
Ірпінська міська рада
Фастів

Позиція
рейтингу
2004-2008

2004

2000

Приріст (скорочення) міжрегіональної міграції населення у
розрахунку на 1000 осіб наявного населення
Позиція
Позиція
2000
2004
2008
рейтингу
рейтингу
20042000-2004
2008
- 1,6
0,2
0,4

Позиція
рейтингу
2000-2004

Рейтинг

Адміністративнотериторіальна одиниця

Природний приріст (скорочення) населення міських поселень
у розрахунку на 1000 осіб наявного населення

Середньорічні темпи зростання (скорочення)
чисельності населення, %

-2

-4
Баришівка

Рокитне

Ставище

Пісківка

Немішаєве

Макарів

Коцюбинське

Обухів

Миронівка

Кагарлик

Ірпінь

Вишневе

Вишгород

Васильків

Буча

Бровари

Боярка

Яготин

Фастів

Українка

Узин

Тетіїв

Тараща

Ржищів

Славутич

Сквира

ПереяславХмельницький

-3

КлавдієвоТарасове

Іванків

Згурівка

Димер

Гребінки

Гостомель

Ворзель

Володарка

В. Димерка

Бориспіль

Богуслав

Березань

Біла Церква

Київ

0

Бородянка

-6
Київ

-2
Київська
область

-1

Київська
область

Середньорічні темпи зростання (скорочення)
чисельності населення, %
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а) міста обласного та районного значення

3

2
2000 - 2004
2004 - 2008

1
2000 - 2008

-4

-5

б) селища міського типу із людністю понад 5 тис. осіб

10

8
2000 - 2004

6
2004 - 2008

4
2000 - 2008

2

0

-8

-10

Рис. 2.5 – Середньорічні темпи зростання (скорочення ) чисельності населення міських поселень Київської області за період
2000 – 2008 рр. [98]

Середньоріч ні тем пи зростання
(скорочення) чисельності населення , %

-1

-2
КлавдієвоТарасове

Іванків

Згурівка

Димер

Гребінки

Гостомель

Ворзел ь

Вол одарка

В. Димерка

Б ородянка

Б аришівка

К иїв

Рокитне

Ставищ е

Пісківка

Немішаєве

Макарів

Яготин

Фастів

Українка

Узин

Тетіїв

Тараща

Ржищів

Славутич

Сквира

Переяс лавХмельницький

Обухів

Миронівка

Кагарлик

Ірпінь

Вишневе

Вишгород

Васильків

Буча

Б ровари

Боярка

Борис піль

Богуслав

Березань

Біла Ц ерква

-2

Коцюбинське

-3
Київ

Київська
область

-1

Київська
область

Середньорічні тем пи зростання
(скорочення) чмсельності населення, %

152

а) міста обласного та районного значення

2
2009 - 2012

1
2012 - 2015

2009 - 2015

0

-3

б) селища міського типу із людністю понад 5 тис. осіб
3

2
2009 - 2012

2012 - 2015

1
2009 - 2015

0

-4

Рис. 2.6 – Середньорічні темпи зростання (скорочення ) чисельності населення міських поселень Київської області за період
2009 – 2015 рр. [98,99]
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Разом з тим, міське розселення в Київській області за межами столичної агломерації
характеризується наявністю великого міста Білої Церкви (209,3 тис. осіб на 01.01. 2010 р.)
та 10 малих міст. Окрему групу становлять безлюдні міста (Прип’ять та Чорнобиль), з яких
виселені мешканці в наслідок високої радіаційної забрудненості. Станом на 1 січня 2009
року в містах проживало 362,9 тис. осіб, у тому числі у малих 154,2 тис. осіб, або 42,5% від
загальної їх кількості.
Аналіз людності міських населених пунктів за період 2000-2008 рр. показав, що
міста Бориспіль, Бровари, Вишневе, Вишгород, Ірпінь, Березань які розташовані в межах
приміської зони Києва збільшили свою людність.
Міста, що зменшили свою людність є більш чисельними і залежно від темпів
зменшення чисельності населення їх можна поділити на дві підгрупи:
- міста, що зменшили людність до 10,0% (Кагарлик, Переяслав-Хмельницький,
Сквира, Миронівна, Узин, Ржищів, Богуслав);
- міста, що зменшили людність на 11,0 – 15,0% (Яготин, Тараща, Тетіїв).
Селища міського типу відіграють важливу роль у розселенні міського населення
Київської області. За межами КМА їх 7, тобто 23,0% від загальної кількості, де мешкає
44,0 тис. осіб. До категорії середніх та великих (із людністю відповідно понад 5,0 та 10,0
тис. осіб) належить 5 селищ (Володарка, Згурівка, Іванків, Рокитне, Ставище), які є
адміністративними центрами своїх районів, де проживає 41,7 тис. осіб. І лише тільки два
селища – Терезине і Красятичі відносяться до категорії малих із чисельністю населення до
5,0 тис. осіб [102,109].
Таким чином, у межах території Київської регіональної системи розселення серед
усіх локальних районних систем розселення (табл. 2.18 та 2.19) найбільший екістичний
потенціал мають населені пункти, що зосереджені в межах Київської агломерації
(табл. 2.20) Однак, потрібно зауважити, що і в межах Київської агломерації також мають
місце територіальні відмінності стосовно потенційного розвитку її розселенської мережі.
Особливо це можна простежити на прикладі окремих локальних районних систем
розселення, які входять до складу КМА, а саме: Баришівської, Бориспільської,
Бородянської,

Броварської,

Васильківської,

Вишгородської,

Києво-Святошинської,

Макарівської, Обухівської та Фастівської. Так, найвищими значеннями узагальнюючих
коефіцієнтів (0,53 - 1,01) потенційного розвитку поселенської мережі Київської агломерації
відзначаються північно-західний (Бородянська локальна районна система розселення та
поселення Ірпінської міської ради), південно-західний (власне Києво-Святошинська без
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населених пунктів Ірпінської міської ради), північно-східний (Броварська) й південносхідний (Бориспільська) сектори приміської зони столиці. Адже тут, вздовж або поблизу
основних магістральних залізничних і автомобільних шляхів (див. табл. 2.14),
розміщується 1/3 усіх міських та 15,6% сільських поселень регіону.
При цьому половина міських населених пунктів (10 із 18), знаходиться у межах
північно-західного сектору КМА, розташовуючись вздовж або поблизу залізничної
магістралі Тетерівського напрямку руху приміських електропоїздів та автомобільної
магістралі міжрегіонального значення Київ – Ковель – Ягодин, на відстані 13 – 60 км до
міської смуги її центрального міста. У розселенський структурі тут представлені міста
обласного підпорядкування (Буча, Ірпінь) та 8 селищ міського типу, 5 із яких
розосереджуються на території Бородянського адміністративного району (Бородянка,
Бабинці, Клавдієво-Тарасове, Немішаєве, Пісківка). Крім того, варто зазначити, що за
чисельністю населення селища вирізняються досить широким варіаційним рядом, від 2,7
тис. осіб (Бабинці) до 14,8 тис. осіб (Коцюбинське). В цілому ж у міських поселеннях
північно-західного сектору КМА проживає 136,4 тис. осіб або 13,0% міського населення
Київської області, 1/2 якого припадає на міста обласного підпорядкування.
Інші міські населені пункти Києво-Святошинської локальної районної системи
розселення (крім поселень Ірпінської міської ради), зокрема – міста районного
підпорядкування Боярка і Вишневе та селище міського типу Чабани, формують південнозахідний сектор передмістя Київської агломерації. Вони розміщуються вздовж залізничної
магістралі Фастівського напрямку руху приміських електропоїздів та автомобільної
магістралі міжрегіонального значення Київ – Одеса, на відстані 5 – 12 км до міської смуги
столиці. Тут мешкає 74,5 тис. осіб або 7,1% міського населення Київської області в цілому.
Також,

доречно

зауважити,

що

дана

локальна

районна

система

розселення

характеризується найвищим у межах території КМА показником щільності сільської
розселенської мережі (70 поселень на 1 тис. км2). Серед сільських населених пунктів,
середня людність яких перевищує 1600 осіб, слід виділити, великі поселення із
чисельністю населення понад 5 тис. осіб (Білогородка, Горенка, Петропавлівська
Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Тарасівка). На їх частку припадає 36,7% сільського
населення Києво-Святошинського адміністративного району.
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Таблиця 2.18 – Показники, які характеризують потенційний розвиток мережі
розселення у розрізі її локальних районних систем розселення *

поселень Київської регіональної

Система розселення
1
Київська регіональна система розселення
локальні районні системи розселення **
Баришівська
Білоцерківська
Богуславська
Бориспільська
Бородянська
Броварська
Васильківська
Вишгородська
Володарська
Згурівська
Іванківська
Кагарлицька
Києво-Святошинська
Макарівська
Миронівська
Обухівська
Переяслав-Хмельницька
Поліська
Рокитнянська
Сквирська
Ставищанська
Таращанська
Тетіївська

системи

К1
2
25

К2
3
11

К3
4
14

К4
5
30

К5
6
4

К6
7
3

К7
8
1127

К8
9
29

К9
10
8

К10
11
601,7

К11
12
60,2

К12
13
61

1
2
1
1
1
1
1
2
2
4
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
-

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

1
1
5
3
4
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
2
-

38
58
40
43
42
42
66
36
55
40
80
49
49
67
45
43
51
30
22
49
29
34
32

1
1
5
4
2
4
5
1
1
1
1
1
1

2
1
5
-

705,3
631
507,5
1225,6
538,1
1211,9
574,2
1127,8
230,9
330
266,2
436,7
1608,2
419,4
533,3
420,9
609,8
186,7
827,3
465,3
606,9
570,6
618,7

50,7
85,9
45,1
52,0
60,3
68,7
60,6
43,6
34,2
29,8
33,2
49,9
69,1
30,1
33,6
73,7
47,8
11,1
39,3
42,8
28,7
38,0
40,4

38
39
46
38
63
58
50
36
28
24
9
35
319
29
40
86
21
5
50
40
35
39
42
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1
Фастівська
Яготинська

2
1
1

3
1
-

4
1

5
2
-

6
-

7
-

8
46
41

9
1
-

10
-

11
504,3
351,2

12
71,6
59,0

13
36
44

* Складено за [98, 99, 102, 109]

Примітка. К1 – кількість міст у складі локальної районної системи розселення, К2 – міста обласного підпорядкування, К3 – міста районного
підпорядкування, К4 – кількість селищ міського типу у складі локальної районної системи розселення, К5 – селища міського типу із чисельністю
населення від 10 до 12 тис. осіб, К6 – селища міського типу із чисельністю населення понад 12 тис. осіб, К7 - кількість сільських населених пунктів у
складі локальної районної системи розселення, К8 – сільські поселення із людністю від 3 до 5 тис. осіб, К9 - сільські поселення із людністю понад 5
тис. осіб, К10 – середня людність сільських населених пунктів, К11 – рівень урбанізації, %, К12 – щільність населення на 1 км 2, осіб.
** Славутич – місто обласного підпорядкування, яке нами не було взято до уваги, так як в адміністративному відношенні даний населений пункт
входить до складу Київської області, але територіально розміщується у межах Чернігівської області.
Міста обласного та районного підпорядкування у складі Іванківської локальної районної системи розселення – відповідно Прип’ять і Чорнобиль,
відносяться до категорії міст, які не мають постійного населення.
Населені пункти Ірпінської міської ради розглядаються нами у складі Києво-Святошинської локальної районної системи розселення
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Таблиця 2.19 – Нормовані показники потенційного розвитку мережі поселень Київської регіональної системи розселення у
розрізі її локальних районних систем розселення
Система розселення
Київська регіональна система
розселення
локальні районні системи
розселення
Баришівська
Білоцерківська
Богуславська
Бориспільська
Бородянська
Броварська
Васильківська
Вишгородська
Володарська
Згурівська
Іванківська
Кагарлицька
Києво-Святошинська
Макарівська
Миронівська
Обухівська
Переяслав-Хмельницька
Поліська
Рокитнянська
Сквирська
Ставищанська
Таращанська
Тетіївська
Фастівська
Яготинська

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,04
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,16
0,04
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,18
0,09
0,09
-

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,07
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

0,03
0,03
0,17
0,10
0,13
0,03
0,03
0,03
0,03
0,13
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,07
-

0,25
0,25
0,25
0,25
-

0,33
0,67
-

0,03
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,03
0,05
0,04
0,08
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,05
0,03
0,02
0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04

0,03
0,03
0,17
0,14
0,07
0,14
0,17
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
-

0,25
0,12
0,62
-

1,17
1,05
0,84
2,04
0,89
2,01
0,95
1,87
0,38
0,55
0,44
0,73
2,67
0,70
0,89
0,70
1,01
0,31
1,37
0,77
1,01
0,95
1,03
0,84
0,58

0,84
1,43
0,75
0,86
1,00
1,14
1,00
0,72
0,57
0,49
0,55
0,83
1,15
0,50
0,59
1,22
0,79
0,18
0,65
0,71
0,48
0,63
0,67
1,19
0,98

0,62
0,64
0,75
0,62
1,03
0,95
0,82
0,59
0,46
0,39
0,15
0,57
5,23
0,48
0,66
1,41
0,34
0,08
0,82
0,66
0,57
0,64
0,69
0,59
0,72
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Таблиця 2.20 – Розселенсько-демографічна структура міських та сільських населених пунктів Київської області *
Адміністративнотериторіальна одиниця
(адміністративні райони,
міські ради)

у тому числі
з людністю,
тис. осіб
Міста*
**

у тому
числі
з

Селища
50,1
–
100,0
5

100,1
–
250,0
6

7

Села

8

10,1
–
12,0
9

12,1
–
15,0
10

людністю,

Частка населення
регіону, %

тис. осіб

2

3

25,1
–
50,0
4

1
1
1
1
1
2

1
-

1
1
2

1
1
-

-

1
5
3
4
1
1

4
3
4
1
1

1
-

1
-

38
43
42
42
66
55
49

2
1
5

2,0
7,0
11,0
4,3
3,0
8,3

5,5
17,3
9,2
10,9
3,0
1,8

4,0
7,8
3,3
7,5
5,6
6,0
11,6

2

-

2

-

-

3

1

-

2

-

-

8,0

17,6

-

2
1
12

1
2

1
1
8

2

-

2
1
2
23

1
1
2
18

1
2

3

67
43
46
491

8

5,6
5,8
55,0

6,1
1,6
4,8
77,8

4,1
2,7
3,4
56,0

2
1
-

1
1
-

-

-

1
-

1
1
1

1
1
1

-

-

58
40
36
40

-

26,7
2,1
-

0,9
3,3
2,8

5,4
3,0
1,9
1,9

до
25,0
1
у тому числі КМА
Баришівський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Києво – Святошинський
у тому числі
Ірпінська міська рада
Макарівський
Обухівський
Фастівський
Всього
Інші райони Київської
області
Білоцерківський
Богуславський
Володарський
Згурівський

у тому числі
з людністю,
тис. осіб

до 10,0

понад
5,0

Міста

Селища

Села

11

12

13

14

15
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продовження таблиці 2.20
1
Іванівський **
Кагарлицький
Миронівський
ПереяславХмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Яготинський
Всього
Київська область
*

2
2
1

3
2
1

4
-

5
-

6
-

7
1
-

8
-

9
1
-

10
-

11
80
49
45

12
-

13
3,0
1,5

14
5,4
-

15
3,1
3,2
3,5

1

-

1

-

-

-

-

-

-

51

-

3,5

-

4,6

1
1
1
1
11
23

1
1
1
1
9
11

1
9

2

1
1

1
1
1
7
30

1
1
5
23

1
2
4

3

30
22
49
29
34
32
41
636
1127

-

2,1
1,6
2,0
2,5
45,0
100,0

0,3
5,9
3,6
22,2
100,0

0,8
2,7
3,4
2,6
2,9
2,9
2,1
44,0
100,0

Розраховано за [102]

** міста обласного і районного підпорядкування, відповідно Прип’ять та Чорнобиль – належать до категорії міст, які не мають постійного населення
*** Славутич – місто обласного підпорядкування, яке нами не було взято до уваги, так як в адміністративному відношенні даний населений пункт
входить до складу Київської області, але територіально розміщується у межах Чернігівської області.
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Лівобережну частину КМА здебільшого складають Бориспільська і Броварська
локальні районні системи розселення. Для них притаманні наступні особливості
розвитку їх екістичної мережі:
 наявність тут двох середніх за чисельністю населення міст обласного
підпорядкування – Броварів (93,7 тис. осіб) і Борисполя (57,2 тис. осіб), де проживає
14,4% міського населення Київської області;
 нерівномірний

розподіл

населення

у

межах

території

Броварського

адміністративного району, 58,0% якого припадає на районний центр, а інші 15,4% на
селища Велика Димерка і Калинівка та великі сільські поселення із людністю понад
5 тис. осіб – Княжичі й Требухів;
 територіальна віддаленість смт Калита (4,9 тис. осіб) – агропромислового
центру місцевого значення, який розміщується поблизу основної автомагістралі
міжрегіонального значення Київ – Чернігів – Нові Яриловичі у межах периферійної
північної частини відповідного району, на відстані 35 км до його адміністративного
центру;
 переважання середніх та великих поселень у структурі сільських населених
пунктів Бориспільського та Броварського адміністративних районів, середня людність
яких в цілому перевищує 1200 осіб;
 зосередження у м. Бориспіль, який знаходиться на відстані 35 км до столиці,
всього міського населення даного адміністративного району, частка якого складає
52,0%;
 переважання у структурі сільських населених пунктів Бориспільської
локальної районної системи розселення середніх і великих поселень, які формують її
опорний каркас та мають середню людність 1226 осіб в цілому по району;
 незручне транспортно-географічне положення міських населених пунктів
лівобережної частини Київської агломерації відносно інших міських поселень її
правобережжя, через причину природної перешкоди у вигляді Київського водосховища
р. Дніпро.
Середні значення узагальнюючих коефіцієнтів (0,40 – 0,46) потенційного
розвитку поселенської мережі КМА, притаманні для Васильківської, Вишгородської та
Обухівської локальних районних систем розселення. У розселенські структурі міських
населених пунктів представлені малі міста районного підпорядкування із чисельністю
населення від 25,4 до 36,7 тис. осіб (Васильків, Вишгород, Обухів), а також м. Українка
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(15,0 тис. осіб). Найвищим рівнем урбанізації не лише у межах території Київської
агломерації, але й регіону в цілому, тут відзначається Обухівський адміністративний
район (73,7%). Людність селищ міського типу (Дослідницьке, Гребінки, Димер,
Калинівка, Козин) не перевищує 6,0 тис. осіб, за винятком Глевахи (8,6 тис. осіб).
Переважна більшість міських населених пунктів розміщується вздовж або поблизу
залізничних магістралей Миронівського й Фастівського напрямків руху приміських
електропоїздів та міжрегіональних магістральних (Київ – Луганськ – Ізварине; Київ –
Одеса) і регіональних (Київ – Обухів; Київ – Іванків – Овруч) автомобільних шляхів
сполучення, на відстані 15 – 43 км до столиці, крім селищ Гребінки та Дослідницьке.
Останні, розташовуючись в межах південної частини території Васильківського
адміністративного району вздовж автомагістралі Київ – Одеса, у територіальному
відношенні є відірваними від районного центру. Вони більше підпадають у зону впливу
м. Біла Церква (208,7 тис. осіб), знаходячись на відстані 20 – 25 км до найбільшого за
чисельністю населення міста Київської області.
У межах Вишгородського адміністративного району практично не розвинений
залізничний транспорт. Це значно ускладнює територіальні зв’язки м. Вишгород як із
сільськими поселеннями (Гаврилівна, Литвинівка, Миколаївка, Тарасівщина тощо), так
й міськими населеними пунктами сусідніх Києво-Святошинського (поселення
Ірпінської міської ради) і Бородянського адміністративних районів.
Мережа сільських населених пунктів, середня людність яких не перевищує 600
осіб (за винятком Вишгородського району – 1128 осіб), представлена тут малими та
середніми поселеннями. Серед великих сільських населених пунктів із чисельністю
населення від 3,0 до 4,0 тис. осіб, можна виділити Данилівку і Плесецьке
(Васильківський район), Трипілля (Обухівський район), а також сільські поселення
Вишгородського адміністративного району – Гаврилівку, Демидів, Старі Петрівці та
окремо Нові Петрівці (7,7 тис. осіб).
В цілому ж тут, слід виокремити Васильківський адміністративний район,
поселенська мережа якого представлена найбільшою кількістю міських населених
пунктів (м. Васильків, селища Глеваха, Гребінки, Дослідницьке, Калинівка), де
проживає 60,6% населення даного району.
У свою чергу низькі значення узагальнюючих коефіцієнтів (до 0,40)
потенційного розвитку поселенської мережі КМА характерні для Баришівської,
Макарівської та Фастівської локальних районних систем розселення. Міська мережа
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представлена тут містами районного (Березань) і обласного (Фастів) підпорядкування,
чисельність населення яких складає відповідно 16,7 та 48,9 тис. осіб. Місто Фастів
поступово втрачає свій екістичний потенціал. З 2006 року цей населений пункт
відноситься до категорії малих міст. Найбільшими за чисельністю населення селищами
міського типу є Баришівка (10,9 тис. осіб) та Макарів (10,6 тис. осіб). Людність інших
селищ – Борова, Кодра, Кожанка, складає від 1,5 до 7,3 тис. осіб. Вони, як правило,
розміщуються вздовж або поблизу залізничних магістралей Гребінківського й
Фастівського

напрямків

руху

приміських

електропоїздів

та

міжрегіональних

магістральних (Київ – Харків – Довжанський; Київ – Чоп), регіональних (Київ – Фастів
– Біла Церква – Тараща – Звенигородка) і територіальних (Бориспіль – Березань –
Яготин – Жоравка) автомобільних шляхів сполучення, на відстані 50 – 87 км до
столиці.
У поселенській структурі сільських населених пунктів переважають середні та
великі села, однак середня їх людність в цілому не перевищує 505 осіб, за винятком
Баришівського адміністративного району. Серед найбільших за чисельністю населення
сільських поселень із людністю від 2,3 до 3,5 тис. осіб, варто виділити – Морозівку
(Баришівський район), Бишів (Макарівський район), Велику Снітинку, Триліси

й

Червону (Фастівський район).
Територіальні відмінності у структурі розселення адміністративних районів
північної частини Київської області зумовлені також техногенною катастрофою на
ЧАЕС та організованим у зв’язку із цим переселенням населення до інших
адміністративних районів. Впродовж 1991-2000 рр. було знято з обліку 82 безлюдних
сільських населених пункти, розташованих у Іванівському та Поліському районах.
Сотні тисяч жителів цієї території були розселенні у центральних та південних
адміністративних районах Київської області. Це стосується, в першу чергу, сільських
поселень

Згурівського,

Яготинського,

Переяслав-Хмельницького,

Сквирського,

Володарського, Тетіївського та Ставищанського районів. Як результат, людність
сільського населення у вище перерахованих адміністративних районах зросла, проте
уже через 10-15 років вона почала поступово зменшуватись.
Сільське розселення розвивається в умовах зменшення середньої людності
сільських поселень, із 1989 року в середньому чисельність населення кожного села
скоротилась більш ніж на 125 осіб. У період між переписами 1989 та 2001 рр. кількість
великих і крупних сіл зменшилась на 12,0%, а їх частка з 48,0% до 44,5%. Протилежна
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тенденція була характерною для малих і дрібних сільських населених пунктів
(людністю менше 200 осіб), кількість яких у зазначений період збільшилася на 22,0%, а
частка їх відповідно підвищилася з 22,8% до 29,4%. Наслідком цих зрушень стало
значне здрібнення сільської поселенської мережі, що погіршило умови її соціального
розвитку, і суттєво знизило поселенський потенціал цих населених пунктів.
Таке здрібнення сільського розселення відбувалось по різному виходячи з
зональної господарської спеціалізації цих населених пунктів. У лісостеповій зоні (це
майже 2/3 області) сучасна густота сільської поселенської мережі майже втричі більша,
ніж у поліській (104 поселення проти 35 на 1 тис. км 2 території). Разом з тим поліська
зона також неоднорідна у природно-економічному й розселенському аспектах: якщо
південна, розташована у приміській зоні столиці та відзначається значною заселеністю,
то північна – належить до дрібно заселених. Із 15 адміністративних районів, які не
відносяться до КМА, в десяти районах середня людність одного сільського поселення
не досягає середньої по регіону (602 особи), а в 5 районах перевищення відповідного
показника є незначним.
Ретроспективний аналіз показує, що в кінці ХХ та на початку ХХІ століття
кількість чисельність населення Київщини зазнала значних змін. Приблизно до 1985 р.
була притаманна тенденція постійного зростання мешканців області, як за рахунок
природнього так і механічного руху населення. Однак, з початком розвитку
трансформаційних

процесів

у

суспільстві

і

переходом

до

ринкових

умов

господарювання, починаючи із 1993 р. дана тенденція характеризується уже
негативними проявами зменшення чисельності населення (практично на 15 – 17 тис.
осіб щорічно). При цьому сільське населення зменшувалося більш швидкими темпами,
ніж міське. Станом на 1 січня 2009 року із загальної чисельності населення 1,7 млн
осіб міське становило 59,3%. За рівнем урбанізації Київська область належить до
середньо урбанізованих регіонів країни з нижчою, ніж в середньому по Україні
щільністю населення. Процес урбанізації в більшій мірі охопив територію прилеглу до
столичного міста, у 12 адміністративних районах, які не відносяться до КМА, рівень
урбанізації значно нижче обласного та складає від 28,8% до 50,0%. І лише в двох
районах він вище обласного – Яготинському (59,1%) та Білоцерківському (85,9%).
Аналіз рівня розвитку розселенського потенціалу локальних районних систем
розселення (рис. 2.7), свідчить, що низький потенціал мають, ті території, які
знаходяться поза Київською агломерацією:
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- тільки Рокитнянська локальна районна система розселення увійшла до ІІІ типу
– з середнім рівнем потенційного розвитку поселенської мережі;
- дві локальні районні системи розселення – Іванівська й Поліська належать до
другого підтипу четвертого типу з дуже низьким рівнем потенційного розвитку
поселенської мережі;
- максимальна кількість, а саме дванадцять локальних районних систем, увійшли
до першого підтипу четвертого типу з низьким рівнем потенційного розвитку їх
поселенської мережі (див. табл. 2.20).
Це пояснюється, насамперед, периферійним розташуванням даних систем
розселення

у межах території області,

переважанням

у структурі сільської

розселенської мережі, як правило малих і середніх населених пунктів та неналежним
рівнем розвитку мережі міських поселень.
Переважна більшість вище зазначених районних локальних систем розселення
(крім Білоцерківської) мають по одному міському поселенню (мале місто чи селище).
Зона впливу таких міських поселень на навколишню територію низька, адже вона
обмежується лише виключно адміністративним значенням.
Проведена типізація локальних систем розселення Київської регіональної системи
розселення показує, що в сучасних умовах сформовано чотири типи системи розселення з
різним рівнем потенційного розвитку (табл. 2.21).
Локальні системи розселення з дуже високим і високим рівнем знаходяться навколо
столиці. Сюди входить 4 із 25 локальних системи розселення. Ще 4 локальні системи
розселення мають середній рівень потенційного розвитку.
Низький рівень потенційного розвитку має більша частина Київської області. В цю
категорію входить більша частина локальних систем розселення (15 із 25). Це, в першу
чергу, периферійні районні системи розселення – аграрно-індустріальні за своїм
розвитком, але аграрно-переробна функція поки що не є провідною в поселеннях, крім
того має місце також ускладнений транспортний зв'язок між сільськими населеними
пунктами відповідного району.
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Рис.2.7 – Типізація локальних районних систем розселення Київської області за
рівнем розвитку екістичного потенціалу їх поселень
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Таблиця 2.21 – Типізація локальних районних систем розселення Київської регіональної системи розселення за рівнем
потенційного розвитку їх поселенської мережі
№
І
ІІ
ІІІ

Тип / підтип
Локальні районні системи міського розселення з дуже високим
рівнем потенційного розвитку їх поселенської мережі
Локальні районні системи міського розселення з високим рівнем
потенційного розвитку їх поселенської мережі
Локальні районні системи міського розселення з середнім рівнем
потенційного розвитку їх поселенської мережі

А
IV

Б

Локальні районні системи міського розселення з низьким
рівнем потенційного розвитку їх поселенської мережі
Локальні районні системи міського розселення з дуже
низьким рівнем потенційного розвитку їх поселенської
мережі

Локальні районні системи міського розселення

Значення
узагальнюючого
коефіцієнта

Києво-Святошинська

1,01

Бориспільська, Бородянська, Броварська

0,58-0,53

Васильківська, Вишгородська, Обухівська,
Рокитнянська
Баришівська, Білоцерківська, Богуславська,
Володарська, Згурівська, Кагарлицька, Макарівська,
Миронівська, Переяслав-Хмельницька, Сквирська,
Ставищенська, Таращанська, Тетіївська, Фастівська,
Яготинська
Іванківська, Поліська

0,46-0,40

0,39-0,30

0,19-0,13
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Транспортні комунікації виступають одним із провідних факторів розвитку міських
поселень. Вони не лише слугують основою об’єднання окремих поселень в цілісну
складну взаємопов’язану систему, але є також однією з головних передумов розвитку
процесів вузлової концентрації. В сучасних умовах розвиток комунікацій починає
відігравати ще більш важливе значення, оскільки стимулює зростання рівня інформаційної
спрямованості, ринково-комерційної активності, орієнтації різних видів людської
діяльності.
Віддалені від центру та низько комунікаційні райони регіону мають меншу галузеву
різноманітність (харчова, поліграфічна) ніж при центрові та примагістральні території.
У периферійній частині (райони ІV типу) (див. рис. 2.7) через малу ємність сфери
прикладання праці спостерігається відтік населення до центру (стимул – висока заробітна
плата та кращі умови праці), а також через поширення депресивних явищ, зниження
економічної ефективності виробництва в певних поселеннях тощо.
В межах віддаленої периферії області зростає частка неурбанізованих видів
діяльності,

зокрема

аграрного,

природоохоронного

і

рециклічного

характеру

(низькотехнологічні виробничі відходи, їх переробка і утилізація).
Таким чином, формування людського потенціалу Київської області відбувається в
умовах затяжної демографічної кризи, з чітко вираженими процесами депопуляції та
постаріння населення, що в цілому виступає дестимулятором розвитку території.
Формування демографічного потенціалу Київської області характеризується значними
територіальними відмінностями. Найбільший потенціал має столиця і прилеглі території, з
віддаленістю від столиці потенціал поступово знижується. Розрахунки показують, що така
тенденція збережеться і в перспективі. Така ситуація вимагає проведення демографічної
політики з урахуванням розвитку демографічних процесів на локальному рівні.
Рівень здоров’я населення Київської області є важливим чинником формування
людського потенціалу. Висока захворюваність, високі показники смертності, особливо в
працездатному віці, низька тривалість життя – всі ці показники характеризують якісний бік
його формування. Доступність до якісних медичних послуг, підвищення ролі
профілактики захворювань, пропагування здорового

способу життя, можливість

нівелювання територіальних диспропорцій щодо забезпечення медичним обслуговуванням
жителів населених пунктів різних типів – це передумови підвищення демографічного
потенціалу.
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Одночасно

підвищення

демографічного

потенціалу

неможливе

в

умовах

руйнування інституту сім’ї, нівелювання моральних і культурних цінностей та традицій,
що в значній мірі регулюють розвиток територіальних громад і суспільства в цілому.
Слід звернути увагу і на значні територіальні диспропорції у формуванні
працересурсного потенціалу. В більшості населених пунктів області, особливо у сільських,
показник навантаження на одного працюючого критично високий. За умов відсутності
розвиненої сфери прикладання праці і поширення неповного використання наявного
трудового потенціалу ця тенденція є ще одним дестимулятором розвитку території.
Зниження потенціалу працездатного населення через низький рівень освіти і володіння
новими інформаційними технологіями, невідповідність отриманих професій вимогам
ринку праці має місце протягом усього періоду ринкових перетворень.
Введення в практику управління створення балансів трудових ресурсів і попиту на
працю з локальною прив’язкою, суттєво підвищить трудовий потенціал території та
покращить ситуацію з його реалізацією. Доступність до якісних освітніх послуг з
отриманням конкурентних професійних знань і практичних навиків є одним з важливих
аспектів підвищення трудового потенціалу території.
Зміни в поселенській мережі, а особливо пришвидшене зниження потенціалу
сільських населених пунктів є ще одною ключовою проблемою у формуванні людського
потенціалу Київської області. Незважаючи на те, що вся область знаходиться в зоні впливу
столичного міста, деякі території з переважанням сільських населених пунктів досить
швидко втрачають свій потенціал, знаходячись у стадії вимирання. Ці процеси стосуються
сіл, які віддалені від столиці на 70-100 км. Цю ситуацію, враховуючи сучасні можливості
транспорту можливо покращити через розвиток інфраструктури. Головною причиною
вимирання сіл є суттєві відмінності у рівні життя у міській і сільській місцевості. Міські
населені пункти притягують сільське населення найбільш продуктивного віку. Проте
ресурс сільської місцевості поступово вичерпується і це посилює негативні процеси у
формуванні людського потенціалу території в цілому.
Подальший розвиток поселенського потенціалу можливий за умов розвитку сфери
прикладання праці поза столичною агломерацією. У районах з аграрною спеціалізацією
назріла необхідність посилення розвитку переробної ланки сільськогосподарського
виробництва, а також розвиток інших несільськогосподарських видів діяльності
(наприклад, через реалізацію культурного потенціалу шляхом розвитку туризму,
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проведення фестивалів і т.ін.), розміщення філій і підрозділів крупних підприємств
столиці.
Потенціал міських населених пунктів може бути збільшений за умов відновлення
втрачених, чи набуття нових функцій спеціалізації господарського розвитку, створення
місць прикладання праці в межах населених пунктів чи передмість з метою уникнення
міграційного відтоку працездатного населення в столицю.
Сприятливим для формування людського потенціалу території є посилення
мобільності населення. Це означає не тільки здатність до трудових міграцій, а і бажання
освоювати нові знання і вміння з метою отримання кращого результату праці.
В цілому проблеми формування людського потенціалу Київської області пов’язані
зі значними територіальними диспропорціями у господарському розвитку. Саме у
подоланні цих диспропорцій, через створення і реалізацію різноманітних програм з
покращення різних аспектів життєдіяльності, і полягає подальший шлях розвитку
людського потенціалу.

2.2. Природно-ресурсний потенціал

Особливості використання потенціалу земельних ресурсів у господарській
діяльності Київської області
Загальні методичні положення дослідження земельних ресурсів як важливої
складової інтегрального потенціалу території конкретизуються, набуваючи специфічних
рис у Київській області – столичному регіоні, що сформувався на базі столичного міста і
зони його впливу. Наявність столиці, її тісні виробничо-економічні, соціальні,
працересурсні, транспортно-інфраструктурні, логістичні та ін. зв’язки з навколишніми
адміністративними районами істотно позначаються на землекористуванні, формуванні
земельних відносин, ринковій трансформації сільськогосподарської діяльності тощо.
Середня вартість землі у Києві та Київській області найвища в Україні. Особливої гостроти
набувають економічні, соціальні та екологічні проблеми в умовах запровадження
приватної власності. Важливим є пошук ефективних форм господарювання в аграрній
ланці столичної області, найбільш раціонального використання земельних, у тому числі
сільськогосподарських угідь.
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Традиційна методика дослідження земельних ресурсів, зокрема з суспільногеографічних позицій, має бути доповнена вивченням таких важливих питань як
багатоаспектність використання земельних ресурсів в умовах ринкових перетворень,
особливості й територіальні відмінності у використанні землі як товару; зміни у структурі
та спеціалізації сільськогосподарського виробництва за умов посилення конкуренції;
земельні ресурси у системі сучасних суспільних відносин, включаючи мотивацію до праці
на землі; нормативна грошова оцінка землі та формування її ринкової вартості;
екологічний стан земельних ресурсів у територіальному вимірі за умов приватної власності
на землю тощо.
Оскільки земля, особливо у столичному регіоні, є важливим об’єктом, де
відбувається зіткнення намірів різних суб’єктів господарювання за видами економічної
діяльності – сільського господарства, промисловості, транспорту, рекреації, енергетики,
інтересів

громади

і

приватних

власників,

позиції

екологів,

виробничників,

землевпорядників, будівельників, археологів та істориків, цей об’єкт дослідження потребує
комплексного підходу. Набуваючи товарної форми, територіально-земельні ресурси
стають нині основою, фундаментом розвитку економічних, соціально-демографічних,
екологічних процесів [50, 110]. Комплексний підхід до вивчення земельних ресурсів
столичної області, проблем землекористування має бути спрямований на вироблення
найбільш доцільних варіантів ефективного використання землі в інтересах суспільства, а
не окремих приватних власників. Поєднання різних аспектів землекористування,
посилення конкурентних засад у використанні землі не зменшує важливість охорони,
раціонального використання і відтворення земельних ресурсів.
Дослідження земельних ресурсів Київської області із суспільно-географічних
позицій включає такі основні питання:
1) роль і місце земельних ресурсів у господарському розвитку області;
2) стан, особливості формування і структура земельного фонду;
3) аналіз потенціалу земельних ресурсів Київської області та його регіональні
відмінності; грошова кадастрова оцінка землі та її ринкова вартість у різних районах
області та в столиці;
4) особливості використання земельних ресурсів області, види і форми
землекористування в умовах реформ;
5) сільськогосподарське землекористування – основа використання земельних
ресурсів Київської області; тенденції змін у структурі й спеціалізації сільського
господарства;
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6) оцінка відповідності потенціалу земельних ресурсів столичної області
суспільним потребам з урахуванням раціонального природокористування; визначення
напрямів господарської діяльності з позицій ефективного використання земельних
ресурсів.
На першому етапі дослідження важливо наголосити на ролі земельних ресурсів як
однієї з головних складових інтегрального потенціалу Київської області у формуванні
спеціалізації її економіки, експортній орієнтації виробництва, зокрема продовольчих
товарів. Слід розкрити вплив земельних ресурсів на систему суспільних відносин у
столичній області за умов приватної власності. Важливо показати Київську область у
регіональному вимірі, зіставляючи якісні характеристики і високий попит на земельні
ресурси

з

ефективністю

їх

використання,

раціональним

природокористуванням.

(Використовуються показники, що характеризують структуру земельного фонду і
структуру землекористування області, виробництво та експорт сільськогосподарської
продукції, інституційні перетворення у землекористуванні та розвитку сільського
господарства Київської області).
Висвітлюючи стан і структуру земельного фонду області, необхідно показати
розподіл земель за їх цільовим призначенням та рівень екологічної збалансованості
земельного фонду. Вказати на наявність особливо цінних продуктивних земель, виявити
причини деградації ґрунтів, її масштаби й регіональні відмінності. Наголосити на
необхідності охорони, збереження і відтворення агротехнічного потенціалу землі. (Аналіз
структури земельного фонду та розподілу земель за цільовим призначенням, а також
оцінка деградованості земельних ресурсів проводяться на основі використання матеріалів
Держкомзему у Київській області – нині Державна агенція із земельних ресурсів у
Київській області – форма 6-зем.).
Для визначення потенціалу земельних ресурсів Київської області, враховуючи її
столичний статус, найдоцільніше використати дані нормативної грошової оцінки земель
області у розрізі адміністративних районів та окремо міста Києва з відповідною щорічною
індексацією цін. Нормативна ціна землі у м. Києві визначається на основі середньої базової
ціни

по

місту

з

урахуванням

зонального,

локального

та

функціонального

коефіцієнтів1 (рис. 2.8).

1

Нормативна ціна землі у м. Києві на 1.1.2011 р. з урахуванням грошової індексації становила 45,5 тис.
грн за 1 сотку або 4 млн 550 тис грн за 1 га (біля 569 тис. дол. за 1 га)
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Рис. 2.8 – Типи адміністративно-територіальних районів Київської області
за вартістю землі
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Враховуючи великий попит на землю під впливом столичного чинника, коли
продаж землі ще не узаконений в Україні і земля є дефіцитом як об’єкт купівлі-продажу,
нині в Київській області інтенсивно формується комерційна (ринкова) вартість землі
(рис.2.9). Набув широкого розмаху тіньовий ринок земельних ресурсів. Це особливо
стосується приміських районів, або тих, що мають вигідне місце розташування по
відношенню до р. Дніпро, привабливих ландшафтних краєвидів тощо, а також
транспортно-інфраструктурну облаштованість. Комерційна ціна землі у більшості
приміських районів у десятки, а то й сотні разів перевищує її нормативну грошову
вартість. Показники ринкової вартості землі доцільно враховувати в процесі аналізу
потенціалу земельних ресурсів, оскільки вона віддзеркалює ринковий погляд на цінність
земель, показує особливості соціально-економічної ситуації у країні в умовах реформ, і
зокрема столичній області, недосконалість законодавства, наявність корупції, що
спричиняють деформації ринку землі.
При висвітленні особливостей використання земельних ресурсів у Київській
області, їх розподілу за цільовим призначенням варто зазначити, що такий розподіл є
довільним, відсутня його економічна та екологічна обґрунтованість. Екологічна
незбалансованість земельного фонду негативно впливає на ефективність використання
земель, їх охорону. Це зумовлює відносну дефіцитність землі як ресурсу територіального
розвитку, ускладнює проведення земельної реформи, погіршує якість ґрунтового покриву1.
Важливо наголосити, що основне призначення земель у Київській області
сільськогосподарське, хоча доволі високою є частка земель лісового та водного фонду. Під
забудовою зайнято понад 3% земель. Істотним є виявлення тенденцій змін у розподілі
земельного

фонду

за

цільовим

призначенням

та

за

формами

власності

і

землекористувачами в умовах реформ у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
Важливим для столичної області є аналіз структури забудованих земель у динаміці та в
регіональному вимірі з метою визначення ресурсних можливостей територіального
розвитку. Це особливо стосується земель під житловою забудовою, земель промисловості,
комерційного використання, земель, що використовуються для транспорту та зв’язку,
технічної інфраструктури тощо. Треба також показати наявні резерви для будівництва
промислових, соціальних та інфраструктурних об’єктів. Це переважно непридатні для
ведення сільського господарства землі, або сільськогосподарські угіддя гіршої якості2.
1
2

За матеріалами Держкомзему у Київській області, 2010 р.
На основі матеріалів Держкомзему у Київській області, 2010 р.
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Рис. 2.9 – Типи адміністративно-територіальних районів Київської області
за комерційною вартістю землі
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Одним з важливих питань у дослідженні земельних ресурсів області є їх
екологічний стан, що є результатом посилення антропогенного навантаження на землю,
особливо у приміських районах, загострення суперечностей між зростаючими
потребами суспільства та природними можливостями земельного фонду. Слід виділити
основні дестабілізуючі чинники екологічної ситуації, головними з яких є висока
сільськогосподарська освоєність і розораність території та посилений антропогенний
вплив столиці на приміські землі.
Найбільша увага при вивченні земельних ресурсів має бути приділена їх
сільськогосподарському

використанню.

Важливо

показати

динаміку

сільськогосподарського освоєння і розораності території області за умов ринкових
перетворень,

виявити

тенденції змін

у

структурі й

спеціалізації

сільського

господарства, дати оцінку діючих господарюючих суб’єктів, приватно-колективного та
індивідуального використання земель. Необхідно визначити ступінь ефективності
сільськогосподарського виробництва в розрізі адміністративних районів та виявити
причини, що гальмують розвиток аграрної сфери в області. (Показники, що
характеризують ефективність сільськогосподарського виробництва: валова продукція
сільського господарства у розрахунку на одну особу, динаміка виробництва валової
продукції сільського господарства, продуктивність праці в цій галузі, частка
сільськогосподарської продукції в експорті товарів Київської області порівняно з
іншими областями та Україною загалом).
Виходячи з аналізу структурних змін у сільському господарстві в процесі
проведення реформ, особливо беручи до уваги зміни у спеціалізації сільського
господарства, структурі посівних площ, спад у тваринництві, важливо визначити
тенденції

розвитку

сільського

господарства

з

позицій

раціонального

землекористування, рівень екологічної збалансованості у співвідношенні площ ріллі,
лук, лісів та водойм, ступінь еродованості сільськогосподарських угідь. Одним з
найбільш

репрезентативних

показників,

що

характеризує

напрям

сільськогосподарського природокористування, ефективність використання земельних
угідь, є співвідношення між рослинництвом і тваринництвом у виробництві продукції
сільського господарства. Переважання рослинницького напряму свідчить про зниження
ефективності

використання

дестабілізацію землеробства.

продуктивного

потенціалу

земель,

екологічну
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Дослідження сільськогосподарського використання земельних угідь передбачає
необхідність виявлення спеціалізованих районів, локальних осередків, що формуються
на основі використання особливо цінних земель та сприятливих економічних чинників
для виробництва певних сільськогосподарських культур або продуктів тваринництва.
Слід з’ясувати, як вплинули ринкові механізми на відбір найпродуктивніших земель
для

підвищення

спеціалізованих

концентрації
районів.

В

агропромислового

умовах

столичної

виробництва,
області

формування

важливо

дослідити

трансформаційні процеси, що відбуваються у розвитку приміських АПК.
Підсумковим етапом досліджень є виявлення та оцінка відповідності потенціалу
земельних

ресурсів

відношеннях)

(в

суспільним

природно-ресурсному
потребам

столичної

та

просторово-економічному

області,

визначення

напрямів

господарської діяльності з позицій ефективного використання земельних ресурсів.
Важливою складовою підсумкового етапу є обґрунтування напрямів удосконалення
землекористування, у тому числі сільськогосподарського, в умовах реформ. При цьому
слід

враховувати

ступінь

вирішення

продовольчої

проблеми,

потреби

в

територіальному ресурсі столичної агломерації та дотримання природно-техногенної
безпеки і раціонального використання землі. Земельні ресурси у даному разі мають
розглядатися як сукупний ресурс території, тобто просторовий базис господарської
діяльності і розселення людей, засіб виробництва та екологічної рівноваги життєвого
середовища. Одним із важливих показників, що характеризує відповідність потенціалу
земельних

ресурсів

земель [111].

Вона

ступеню

їх

розраховується

використання,
як

сумарний

є

інтенсивність
індекс

використання

сільськогосподарської

освоєності території, її лісистості й питомої ваги урбанізованих та індустріалізованих
територій. Важливо визначити також рівень землезабезпечення в області та її
адміністративних районах, порівнюючи цей показник з нормативами Міжнародної
комісії з продовольства ФАО ООН, іншими регіонами України. Необхідно виявити, чи
відповідають нормативи відведення земельних ділянок потребам промисловості,
транспорту, енергетики порівняно з західноєвропейськими нормами, як це впливає на
екологічну ситуацію в області і особливо у приміських районах.
Слід дати оцінку земель природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та
історико-культурного призначення; визначити роль природно-заповідного фонду
області у формуванні екомережі України. Щодо ефективності використання потенціалу
сільськогосподарських земель, то основна увага має бути звернена на продуктивність
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угідь, що визначається урожайністю сільськогосподарських культур і залежить від
якості ґрунтів, науково-технічного рівня землеробства. Важливо виявити відповідність
продуктивного потенціалу земель області структурі і спеціалізації сільського
господарства, розміщення основних культур зональним ґрунтово-кліматичним умовам.
Оцінюючи сільськогосподарське використання земельних ресурсів, слід обґрунтувати
необхідність зміни структури землекористування в області з метою посилення його
екологічної

збалансованості,

підвищення

родючості

ґрунтів,

зменшення

антропогенного впливу на землю.
Земельні ресурси – важлива складова інтегрального потенціалу території Київської
області. Земля є територіальним базисом розміщення господарських і соціальних об’єктів,
державних і адміністративних споруд, іноземних представництв, інфраструктури, у тому
числі транспорту і зв’язку, організацій і установ природоохоронного й історикокультурного призначення, а також розселення населення. Земля є основним засобом
виробництва, потужним ресурсом для розвитку сільського та лісового господарства
області. Загальна площа земель Київської області, що входять до її адміністративнотериторіальних одиниць, становила на 01.01.2009 р. 2812 тис. га, або 4,7% площі України.
Основними власниками землі, її землекористувачами є сільськогосподарські
підприємства, громадяни, яким надано землю у власність і користування, заклади,
установи й організації, зокрема, заклади освіти, торгівлі, охорони здоров’я, органів
державної влади та місцевого самоврядування, а також лісогосподарські підприємства. На
них припадає 83,4% загальної площі земель, що входять до адміністративнотериторіальних одиниць області. На промислові підприємства, організації та підприємства
транспорту і зв’язку, частини організацій й установи оборони припадає 2,8% земель, землі
запасу та землі не надані у власність та постійне користування у межах населених пунктів
складають 13,2%1.
Структура земельного фонду Київської області представлена у таблиці 2.22. Як
засвідчують її дані, у загальній земельній площі області переважають сільськогосподарські
угіддя, на які припадає (2009 р.) 59,3% земель. У сільськогосподарських угіддях основне
місце

займає

рілля

(81,5%),

на

сіножаті

й

пасовища

припадає

лише

15%

сільськогосподарських угідь, на багаторічні насадження – 2,5%. Ліси та лісовкриті площі
займають 23% території області. На забудовані землі припадає 4,4%.

1

За даними Держкомзему Київської області, форма 6-зем, 2009 р.
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Така структура земельного фонду свідчить про велику, а в окремих районах
надмірну сільськогосподарську освоєність території області, незважаючи на особливу роль
землі у цьому регіоні як базису розміщення величезної кількості господарських,
соціальних, інфраструктурних об’єктів, поселенської мережі.
Високий рівень господарського використання території області (понад 90%)1 у
поєднанні

з

вели

кою

розораністю

сільськогосподарських

угідь

зумовлюють

незбалансоване антропогенне навантаження на землю, а також на інші природні ресурси,
особливо водні, спричиняючи зниження стійкості ландшафтів, їх здатності до
самовідновлення.

Порушується

відповідність

між

антропогенно-техногенним

навантаженням на земельні ресурси і екологічною ємністю території.
Структура земельного фонду та особливості землекористування у Київській області
сформувалися під впливом багатьох чинників. Основні серед них: природно-географічні
умови, стан та якість ґрунтів; місцеположення території області, вплив столичного
мегаполісу

з

його

потужними

виробничим

потенціалом,

споживчим

ринком

сільськогосподарської продукції; наявність водних ресурсів і, особливо, могутньої водної
артерії – р. Дніпро з її притоками; транспортна забезпеченість, що сприяє активному
освоєнню земель у всіх адміністративних районах області й навколо Києва; розвиток ринку
землі і значні територіальні відмінності у її ціновій вартості.
Таблиця 2.22 – Структура земельного фонду Київської області *

Основні види угідь

1999 р.
% до
Всього, загальної
площі
тис. га
території

2000 р.
% до
Всього, загальної
площі
тис. га
території

2009 р.
% до
Всього, загальної
площі
тис. га
території

Сільськогосподарські угіддя

1675,8

59,6

1676,0

59,6

1666,7

59,3

рілля
перелоги

1385,1
8,6

49,2
0,3

1365,1
18,4

48,5
0,7

1358,9
12,7

48,3
0,5

багаторічні насадження
сіножаті та пасовища
Ліси та інші лісовкривні площі
з них:

40,6
241,7
650,9

1,4
8,6
23,1

40,7
251,8
649,8

1,4
9,0
23,1

42,1
253,0
649,0

1,5
9,0
23,0

вкритих лісовою росилнністю

593,4

21,1

592,5

21,1

594,8

21,2

не вкриті лісовою рослинністю

9,9

0,4

9,9

0,4

10,0

0,4

у тому числі:

1

Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Київської області на період до 2015 року. К.:
РВПС України НАН України, 2005 р.
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інші лісовкривні площі

70,3

2,5

70,3

2,5

27,1

1,0

полезахисні лісові смуги

12,8

0,5

12,3

0,4

13,0

0,5

інші захисні лісові смуги

40,5

1,5

41,0

1,5

55,1

1,9

чагарники

17,0

0,6

17,0

0,6

17,1

0,6

Забудовані землі

113,5

4,0

112,6

4,0

124,3

4,4

Відкриті заболочені землі

49,4

1,8

49,4

1,8

49,8

1,8

Відкриті землі без рослинного
покриву або з незначним
рослинним покровом

17,4

0,6

17,4

0,6

17,4

0,6

піски (вкл. пляжі)

4,8

0,2

5,1

0,2

4,7

0,2

яри

5,3

0,2

5,3

0,2

4,8

0,2

Всього земель суходолу

2638,2

93,8

2638,3

93,8

2638,3

93,8

Води

173,9

6,2

173,8

6,2

175,3

6,2

Разом

2812,1

100,0

2812,1

100,0

2813,6

100,0

у тому числі:

у тому числі:

* За даними департаменту земельних ресурсів Київської області, форма 6-зем, 2009 р.

Найбільший вплив на структуру земельних ресурсів і використання земель мають
якісний стан і природна родючість ґрунтів, наявність столичного міста і розвиток ринку
землі. В області переважають доволі родючі ґрунти – чорноземи потужні (типові) мало
гумусні, сірі лісові ґрунти, опідзолені чорноземи і дерново-підзолисті ґрунти. Вони
належать, в основному до середніх та вищих бонітетів [112]. За умов високого рівня
сільськогосподарського освоєння і великої розораності земель відбувається постійне
зниження вмісту гумусу в орному шарі ґрунту, що значно впливає на продуктивність
землі. Це особливо характерно для центральних і південних лісостепових районів, де
незмінно впродовж багатьох років вирощують просапні культури (картоплю, овочі,
цукрові буряки). Великі втрати гумусу спостерігаються на площах поширення дерновопідзолистих і дернових ґрунтів у поліських районах. На територіях давнього
сільськогосподарського освоєння, зокрема поблизу м. Київ, вміст гумусу становить 3- 3,5%
(колись, до розорювання, ці землі містили 9-10% гумусу [112].
Істотно

знижують

якість

і

помітно

зменшують

площі

земель

сільськогосподарського виробництва такі несприятливі явища, як ерозія і дефляція ґрунтів.
У зв’язку з відсутністю сівозмін, переважанням просапних культур, застосуванням
недосконалої сільськогосподарської техніки і різноманітних транспортних засобів ця
проблема загострюється [113].
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Суттєві зміни у структурі земельного фонду пов’язані з містобудівним освоєнням
нових територій, намивними роботами у заплаві ріки Дніпро, створенням садово-паркових
ділянок і особливо гіпертрофованим розвитком дачного будівництва. Штучно створені
намивні ґрунти, прибережна забудова територій зумовлюють швидку деградацію землі,
ґрунтовий покрив стає дефляційно небезпечним.
Для земель області характерними є такі небезпечні природні процеси, як зсуви,
обвали, підтоплення, заболочування тощо. Найбільші площі поширення зсувів зосереджені
на високих правобережних схилах долини Дніпра та його приток. Особливо
зсувонебезпечними є землі у Богуславському, Васильківському, Вишгородському,
Кагарлицькому, Обухівському, Миронівському районах. Підтопленням охоплено 28,9%
території, перезволоженими є близько 5% сільськогосподарських угідь, а відкриті болота
займають 496 км2 [114].
Землі Київської області знаходяться у зоні гідродинамічної небезпеки, яку створює
Київське водосховище. В разі пошкоджень греблі або дамб може бути велика загроза
затоплення земельних, у тому числі сільськогосподарських, угідь і населених пунктів.
Експлуатація водосховища потребує великих коштів для проведення робіт з обвалування
та укріплення берегів. Гідротехнічні споруди, що експлуатуються понад 40 років,
потребують значних зусиль для підтримання їх у належному технічному стані.
Для області важливою є проблема очищення стічних вод, які скидаються у
поверхневі водойми. Це особливо стосується таких малих міст як Кагарлик, Васильків,
Бориспіль, смт Іванків та Згурівка. Неочищені стічні води тут забруднюють ґрунти, води
відкритих водойм, підземні води.
Істотний вплив на стан земельних ресурсів справляє техногенне навантаження.
Згідно з даними Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів у Київській області
функціонує ціла низка таких об’єктів. Основними серед них є екологічно небезпечні
підприємства, АЗС, магістральні трубопроводи, гідроспоруди, залізничні станції, мости,
транспортні магістралі. У Рокитнянському районі знаходиться арсенал боєприпасів із
закінченим терміном використання, що потребують утилізації. Великим забруднювачем
атмосфери і ґрунтового покриву є Трипільська ТЕС (м. Українка Обухівського району).
На території Київської області (станом на 01.01.2006 р.) було 1917,8 т непридатних і
заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Значна частина їх
знаходиться у Кагарлицькому районі. У таких районах як Згурівський, Кагарлицький,
Таращанський, Васильківський, Білоцерківський і Фастівський знаходяться склади, де
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зберігаються хімічні засоби, непридатні до використання. Значна їх частина є
неконтейнеризована, що є великою небезпекою для ґрунтового покриву і підземних вод у
цих районах.
Потенційною загрозою для сільськогосподарської діяльності, у т.ч. зібраного
врожаю, є наявність в області вибухо- та пожежонебезпечних об’єктів. Це склади
вибухових речовин та гілки газопроводів – Дашава – Київ, Київ – Брянськ, Курськ –
Київ [114].
Київська область належить до найбільш постраждалих регіонів внаслідок
Чорнобильської катастрофи. До радіоактивно забруднених земель було віднесено майже
42% території області і 25% сільськогосподарських угідь [114]. Впродовж післяаварійного
періоду в ландшафтах, що раніше використовувалися для сільськогосподарської
діяльності, відбулися великі зміни. Частину території було заліснено, на місці орних
земель утворилися перелоги [115]. Територія радіаційного відчуження у межах області
становить 259,4 тис. га. Це колишній Чорнобильський район і частина Поліського району.
На радіаційно забруднених землях, зокрема у Поліському та Іванівському районах,
проводиться

радіаційно-екологічний

контроль.

Виробнича

сільськогосподарська

діяльність, переспеціалізація підприємств на цих землях здійснюються з урахуванням
характеру і ступеня забруднення [72]. Сільськогосподарське землекористування пов’язане
з необхідністю запровадження системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення
надходження радіонуклідів у вироблену продукцію, з другого – на поліпшення якості і
зменшення забруднення земель шляхом застосування особливих технологій оброблення
ґрунтів, меліорації, збільшення внесення органічних і мінеральних добрив, підбір
відповідних видів і сортів сільськогосподарських культур.
Незважаючи на несприятливі природні та негативні техногенні явища, які певною
мірою знижують агротехнічний потенціал земельних ресурсів, все ж таки саме якісний
стан ґрунтів і кліматичні умови Київської області найбільше вплинули на структуру
земельного фонду, особливості землекористування і сільськогосподарського освоєння
земельних ресурсів.
У складі земельних угідь області є особливо цінні продуктивні землі, що займають
48,2% площі, на яких можна ефективно вирощувати майже всі сільськогосподарські
культури, характерні для природно-географічних зон мішаних лісів лісостепової зони
(центральні та південні райони області) [110; 112].
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Земля у Київській області є особливо важливим ресурсом для створення її
економічного потенціалу. Завдяки використанню цього ресурсу тут формується близько
95% обсягу продовольчого фонду та 70% фонду товарів народного споживання [110].
Маючи великі конкурентні переваги щодо економіко-географічного розміщення, якості
ґрунтового покриву, в цілому достатню водозабезпеченість, розвинену транспортну
систему, а також високий рівень концентрації попиту на продукцію сільського
господарства, Київська область посідає одне з провідних місць в Україні щодо розвитку
АПК [113]. Тут на одну особу виробляють вдвічі більше продовольчих товарів, ніж
загалом в Україні. На сільське господарство у Київській області (без м. Київ) припадає
понад 34% виробленої продукції [116].
Однак, слід зазначити, що ефективність використання земельно-ресурсного
потенціалу у Київській області, як і в Україні загалом, порівняно з високорозвиненими
країнами,

зокрема

західноєвропейськими,

залишається

низькою.

Обсяги

сільськогосподарської продукції, одержуваної з 1 га земель в обробітку у вартісному
обчисленні, в області були у 2 рази меншими від європейських показників (2001-2005 рр.),
а експортована продукція через низьку якість і високу собівартість часто була
неконкурентоспроможною на західноєвропейському ринку [110].
Сільськогосподарське освоєння земель в області значно перевищує екологічно
обґрунтовані межі. Структурна, галузево-виробнича й екологічна незбалансованість
земельного фонду істотно знижує ефективність використання та охорони земель і зокрема
сільськогосподарських угідь, негативно впливає на природну здатність ґрунтового покриву
до самовідновлення. Характерним для області є екологічна неузгодженість між
структурою посівних площ основних сільськогосподарських культур (зерна, ріпаку,
картоплі та овочів), територіальним зосередженням їх виробництва і зональними
(локальними)

ґрунтово-кліматичними

умовами,

невідповідність

ґрунтових

умов

біологічним умовам культур у сівозмінах, деградація екосистем ґрунтового покриву [117].
Великою проблемою в області є розподіл земель за категоріями, виділення у межах
певної категорії земельних площ, які за жодних умов не можуть бути переведені в іншу
категорію. Сюди відносяться особливо цінні землі саме, які можуть бути використані
лише для сільськогосподарського виробництва, або землі, що виконують важливу
екологічно стабілізуючу роль на даній території. Перерозподіл площ земельних масивів
між різними категоріями можна здійснювати тільки з метою покращення їх якості,
екологізації сільськогосподарського виробництва [118].
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Розподіл землі як територіального базису господарського розвитку Київської
області за цільовим призначенням має довільний характер, без належної економічної та
екологічної обґрунтованості, а екологічна незбалансованість земельного фонду значно
погіршує ефективність використання й охорони земель. Це зумовлює відносну
дефіцитність землі як ресурсу територіального розвитку, ускладнює проведення земельної
реформи, погіршує природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення. Процеси
економічного і соціального розвитку, які здійснюються в області на принципах
максимального
зростаючими

використання
потребами

природних ресурсів,

суспільства

та

загострюють

можливостями

протиріччя

природних

між

комплексів.

Зменшується спроможність раціонального функціонального використання землі як
територіального базису з урахуванням різних видів діяльності, балансу господарського і
містобудівного використання землі, перспектив розвитку інфраструктури, в тому числі
транспортної мережі1.
Київ, як столиця, має великий вплив на використання земельних ресурсів області, їх
екостан, цінову політику і формування ринку земель, особливо у передмістях,
використання земель як територіального базису розміщення об’єктів господарської
діяльності, транспортних мереж тощо. Тут зосереджений потужний промисловий
потенціал, розвинені комунікації, науково-дослідна сфера, концентрується найбільше
інвестицій та інноваційних проектів і, що особливо важливо, є величезний попит на
сільськогосподарську продукцію та земельні ділянки під забудову. Під впливом столиці
формується конкурентне середовище в землекористуванні, аграрній сфері, посилюються
територіальні відмінності в ринковій вартості землі. Київ, як найбільший фінансовоекономічний центр країни і водночас головне опорне місто в територіальній структурі
господарства і розселення населення в Україні, здійснює регулювання свого розвитку на
кількох рівнях – національному, регіональному, обласному та локальному [119].
Найтісніші економічні, соціальні, екологічні зв’язки розвиваються саме на обласному і
локальному рівнях, в радіусі 50 км у межах приміської зони. Соціально-економічний
розвиток Києва, перетворення його на потужний метрополіс з високим рівнем
концентрації різних видів діяльності і населення, зростання ролі столичної агломерації в
територіальній структурі економіки і розселення населення в Україні зумовлюють
посилення впливу на Київську область і особливо на прилеглі до столиці території.
Найбільшого пресингу зазнають земельні, а також водні й рослинні ресурси. Цей вплив
1

За матеріалами Держкомзему Київської області, форма 6-зем, 2009 р.
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пов’язаний із забезпеченням міста продовольством, матеріально-технічним постачанням у
різних сферах економічної діяльності, трудовими зв’язками і зокрема маятниковою
міграцією

населення,

розміщенням

різноманітних

господарських,

соціальних,

рекреаційних об’єктів, транспортних мереж, логістичних об’єктів тощо.
Зростаючий антропогенний вплив столиці на земельний фонд Київської області
здійснюється у багатьох напрямах – виробничому, соціальному, комунально-побутовому,
транспортно-інфраструктурному, інженерно-технічному. За межами столиці розміщуються
різні міські виробничі об’єкти, зокрема промислові підприємства, що справляють
посилений негативний вплив на навколишнє середовище, або ті, що потребують великих
земельних площ для промислової забудови, а також автотранспортні парки, спортивні
комплекси, кемпінги тощо.
Великими джерелами забруднення приміських територій, зокрема земельних і
водних ресурсів, у Київській області є сміттєзвалища, ділянки для складування твердих
відходів. Так, на полігоні твердих побутових відходів № 5 „Київспецтранс” (с. Підгірці
Обухівського району) склалася загрозлива ситуація. Установка для очищення фільтрату не
працює. У накопичувачі набралося понад 500 тис. м3 фільтрату. Відбувається його
переливання через дамбу, що спричиняє посилене забруднення земельних та водних
ресурсів. Лабораторні дослідження, які проводяться Київською обласною санітарноепідеміологічною службою, показали, що рівень забруднення ґрунтів, водних джерел, у
тому числі питної води в колодязях, атмосферного повітря значно перевищують
нормативні показники – у 20, 70 і навіть 100 разів [114].
Великими забруднювачами земельних ресурсів є недостатньо очищені виробничі й
промислові стоки підприємств, викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин
стаціонарними й пересувними технологічними агрегатами, а також наявність величезної
кількості транспортних засобів. Зростаючі обсяги небезпечних відходів, зосереджених у
місті та прилеглих до нього територіях, створюють велику загрозу для земельних ресурсів і
загалом навколишнього середовища столичної області і потребують спеціальних методів і
засобів поводження з ними [72; 114].
Певною загрозою для навколишнього природного середовища, у тому числі
земельних ресурсів, є її розміщення у межах прикордонних територій. Зокрема, при
можливій аварії на Курській АЕС (РФ) Київська область може опинитися в зоні
радіоактивного забруднення. Потенційно небезпечними для земельних ресурсів Київської
області є шкідливі виробництва, зосереджені в Гомельській області Білорусі [114].
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На особливу увагу в контексті впливу Києва на земельні ресурси області та характер
землекористування заслуговує його економічний статус та соціальна структура населення.
Наявність місткого та привабливого споживчого ринку сільськогосподарської продукції є
істотним стимулятором розвитку АПК, підвищення ефективності сільськогосподарського
виробництва, інтенсифікації землекористування. У структурі обробної промисловості
області (за обсягами реалізованої продукції) на перероблення сільськогосподарської
продукції і харчову промисловість припадає понад 37% [120]. Саме ці види економічної
діяльності є основою виробничої спеціалізації області, а продукція сільського господарства
і переробної промисловості (м’ясо, зерно і продукція борошномельно-круп’яної
промисловості, жири та олії тваринного або рослинного походження, молоко та молочні
продукти, яйця) є головною у товарній структурі експорту [116]. Київська область за
валовою продукцією сільського господарства, починаючи з 2004 року, стабільно займає
перше місце в Україні (понад 7%), в той час як такі потужні сільськогосподарські регіони,
як Дніпропетровська, Полтавська, Вінницька області виробляють, відповідно, 5,7, 5,6, і
5,5% [116].
У Києві найбільше сконцентровано інвестицій, є великі можливості використання
інноваційних проектів, і це поширюється на Київську область. За обсягами інвестицій в
основний капітал на одну особу область займає друге місце в Україні (після м. Київ), так
само за обсягами залучених іноземних інвестицій – також друге місце. Прямі іноземні
інвестиції

в

сільське

господарство,

харчову

промисловість

та

перероблення

сільськогосподарських продуктів в області становлять понад 65% загального обсягу
інвестицій [120]. Зосереджений тут потужний промисловий потенціал, розвинена наукова
сфера, виробнича інфраструктура сприяють підвищенню ефективності сільського
господарства, розвитку нових форм виробництва, розширенню участі області у
зовнішньоекономічній діяльності.
В умовах впливу столиці, підвищення інвестиційної активності, розвитку ринку землі
перевага

у

сільськогосподарському

землекористуванні

надається

інтенсивному

землеробству. Головними структуроформуючими галузями є зернове господарство,
буряківництво,

картоплярство,

меншою

мірою

овочівництво.

Розвинене

кормовиробництво і тваринництво м’ясо-молочної спеціалізації [120]. Переважання
рослинницького напряму землеробства (52,6,% до 47,4%) над тваринницьким свідчить про
зниження ефективності використання земельних угідь, порушення порушення екологічної
стабільності землеробства (рис. 2.10).
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У структурі посівних площ головне місце займають зернові й зернобобові культури.
На них припадає 58,8% посівів області. Порівняно з 1990 р. цей показник істотно
збільшився – на 17,1%. Така сама тенденція спостерігається і в Україні загалом, однак у
Київській області вона розвивається стрімкіше, хоча природно-кліматичні умови тут менш
сприятливі ніж, наприклад, у центральних лісостепових та степових областях. Це
зумовлено передусім економічними чинниками – розвитком ринку і збільшенням попиту
на зерно, яке є високоліквідною продукцією. У столичній агломерації цей попит є великим
і стабільним. Однак часто збільшення виробництва зерна є результатом ринкової стихії.
При цьому товаровиробниками нехтуються раціональне використання й охорона земель,
збереження їх родючості, екологічні засади землекористування [121, 122]. Виробництво
цукрових буряків як інтенсивної, однак ґрунтовиснажливої культури зменшується через
зниження ефективності їх виробництва та низьку конкурентоспроможність галузі, проте
останнім часом посіви цукрових буряків зростають. За останні роки значно збільшилися
посіви соняшнику і, особливо, ріпаку. Це ґрунтовиснажливі культури, які у більшості
випадків не є типовими для ґрунтово-кліматичних умов області. Їх виробництво значно
залежить від попиту на ринку біосировини. Надмірне підвищення концентрації посівів
соняшнику згубно впливає на агротехнічний потенціал землі і має обмежуватися з
урахуванням екологічного чинника. Збільшення посівів ріпаку може істотно вплинути не
тільки на характер землекористування, а й спричинити перепрофілювання аграрної сфери
у бік збільшення виробництва біопалива за рахунок зменшення виробництва продуктів
харчування [14, 123].
Важливою галуззю землеробства у Київській області є картоплярство. Воно
орієнтується на масового споживача продукції, водночас тут сприятливі ґрунтовокліматичні умови для вирощування картоплі. Низький рівень товарності і високі затрати
виробництва, переважання ручної праці, великі проблеми з шкідниками, низька якість
продукції і ґрунтовиснажливість – основні риси розвитку цієї галузі. Овочівництво в
області розвинене недостатньо, має переважно зональний напрям спеціалізації. Воно
найбільш поширене у приміських районах, виробництво зосереджене в основному у
господарствах населення.
Характерним для сільськогосподарського землекористування у Київській області є
істотне зниження ролі кормових культур у структурі посівних площ (з 40,1% у 1990 р. до
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12,1% у 2009 р.) [120]. Це свідчить про посилення ґрунтовиснажливого напряму
використання земельних ресурсів, у тому числі сільськогосподарських угідь.
Значно зменшуються обсяги виробництва і заготівлі кормів, що негативно впливає
на розвиток тваринництва. Спостерігається великий спад поголів’я, особливо великої
рогатої худоби, зменшення виробництва м’яса і молока. Більш розвиненими галузями
тваринництва є свинарство й птахівництво, останнє зосереджене переважно у приміській
зоні.

Рис. 2.10 – Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур
в Київській області

Стислий аналіз галузевої структури і розвитку основних галузей сільського
господарства, включаючи структуру посівів основних сільськогосподарських культур,
свідчить про зростаючу тенденцію ґрунтовиснажливого використання земельних ресурсів.
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Розорювання земель усієї ландшафтної катени – від вододілу до заплави у поєднанні з
низьким технічним оснащенням землеробства зумовлюють різке загострення процесів
водної ерозії, що призводить до величезних втрат у сільському господарстві, знищення
найродючіших шарів ґрунту, зокрема його найважливішої складової – гумусу. Однак,
незважаючи на негативні природні процеси та ґрунтовиснажливе землекористування,
головним

функціональним

призначенням

земельних

ресурсів

Київської

області

залишається їх сільськогосподарське використання.
У структурі земельного фонду області впродовж 2001-2009 рр. відбулися зміни
(див. табл.2.22). Зменшилася площа сільськогосподарських угідь, дещо знизилася
розораність землі, збільшилися площі перелогів, сіножатей та пасовищ. Площі під
забудовою збільшилися на 10,8 тис га.
Ліси та лісовкриті площі впродовж тривалого часу майже не змінюються, займаючи
23% загальної площі. На водний фонд припадає 6,2%. Землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони тощо займають 85,3 тис. га, або 3,0% площі. Особливо цінні в
екологічному відношенні території природоохоронного призначення займають 32,2 тис. га,
або 1,1%, що значно нижче, ніж в інших областях України, а також у розвинених
європейських державах. На заказники місцевого значення припадає 9,3%1.
Внаслідок високої розораності сільськогосподарських угідь щорічно зростає
еродованість орних земель. Змив родючого шару з 1 га ріллі становить 10-12 т,
зменшується вміст гумусу в орному шарі. Як засвідчують науковці і практики, кожний
змитий сантиметр гумусового горизонту знижує урожайність зерна на 1,1-2 ц з 1 га [124].
Для збереження і відтворення ґрунтового потенціалу земельних ресурсів необхідно
не лише здійснювати комплекс заходів, які сприяли б підвищенню родючості ґрунтів, а й
переглянути існуючі технології сільськогосподарського землекористування в умовах
ринкової економіки і зміни форм власності. В умовах Київської області особливо
важливими

є

оптимізація

структури

сільськогосподарських

угідь

та

несільськогосподарських земель (рекреаційних, лісових), зменшення землеємності
промисловості, транспорту, енергетики, впорядкування й рекультивація територій,
зайнятих відходами, сміттєзвалищами, порушеними землями. Радикальне вирішення
проблеми відтворення продуктивності земельних ресурсів має базуватися на нормуванні
антропогенного навантаження у кожному адміністративному районі, на кожній окремій
земельній ділянці.
1

За матеріалами Головного управління Держкомзему у Київській області, 2010 р.
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Слід зазначити, що область має доволі високу природну продуктивність землі.
Середньозважений бонітет ґрунтів ріллі оцінюється у 50 балів, сільськогосподарських
угідь загалом – 46, пасовищ – 5, сіножатей – 13 балів1 [72]. Ефективність
сільськогосподарського землекористування в області залежить не лише від родючості
ґрунтів, а й від структури сільськогосподарських угідь, ерозійних процесів, можливості
втрат гумусу. Збільшення урожайності супроводжується зменшенням вмісту гумусу в
ґрунті, виснаження земельних ресурсів, що може призвести до зменшення їх
продуктивності.
Землезабезпеченість населення Київської області сільськогосподарськими угіддями
і ріллею в розрахунку на одного мешканця становить відповідно 0,95 і 0,78 га, що дещо
перевищує середні показники в Україні [125]. Характерною для області є доволі висока
землеємність

сільського

господарства,

вона

значно

перевищує

показники

у

високорозвинених країнах. Надто великі площі займають землі виробничого призначення
та оборони, які до того ж використовуються неефективно. Землеємність промисловості,
транспорту, енергетики в 2,5-2,7 разу перевищують показники розвинутих країн. Низькою
є щільність забудови виробничих територій, більшість промислових та комунальноскладських і логістичних споруд є одноповерховими. Великі площі зайняті відходами
виробництва, сміттєзвалищами. Завдяки ринковій трансформації економіки, змінам у
структурі землекористування виявлено великі резерви виробничих територій [119].
Площа сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні усіх категорій
господарств у Київській області з кожним роком зменшується. Зокрема зменшуються
площі у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств (з 1172,8 тис. га у
2003 р. до 984,5 тис. га у 2007 р.). Проте значно підвищилася частка господарств населення
у користуванні сільськогосподарськими угіддями – відповідно з 449,7 тис. га до
547,5 тис. га [116]. Більша частина земельних ділянок, отриманих громадянами внаслідок
розпаювання, передана в оренду. Причому переважна кількість договорів оренди укладена
без урахування ротації сівозмін, що значно знижує раціональність використання земельних
ресурсів.
Головними причинами невідповідності між природним продуктивним потенціалом
земель і рівнем його використання в області є:

1

Бонітування ґрунтів було проведено в Україні в 1993 – 1995 рр. Бралися до уваги такі показники, як
вміст гумусу (%), вміст мулу і фізичної глини в орному шарі, вміст азоту, фосфору, калію, глибина
гумусового горизонту і механічний склад ґрунту, його кислотність, агрофізичний стан [38].
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– невирішеність питання щодо ринку землі і відсутність у багатьох випадках
ефективного власника і раціональних форм організації виробництва;
– відсутність на державному та обласному рівнях обґрунтованих програм і планів
реалізації земельної політики, що мала б визначати завдання, зміст та форми діяльності
щодо раціонального використання земельного фонду;
– недостатнє врахування необхідності виведення зі сфери господарського обороту
земель, що знаходяться в екстремальних екологічних умовах (еродованих, підтоплених,
радіаційно забруднених) [126];
– зниження у селянина в сучасних умовах мотивації до праці на землі та її охорони
у зв’язку з відсутністю виваженої державної політики на ринку продовольчих товарів;
– корумпованість при реалізації права власності на землю, особливо у приміській
зоні, переведенні угідь з одного виду в інший.
Нестабільність землекористування, екологічна неузгодженість між спеціалізацією
сільського господарства, структурою посівних площ основних сільськогосподарських
культур та зональними (локальними) ґрунтово-кліматичними умовами, відсутність
сівозмін, надмірна розораність земель є основними причинами деградаційних процесів,
нераціональної виробничо-територіальної організації сільськогосподарської діяльності.
Особливо значної трансформації зазнали земельні угіддя Київської області
внаслідок проведення земельної реформи. Відбулися значні зміни в перерозподілі
власності на землю. Істотно збільшилася площа земель приватної власності (з 2,6% у
1996 р. до 57% у 2009 р. В області реформовано 599 сільськогосподарських підприємств,
на базі яких створено 915 нових агроформувань: приватні (приватно-орендні)
підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства,
кооперативи, селянські фермерські господарства, інші суб’єкти господарювання, Розмір
середньої частки (паю) по області становить 3,2 умовних кадастрових гектарів [120]. В
області досі не завершені роботи щодо заміни сертифікатів на право власності на земельні
ділянки. Обсяги цих робіт виконано на 85 відсотків, повільно виготовляються документи,
що засвідчують право на приватизацію громадянами земельних ділянок, що знаходяться у
користуванні, зайнятих під житловими спорудами, для ведення особистого селянського
господарства, гаражного будівництва тощо. Мають місце факти необґрунтованої зміни
цільового (функціонального) призначення земельних ділянок. Повільно вирішуються
питання розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж
населених пунктів. На часі є проведення робіт щодо ґрунтових обмежень з метою
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рекультивації порушених відпрацьованих площ. Потребує перегляду оцінка земель,
особливо у населених пунктах. У Київській області є багато випадків щодо надання
дозволів на забудову у заплавах річок та прибережних захисних смугах Київського і
Канівського водосховищ1.
У результаті проведення земельної реформи, ліквідації великомасштабного
землекористування було припинено застосування сівозмін, загрозливого характеру набула
втрата гумусу. Це відбувається на фоні глибокого порушення екологічної рівноваги між
природними та зміненими господарською діяльністю угіддями. Деградація і виснаження
ґрунтів спричиняє зниження урожайності та збільшення виробничих витрат. Розроблена
„Схема охорони земель Київської області від деградаційних процесів та основні заходи з їх
стабілізації”

через

нестачу

коштів

майже

не

реалізовується.

Подорожчання

сільськогосподарської техніки, пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослин не
дає можливості сільськогосподарським товаровиробникам виділяти кошти на відновлення
родючості ґрунтів. Основними забруднювачами ґрунтів і загалом агроландшафтів
Київської області залишаються радіонукліди, залишки пестицидів і важкі метали. Однак,
слід зазначити, що вміст радіонуклідів у ґрунтах і відповідно у рослинницькій
сільськогосподарській продукції, зокрема у Поліському районі Київської області, останнім
часом значно зменшився. Небезпека забруднення ґрунтів залишками пестицидів, особливо
це стосується стійких хлорорганічних пестицидів минулих років, які у свій час були
заборонені до використання, зумовлена їх токсичністю для живих організмів. Вони мають
здатність накопичуватися не тільки у ґрунтах, а й у сільськогосподарській продукції.
Навколо Київської міської агломерації, інших великих міст та промислових підприємств
області, а також вздовж транспортних магістралей виникли зони локального техногенного
забруднення, де концентрації важких металів у ґрунтах перевищують допустимі норми в
десятки разів.
Із скасуванням мораторію на продаж землі постає питання визначення її реальної
вартості. Серед головних чинників формування ціни на землю у Київській області,
особливо у приміській зоні, є її місцерозташування та якісний стан ґрунтів. Основним
критерієм достовірної та якісної вартісної оцінки кожної земельної ділянки, а також
земельних ресурсів адміністративних районів і області загалом має бути агрохімічний
паспорт, який передбачає визначення їх фактичного агроекологічного стану, забрудненості
1

За матеріалами Управління державного земельного кадастру та реєстрації Держкомзему України,
2009 р.

192
ґрунтового

покриву

важкими

металами,

радіонуклідами

та

залишками

пестицидів [114; 127].
Реалізація однієї з головних функцій земельних ресурсів Київської області –
сільськогосподарської, підвищення конкурентоспроможності агропромислового сектора
економіки області потребують реальної оцінки земельних угідь і відповідно розроблення
комплексу заходів з відтворення родючості ґрунтів. В його основі мають бути
запровадження національної системи сільськогосподарського природокористування,
вдосконалення структури, спеціалізації й територіальної організації виробництва. Земельна
реформа, утвердження приватної власності на землю, посилення конкуренції у
виробництві сільськогосподарської продукції повинні бути спрямовані на раціональне
використання земельних ресурсів, охорону сільськогосподарських угідь, збереження й
підвищення якісного стану та родючості ґрунтів.

Потенціал мінеральних ресурсів Київської області
Наявність мінерально-сировинних ресурсів у Київській області та їх родовищ
визначається геологічною будовою цієї території, в якій беруть участь докембрійські
кристалічні породи та осадові відклади різного віку і складу. Вони визначили кількість
видів корисних копалин, серед яких переважають копалини будівельного призначення. В
області наявні корисні копалини, походження яких пов’язане із давніми докембрійськими
породами Українського кристалічного щита [128], зокрема, камінь будівельний, камінь
облицювальний. З відкладами осадових порід пов’язані родовища будівельного піску,
скляної сировини, цегельно-черепичної, керамзитової. Окреме місце займають поклади
торфу, родовища яких розміщуються у торфовищах, на заболочених територіях тощо.
В цілому на території Київської області налічується сім видів корисних копалин
переважно будівельного характеру застосування і один вид (торф) – паливноенергетичного і сільськогосподарського призначення.
Серед будівельних корисних копалин до давніх геологічних структур та покладів
належать різні інтрузивні комплекси архейського та протерозойського віку, які утворили
родовища каменю будівельного та облицювального.
Камінь будівельний. Камінь будівельний у Київській області представлений такими
кристалічними породами, як граніт, гранодіорит, мігматит. В області нараховується 22
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родовища кристалічних порід, балансові запаси яких складають (за кат. А+В+С1) понад
142 млн м3. У порівнянні із насиченістю і запасами цієї сировини в Україні обсяги
невеликі (1,5%), оскільки в Україні Державним балансом запасів враховано 803 родовища
із запасами (за кат. А+В+С1) більше 9,34 млрд м3, серед яких промисловістю
розробляється 431 із запасами близько 6,3 млрд м3 (за кат. А+В+С1). Рівень освоєності (за
кількістю родовищ, що розробляється) цього виду будівельної сировини в Київській
області дещо вищий, ніж в цілому по країні – 63,6% проти 53,6%. Але, обсяги запасів і
рівень видобутку каміння будівельного у Київській області настільки поступається
відповідними показникам по країні, що питома вага регіону у видобутку цієї сировини
складає всього 0,04% (табл.2.23).
Підприємства, що експлуатують родовища каменю будівельного, створюють дві
державні корпорації – ВАТ „Укрбудматеріали” (об’єднують два підприємства) та
„Укравтодор” (у складі двох підприємств), а також 10 комерційних структур. Гірнича маса,
що видобувається на кар’єрах, переробляється на каменедробильних заводах (або у цехах)
і з видобутого червоного, рожево-сірого, сірого граніту та гранодіориту виробляється
щебінь різних марок і фракцій. Найбільшими підприємствами цього профілю в області є
ВАТ

„Рокитнянський

спецкар’єр”

(Синявське

родовище

граніту),

кар’єри

на

Білоцерківському та Рудосільському родовищах. Рівень використання виробничих
потужностей підприємств, що працюють на вказаних родовищах, є різним і коливається
від 30% до 5% (відповідно на двох останніх). Враховуючи запаси гранітів на цих
родовищах, їх забезпеченість сировиною перевищує 25 років, а в цілому по області
забезпеченість промисловості каменем будівельним перевищує 100 років. В наш час бутощебенева продукція діючих підприємств надходить до будівельних підприємств різного
профілю та приватним споживачам.
Таблиця 2.23 – Обсяги запасів та видобутку каменю будівельного на родовищах, що
розробляються (на 1.01.2009 р.)*
Родовища

Запаси, тис.м3
Видобуток,
(А+В+С1)
тис.м3
ВАТ
691,05
к.б. – 173
щ.ф. – 180,7
в. – 41
253,14
443,57
к.б. – 47
щ.ф. –668,6
с. – 2,7
579,38
к.б. – 58,9
щ.ф. – 155,1
в. – 0,6
1521,12
18983

Організація, підприємство, що розробляє

1. Богуславське

Держкорпорація”Укрбудматеріали”
Богуславський кар’єр

2. Білоцерківське
3. Рудосільське

ВАТ Білоцерківський кар’єр
Комерційні структури
Тов. „Ресурс”

4. Соснівське

Тов. „Енергетична група”

5. Шамраївське
6. Ольшаницьке

Тов. „Шамраївське”
Тов. „КСП”
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7. Плисецьке
8. Острівське
9.
10.
11.
12.
13.

Ярошівське
Коліївське
Каратишівське
Бовкунське
Синяівське

14. Кашперівське

Тов.”Плисецький гранітний кар’єр”
ДППП „СС і Компанія”
Рокитнянський гранкар’єр
Тов. Каменяр
Тов. „Сіпан”
Тов.”Дорожник”
Тов. Граніт
Держкорпорація „Укравтодор”
ВАТ „Рокитнянський спецкар’єр”
Кашперівський кар’єр

8463,05
12857
1066
1654,5
1300,5
2506
11590

к.б. – 588
щ.ф. – 8845

1475,5

* складено за матеріалами Геоінформ
** к.б. – камінь бутовий
щ.ф. – щебінь фракційний,
в. – відсів
с. – пісчано-щебінь (суміш)

Слід зазначити, що за наявними даними окремих підприємств собівартість
продукції коливається в межах 70-17,6 грн (за одиницю продукції). Найвища собівартість
видобутку

спостерігається

на

ВАТ

„Богуславський

кар’єр”

Держкорпорації

Укрбудматеріали, де собівартість каменю бутового у 2008 р. становила 69,98 грн
(відпускна ціна 89,45 грн), щебеню фракційного – 40,6 грн (відпускна ціна 74,00 грн),
відсіву – 4,39 (відповідно 9,22 грн). Комерційні структури подають відомості про нижчу
собівартість і відпускну ціну (табл. 2.24).
Таблиця 2.24 – Собівартість і ринкова ціна продукції на комерційних підприємствах*
№
№
1.

Підприємство
Тов. „Ресурс” (род. Рудосільське)

2.

Тов. „Енергетична група” (род. Соснівське)

3.

Тов. „Дорожник” (род. Каратишівське)

4.

ВАТ „Рокитнянський спецкар’єр” (род. Синівське)
*

За одиницю продукції (грн)
Собівартість
Відпускна ціна
к.б. – 39,5
42,5
щ.ф. –
50,0
c. –
48,0
к.б. – 31,45
70,00
щ.ф. – 45,11
65,00
в. –19,68
20,00
к.б. – 60,00
79,00
щ.ф. – 54,00
68,00
в. –25,00
31,00
к.б. – 17,6
60,00
щ.ф. – 25,71
71,90

Складено за матеріалами Геоінформ

Найнижчу собівартість видобутку зафіксовано (відповідно до поданої інформації)
на Рокитнянському спецкар’єрі Держкорпорації Укравтодор. Формування показників
собівартості видобутку продукції та її ринкової ціни визначається низкою факторів, серед
яких геолого-промислові умови видобутку, вартість робочої сили, а також масштаби
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виробництва і пов’язані з ним рівень забезпеченості і оснащеності відповідною технікою,
вартість основних фондів є визначальними.
Таким чином у Київській області є і використовується промисловістю камінь
будівельний, запаси якого є достатніми для перспективного розвитку галузі. Родовища
цього ресурсу приурочені до Українського кристалічного щита і беруть активну участь у
формуванні інтегрального природно-ресурсного потенціалу цієї території. Але в межах
всієї України запаси каменю будівельного не є такими, що відіграють велику роль у
формуванні інтегрального потенціалу країни. В цьому відношенні роль Житомирської,
Вінницької, Черкаської областей є значно важливішою, що обумовлюється геологічною
будовою їх територій, створених Українським кристалічним щитом, дуже великими
покладами кристалічних порід, їх виходом на поверхню і значними запасами покладів
граніту, гранодіоніту, лабрадориту, базальту тощо у родовищах, що розробляються або є
розвіданими. Саме Український кристалічний щит забезпечує високий потенціал країни у
цьому виді будівельної сировини. В цілому коефіцієнт насиченості території України
каменем будівельним складає 15541, території Київської області – 5062,1. Отже,
насиченість області цим видом сировини втричі менша за цей показник в середньому по
країні. Коефіцієнт освоєності запасів каменю будівельного складає відповідно по країні
61,4, в області – 46,6. Враховуючи наявні запаси, рівень їх освоєності і обсяги видобутку
можна стверджувати, що в Київській області відносно держави в цілому існує певний
потенціал для збільшення видобутку каменю будівельного, розвитку відповідних галузей і
виробництва місцевої сировини. Але слід також зауважити, що в наш час значну
конкуренцію створює продукція, яка виробляється у Вінницькій та Житомирській
областях і завозиться до Київської області у достатніх обсягах.
Камінь облицювальний. Ця корисна копалина є цінною сировиною будівельної
галузі і використовується завдяки декоративним якостям, визначеним мінеральним
складом,

текстурою,

високими

фізико-механічними

властивостями

(міцність,

протистояння процесам вивітрювання тощо).
В Україні родовища каменю облицювального пов’язані із платформами,
приуроченими до Українського кристалічного щита та Волино-Подільської плити, або із
складчастими областями – Карпатами, Гірським Кримом, Донецькою складчастою
спорудою. Як і камінь будівельний, вони є продуктом утворення різних інтрузивних
комплексів, тому і представлені гранітами, лабрадоритом, габро, чорнокітом, монцонітом
архейського та протерозойського віку. Подібність походження родовищ каменю
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будівельного і каменю облицювального дозволяє розглядати їх у комплексі як споріднену
сировину.
В межах України виявлено понад 300 родовищ та проявів каменю, що є
придатними

для

вироблення

блоків

облицювального

призначення.

На

балансі

нараховується 206 родовищ із запасами (А+В+С1) 331263,13 тис.м3. Отже, насиченість
території країни цим видом корисних копалин визначена за формулою розрахунку
коефіцієнту насиченості території, складає 551,1. В той же час до державного Фондового
Реєстру занесено лише 190 родовищ та 16 резервних. Промисловістю освоєно 127
родовищ, запаси каменю облицювального в яких (кат. А+В+С1) складають майже 199,6
млн м3. Серед різновидів каменю облицювального перше місце посідають граніти, яких
нараховується понад 58 родовищ із запасами 155 млн м3, гранодіорити та граносієніти,
сумарні запаси яких дорівнюють 49,38% від загальних запасів облицювального каменю
України. Друге місце посідають габро і лабрадорити (табл. 2.25).
Таблиця 2.25 – Запаси каменю облицювального в Україні* (01.01.2009)
Кількість родовищ

Граніти,
гранодіорити,
граносієніти
габро
лабрадорит

Запаси
А+В+С1, млн м3)

58

155

Питома вага у загальних
запасах.
К.обл., %
49,38

37,4
39,59

11,28
12,0

* Складено за матеріалами Геоінформ

Інституційна структура підприємств з видобутку каменю облицювального в Україні
подана в таблиці 2.26.
Таблиця 2.26 – Інституційна структура підприємств з видобутку каменю
облицювального в Україні* (на 01.01.09 р.)
Організація, корпорація, підприємство
Комерційні структури
Держкорпорація „Укрбудматеріали”
Держжитлокомунгосп
Державного
Департаменту
з
питань
виконання покарань

Кількість підприємств
110
5
1
4

* Складено за матеріалами Геоінформ

Розвиток будівельної індустрії, який відбувається в Україні останнім часом,
стимулює зростання видобутку каменю облицювального (табл. 2.27), який збільшився
майже у тричі. Основні родовища зосереджені у Житомирській, Дніпропетровській,
Закарпатській областях.
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Таблиця 2.27 – Динаміка видобутку каменю облицювального в Україні*
Вид копалини
2000
139,8

3

Камінь облицювальний, тис. м

Роки
2005
300,1

2008
412,43

* Складено за матеріалами Геоінформ

На фоні загальнодержавної ситуації із наявністю родовищ, видобутком каменю та
його застосуванням Київська область виглядає не найкращим чином, адже тут Балансом
запасів враховане одне Богуславське родовище, запаси граніту в якому складають 6240,8
тис. м3 – біля 1,88% від загальноукраїнських. Родовище розташоване поблизу залізничної
станції Богуслав, одна з його ділянок – Михайлівська – належить до комерційної структури
ВАТ „Комета”, в цілому родовище не розробляється і має різну відомчу приналежність.
Сировина для виготовлення каменю облицювального залягає неглибоко, перекрита
малопотужним (до 5 м) грунтово-рослинним шаром, місцями пісчано-глинистими та
суглинистими відкладами, корою вивітрювання материнських порід та подекуди сильно
враженими процесами вивітрювання кристалічними породами. Коефіцієнт територіальної
насиченості Київської області складає 222,0, що майже у 2,5 рази поступається
загальноукраїнському показнику.
Отже, розглядаючи наявність у Київській області каменю облицювального, можемо
констатувати, що запаси ці не є помітними на тлі державних інтересів й існування
потужних родовищ у інших областях, в геологічній будові території яких бере участь
український кристалічний щит. Але перспективи розвитку відповідної галузі будівельної
індустрії існують з огляду на запаси сировини і розташування родовища поблизу столиці.
Можна засвідчити наявність у Київській області певного потенціалу з виробництва каменю
облицювального, який має бути зреалізований через організацію гірничо-видобувного
підприємства і збуту ним відповідної продукції.
Пісок будівельний. В межах Київської області досить поширені будівельні піски. Їх
родовища належать до відкладів крейди, палеогену, неогену та четвертинного віку. На
Лівобережжі ними утворені піщані тераси та величезні піщані накопичення „зандри”. Як
будівельна

сировина

піски

(відсортовані

відповідно

до

існуючих

нормативів)

використовуються для виготовлення бетонів різної марки і сфер застосування.
В Україні в цілому піски будівельні мають широке поширення. Всього
нараховується 900 родовищ та проявів цієї сировини, 492 з яких обліковується Державним
балансом запасів корисних копалин України. Запаси їх на 1.01.2009 р. становили
2903970,53 тис. м3 (за кат. А+В+С1), насиченість території, вирахована коефіцієнтом
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насиченості, складає 4831,8. Серед родовищ, що експлуатуються промисловими
підприємствами, нараховано 172, готується до експлуатації 37, не розробляється і не
готується до розробки в найближчий час 281 родовище.
Всього в країні у 2008 р. було видобуто понад 11,3 млн м3 піску будівельного, що
майже у 2,5 рази більше, ніж у 2000 р. Збільшення видобутку будівельного піску також
пов’язано із інтенсифікацією будівництва в країні і відродженням в цілому промисловості
будівельних матеріалів. Коефіцієнт освоєності корисної копалин складає 18,8.
Київська область на загальнодержавному рівні виглядає досить скромно. Тут
Державним балансом враховано 38 родовищ, запаси яких складають 249324, 23 тис.м3
(А+В+С1). Коефіцієнт територіальної насиченості пісками будівельними дорівнює 8872,7,
що майже вдвічі більший за середньоукраїнський показник. На 1.01.2009 р. із 31 родовища,
які належать Державному фонду розроблялося 11 родовищ, загальний видобуток піску на
яких становив 2687,9 тис.м3, а коефіцієнт освоєності складає 95,6 і є набагато вищим за
середній по країні (табл. 2.28). Пісок, що видобувається з родовищ області,
використовується для виробництва силікатної цегли, будівельних розчинів різного
призначення, у будівництві автомобільних доріг.
Таблиця 2.28 – Динаміка видобутку піску будівельного*
Вид копалини
Пісок будівельний, тис.м3

2000
432,0

Роки
2005
1922,8

2008
2687,9

* Складено за матеріалами Геоінформ

Зростання останнім часом видобутку піску будівельного свідчить про активність
прояву в області загальнодержавних процесів і тенденцій у нарощуванні обсягів
виробництва будівельних матеріалів і зокрема видобутку саме цієї сировини. Здійснення
низки ринкових перетворень в інституційній сфері обумовило виникнення нових форм
власності – колективної і приватної. Відповідні підприємства можуть бути локомотивом в
освоєнні потенціалу, який існує в області.
Цегельно-черепична сировина. Цегельно-черепична сировина є також поширеною в
Україні і області. Вона зосереджена в районах розповсюдження глинистих порід
(легкоплавних глин та суглинків, глинистих сланців, лесів, каолінів) та приурочена до
широкого спектру геологічних відкладів і геоструктурних районів. В країні нараховується
Державним балансом 1890 родовищ (у тому числі 62 комплексних) із сумарними запасами
(за кат. А+В+С1) 2420686,42 тис. м3. Коефіцієнт територіальної насиченості складає понад
4027,7; коефіцієнт освоєності – 7,44.
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Оскільки більша частина території Київської області розташована в межах
Дніпровсько-Донецької западини (східна та північно-східна), складеної лесами і
лесовидними суглинками, останні використовуються як сировина для виробництва різних
сортів піску будівельного призначення. У північно-західній частині області, за відсутності
лесових покладів, сировиною для виробництва цегли й черепиці слугують морені валунні
суглинки. Всього в Київській області нараховується 108 родовищ цегельно-черепичної
сировини, запаси їх становлять (А+В+С1) 184064,07 тис. м3. До Державного фонду
належить 99 родовищ, розосереджених по території області відносно рівномірно (крім
північних та північно-східних районів). Коефіцієнт насиченості в області складає 6550,5.
Загальна забезпеченість області цегельно-черепичною сировиною є достатньою і
складає понад 7,5% по відношенню до запасів держави. За видами цегельно-черепичної
сировини запаси розподіляються таким чином (табл. 2.29).
Із загальної кількості родовищ розробляється 30, на яких у 2008 р. видобуто 339,35
тис. м3 цегельної сировини. Цегла і стінові блоки, що виробляється з неї, споживаються у
м. Києві та області. Коефіцієнт освоєності цієї сировини в області складає 12,0. Серед
родовищ, що розробляються, найбільшими є Креницьке (запаси 149,7329 тис.м3), яке
належить приватній структурі; Фасівське (31,152 тис.м3), розробляється ТОВ „Альфа”;
Озернівське (18,712 тис.м3), розробляється ВАТ „СБК-Прогрес”, Стайківське (5,819
тис.м3); Обухівське (5,532 тис.м3). Із запасами від 1000 тис.м3 до 5000 тис.м3 у
промисловому використанні знаходиться такі родовища: Шкарівське, Пирогівське,
Кожанське, Дибинецське, Журавлихське, Крив’янське, Мостищенське, Кузьминське,
половина з яких освоюється приватними структурами.
Таблиця 2.29 – Питома вага Київської області у повидових запасах цегельночерепичної сировини*
Україна
Запаси, тис. м3
А+В+С1
Сировина
цегельночерепична (всього)
Аргіліт
Глина
Глина аргілітові
Глина каолінова
Глина мергельна
Глина трепельна
Каолін
Мергель
Наглинок

2420686,4
63295,8
535609,4
6722,0
142,0
22933,4
564,0
16050,6
11812,7
14741,2

Київська область
Запаси, тис. м3
А+В+С1
% до України
184064,1
37237,0
22544,4
10718,7
14741,2

7,54
1,52
0,92
0,44
0,6
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Пісок глинистий
пісок
Сланець глинистий
Суглинок
Супісок

540,0
45349,7
20219,7
1646407,5
8315,0

2211,0
86169,8
4337,0

0,09
3,53
0,18

* Складено за матеріалами Геоінформ

Сировина скляна. Скляна кварцевміщуюча сировина розповсюджена у всіх
геоструктурних регіонах України. Нараховується понад 100 її родовищ і проявів.
Споживачами цієї сировини є скляна і керамічна промисловість України, а також
Молдови, Білорусі й Росії. В Україні працює численна кількість заводів з виробництва
будівельного, технологічного, архітектурно-художнього скла, скляної тари, аптекарського
посуду, виробів стемаліту, сіталів, шлакоситалів та ін. Кварцеві піски, які надходять на
українські заводи, попередньо, як правило, не обробляються і не збагачуються. Тому
коливання їх хімічного складу є досить відчутним і не відповідає вимогам сучасного
виробництва. В Україні є лише одне унікальне Новоселівське родовище, на базі якого
виробляється понад 10 видів кварцового концентрату, споживачами якого є підприємства
як нашої країни, так і інших країн СНД. Всього в Україні Балансом запасів враховано 32
родовища піску та 1 ліпариту із сумарними запасами (кат. А+В+С1) 237548,89 тис. т, у
тому числі запаси на родовищах піску налічують 211670,89, а ліпариту – 20727 тис. т.
Коефіцієнт загальної насиченості території України скляною сировиною складає 395,2,
кварцовими пісками – 360,7.
Київська область має 5 родовищ кварцового піску із загальними запасами
(А+В+С1) 1799,0 тис.т, що дорівнює всього 0,76% запасів України. Вони відносяться до
категорії „малих” і не розробляються: Бабинецьке (А+В+С1) – 690 тис.т, Мирчанське – 78
тис. т, Кодринське – 1272 тис.т, Пісківське – 104 тис.т, розвідується Козинське родовище із
запасами, як передбачається, 1010 тис.т. Всі родовища включені до Державного фонду
родовищ і можуть розглядатися як потенціальні для забезпечення певних потреб
господарства (промисловості) у кварцевих пісках.
Виходячи із обсягів запасів можна констатувати, що рівень насиченості Київської
області кварцовими пісками, коефіцієнт якої складає 64, у 5,6 рази менший, ніж в Україні в
цілому. До того ж ресурси не освоюються, оскільки у 2008 р. жодне із розвіданих родовищ
не експлуатувалося. Не зважаючи на обмежені ресурси скляної сировини у Київській
області слід відзначити наявність невеликого потенціалу розвитку видобутку і відповідної
галузі будівельної промисловості.
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Керамзитова сировина. У Київській області є родовища керамзитової сировини, яка
застосовується як заповнювач для легких бетонів. Для цього використовується в
основному легкоплавні глини, глинисті сланці, суглинки та аргіліти, що при нагріванні до
температури 1050-1250ºС мають властивості спучуватися. Для виробництва керамзиту
використовуються різновиди глинистих порід, якими є пухкі, щільні, кам’яноподібні глини
і суглинки, глинисті сланці й аргіліти, бентонітові глини.
В Україні на 1.01.2009 р. враховано 56 родовищ керамзитової сировини, балансові
запаси яких становлять 327705,64 тис. м3 (А+В+С1), а насиченість нею території ледве
перевищує показник у 579 одиниць (відносних). Рівень освоєності цього виду корисної
копалини не дуже високий і складає 23% до загальних запасів керамзитової сировини.
Освоюється всього 16 родовищ, рівень видобутку досягнув 176,8 тис. м3 у 2008 році,
коефіцієнт освоєності складає майже 0,3 (табл. 2.30). Запаси 39 родовищ, що не
розробляються, перевищують 74% всіх розвіданих запасів цієї сировини.
Таблиця 2.30 – Динаміка видобутку керамзитової сировини в Україні*
Вид копалини
Керамзитова сировина, тис. м3

2000
106

Роки
2005
192,4

2008
176,8

* Складено за матеріалами Геоінформ

У Київській області налічується 3 родовища керамзитової сировини, які відносяться
до категорій „великі” – (1) та „середні” – (2), мають запаси 24634,3 тис. м3, що складає
трохи більше 7% від загальнодержавних запасів. Вони представлені глинами й
суглинками, запаси яких у державному масштабі становлять відповідно 4,06 та 2,95%. В
області комерційною структурою розробляється Музичанське родовище глини із запасами
2,16% від загальноукраїнських. Ще два родовища – Сквирське та Фастівське – не
розробляються. Сумарна насиченість території області вища за середню по країні,
коефіцієнт насиченості дорівнює 876.
Маючи певні резерви і потенціал керамзитової сировини, Київська область може
розглядатися як перспективна для виробництва цього продукту в Україні.
Аналіз коефіцієнтів насиченості та освоєності корисних копалин, що складають
сировинну базу промисловості будівельних матеріалів, по Україні та Київській області
(табл. 2.31) засвідчує, що найбільш численною і потужною за запасами у мінеральносировинній базі Київської області є сировина для виробництва будівельних матеріалів, яка
налічує 6 видів корисних копалин, найбільшими з яких за кількістю родовищ, запасами та
обсягами видобутку відносно потреб області є камінь будівельний, пісок будівельний,
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цегельно-черепична сировина. Ці копалини відповідно до запасів мають певний потенціал
щодо збільшення видобутку і виготовлення відповідної продукції. На території області
налічується значна кількість невеликих родовищ піску і глини, які обумовлені її
геологічною будовою і відповідними породами їх походження, є нерозвіданими і не
врахованими балансом запасів, але експлуатуються залежно від місцевих потреб,
збільшуючи також фактично потенціал наявності і можливості використання корисних
копалин, що є основою для виробництва будівельних матеріалів.
Таблиця 2.31 – Коефіцієнти територіальної насиченості та освоєності мінеральносировинних ресурсів*
Мінерально сировина

Камінь будівельний
Камінь облицювальний
Пісок будівельний
Цегельно-черепична
Скляна
Кварцеві піски
Керамзитова
Торф

Коефіцієнт насиченості
Україна
Київська
область
551,1
4831,8
4027,7
395,2
360,7
579
3444,2

Коефіцієнт освоєності
Україна
Київська
область
61,4
46,6

222,0
8872,7
6550,3

18,8
7,4

64,0
876

0,3

95,6
12,0

0

* Складено за матеріалами Геоінформ

Крім корисних копалин, що складають сировинну базу промисловості будівельних
матеріалів, у Київській області зосереджені родовища торфу.
В Україні загально геологічним обліком обраховано 2,07 млрд т запасів торфу у
межах 584,47 га для глибин, що є промислово придатними. Торф є унікальним природним
потенціалом органічної сировини енергетичного та агрохімічного напрямків використання.
Торфові родовища – це заторфовані ділянки суші, площею більше 1 га, і потужністю
торфовміщуючого пласту понад 0,7 м. Відповідно до рельєфу торфові родовища
розміщуються у заплавах, надзаплавних терасах, на вододілах. Заплавні родовища є
низинними й багатозольними. Надзаплавні поширені на схилах терас, складені низинним
(сфагновим) малозольним (8-12%) торфом. На вододілах низинний торф залягає у нижній
частині покладів, у верхній – верховий торф. У зв’язку з цим родовища на вододілах є
змішаного типу. Для сільського господарства найбільшою цінністю є низинні високозольні
родовища, які нерідко містять необхідні для рослин речовини – вапно, вівіаніт
(фосфорнокислий закис заліза) тощо, – і торф з яких використовується як добриво.
Всього виявлено і розвідано 2168 торфових родовищ. Торф із родовищ, зольність в
окремих ділянках яких сягає 25%, використовується в якості добрива. Всього
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розробляється (1.01.2009 р.) 190 родовищ, які містять 145788 тис. т запасів (за категоріями
А+В+С1+С2). Крім родовищ, що розробляються, нараховується 164 перспективних для
розвідки родовища із балансовими запасами 233,5 млн т. Коефіцієнт територіальної
насиченості з цього виду копалини складає по Україні 3444,2.
У Київській області є 140 родовищ торфу, площею 49247 га й загальними
геологічними запасами (А+В+С1+С2) 224140 тис. т Державним балансом запасів
враховано 32 родовища, які мають балансові запаси 36968 тис. т (загальні запаси
становлять 116229 тис. т). Крім того, є 60 родовищ з прогнозними ресурсами 82174 тис. т,
5 родовищ із площею до 10 га, 43 антропогеннозмінених родовища (затоплені, забудовані
чи забруднені радіонуклідами). В області переважна більшість родовищ має площу 100300 га, торф в них низинного типу і має високу зольність – 20-35%. Саме через високу
зольність, 17% запасів відноситься до забалансових, придатних для використання в якості
добрива. Родовища розосереджені по території всієї області, але найбільша їх концентрація
спостерігається у північно-східних районах, долинах річок Здвиж, Тетерів, Ірпінь, східній
частині р. Трубіж. Коефіцієнт насиченості території області запасами торфу складає
4136,2, перевищуючи середній показник по країні.
На наш час експлуатується 3 родовища – Здвиж, Карань, Клопотівське із запасами
103 тис.т за категоріями А+С1. Видобуток здійснювали дочірні підприємства
„Київавтодору”, а саме: „Гавронщинаторф” та „Стареторф”. Ними видобуто 13 тис. т
торфу на добриво із родовищ Здвиж та Карань. На родовищі Клопотівське ТОВ „Росток”
видобуто у 2008 р. 5 тис. т теж на добриво. Рекультивації піддано 14 га площі розроблених
торфовищ.
Державним балансом запасів у Київській області враховані запаси 3 резервних
торфових родовищ та 10 ділянок, запаси яких складають понад 22% від загальних по
області. Перспективними для розвідки є ще 6 торфових родовищ і 7 ділянок, запаси в яких
перевищують 10% від загальних запасів по області. Крім того окремо обліковані запаси
охоронних, осушених, зазолених, дрібнопокладових родовищ тощо. Отже, розвідка,
диференціація родовищ за якістю корисної копалини, напрямками використання, станом
придатності до експлуатації тощо свідчить про проведення постійних геолого-пошукових і
розвідувальних робіт, підняття рівня вивченості і підготовленості родовищ до
використання, збільшення потенціалу торфовидобувної промисловості, а також розмаїття
формування, умов залягання, особливість і придатність цієї корисної копалини до
господарського використання. Теоретична приналежність торфу до групи паливно-
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енергетичних ресурсів в умовах формування родовищ Київської області дещо корегується
низькою якістю (зольність понад 35%) торфу та робить його практично непридатним до
енергетичного використання.
Аналіз стану мінерально-сировинної бази у Київській області щодо наявності,
обсягів запасів, перспектив їх нарощування – дозволяє вирахувати коефіцієнт
територіальної насиченості в кожному районі, встановити регіональні відмінності,
амплітуду коливань цих коефіцієнтів та провести групування районів за рівнем
насиченості (забезпеченості) корисними копалинами.
Амплітуда коливань рівня насиченості корисними копалинами у регіональному
розрізі становить 104072 (від мінімального показника у 432 одиниці до максимального –
104504 одиниці). Але показник, який має Кагарлицький район, є винятковим для області
(табл. 2.32) і має бути виокремлений, створюючи ранг надвисокої насиченості корисними
копалинами.
Таблиця 2.32 – Насиченість корисними копалинами районів Київської області*

Райони

Камінь
будівний

Пісок
будівний

Корисні копалини
Камінь
Сировина
Керамічна
облицюваскляна
сировина
льний

Баришівський
180,1
Білоцерківський
1946,9
1601,5
Богуславський
863,8
7801
Бориспільський
6832,1
Бородянський
7706,6
Броварський
201,2
Васильківський
7050
Вишгородський
235,1
Володарський
6336,5
Згурівський
Іванківський
100,1
Кагарлицький
К.407,1
Святошинський
Макарівський
4013,8
Миронівський
1445
Обухівський
4648,2
П.-Хмельницький
Поліський
120,2
Рокитнянський
71550
Сквирський
1521
Ставищенський
Таращанський
3132,5
4640
Тетіївський
1844,6
Фастівський
1911,6
Яготинський
* Складено за матеріалами Геоінформ

Цегельночерепична
сировина

Торф

166083
3362,5
290
2378,8

7,8
135,1
427,5
594,8

10832

104504
14305
22385,8
402,7
194076
480,2

2248,8

6688

1515,5

925,6
2524,2
303,2
205,6
4264,4
431,5

7,8
83,7
16,6

Середній
коефіцієнт
територіальної
насиченості
корисними
копалинами

Групування
районів
за рівнем
насиченості
мін.еральн.
ресурсами

180,1
56544
4009,1
3561,1
3364,4
201,2
3592,6
235,1
3382,0
595
100,1
104504,0
8515

1
3
2
2
2
1
2
1
2
1
1
3
2

8802,5
924
50264,3
248,4
120,2
71550,0
3045
2524,2
2692
1025,1
2564
431,5

2
1
3
1
1
3
2
2
2
2
2
1
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Невисока насиченість двох регіонів (Яготинського та Згурівського) мінеральними
ресурсами є також винятково низькою, ці два райони утворюють групу наднизької
забезпеченості корисними копалинами. Решта районів має показники, що коливаються в
межах від понад 1000 до 100000 одиниць. Доцільність групування регіонів Київської
області з метою здійснення подальших практичних досліджень, вивчення можливостей
ефективного використання корисних копалин – окремих родовищ, їх груп, окремих видів
та їх сполучень, - обумовила ранжування регіонів області за трьома градаціями, а саме:
низького рівня насиченості – до 1000 одиниць
середнього рівня – 1000-50000 одиниць
високого рівня – понад 50000 (до 104504)
За цими критеріями було здійснене групування районів (табл. 2.33, рис. 2.11).
Таблиця 2.33 – Групи районів за рівнем насиченості корисними копалинами
Коефіцієнти територіальної насиченості
Низький рівень
Середній рівень
Високий рівень
до 1000
1000-50000
понад 50000
Баришівський
Богуславський
Білоцерківський
Броварський
Бориспільський
Кагарлицький
Вишгородський
Бородянський
Обухівський
Згурівський
Васильківський
Рокитнянський
Іванківський
Володарський
Миронівський
К.-Святошинський
П.-Хмельницький Макарівський
Поліський
Сквирський
Яготинський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
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Рис. 2.11 – Територіальна насиченість мінеральними ресурсами Київської області
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Отже найчисленнішою є група районів (12) з середнім коефіцієнтом територіальної
насиченості всієї сукупності корисних копалин. Кількість районів найменш забезпечених
мінеральними ресурсами складає 9. З високим рівнем територіальної насиченості є чотири
адміністративні одиниці. Все це свідчить про відносно рівномірний та невисокий рівень
забезпеченості корисними копалинами майже всієї території області.
Крім того, коефіцієнти територіальної насиченості корисними копалинами районів
Київської області засвідчують (див. табл. 2.33) великі амплітуди коливань запасів
мінеральних ресурсів, родовища яких розміщуються дисперсно. Так, зокрема найбільші
запаси каменю будівельного зосереджено у Рокитнянському районі (розміщені на
українському
черепичної

кристалічному
сировини

–

щиті),

у

Васильківському,

Білоцерківському,

Володарському;

Макарівському,

цегельно-

Таращанському,

Кагарлицькому, Обухівському; підземних вод – Києво-Святошинському, Бориспільському,
Миронівському тощо. Звичайно, коефіцієнт насиченості визначається розвіданими
запасами, але, в цілому, він відображає ситуацію, яка обумовлює можливості сучасного та
перспективного промислового освоєння і використання корисних копалин у регіонах і
області.

Регіональні відмінності у використанні мінерально-сировинних ресурсів
Характер і ступінь використання мінерально-сировинних ресурсів по регіонах
Київської області обумовлений їх наявністю, обсягами запасів, доступністю промислового
освоєння, якістю та потребами господарства в тих матеріалах і продуктах, які можуть бути
з них вироблені. Оскільки всі корисні копалини в області є практично кондиційними для
господарського застосування, основні проблеми їх використання пов’язані з ступенем
освоєності того чи іншого родовища, що залежить від наявності потужних родовищ
аналогічних корисних копалин у прилеглих регіонах або спеціалізацією останніх на
видобутку певного виду копалини (зокрема каменю будівельного, облицювального тощо),
забезпечення нею інших регіонів держави та експорту, як це має місце у Черкаській,
Вінницькій,

Житомирській

областях,

в

яких

кристалічні

породи

Українського

кристалічного щита утворили потужні і цінні родовища.
Приналежність

території

Київської області

за

геологічною

будовою

до

Українського кристалічного щита та четвертинних покладів Дніпровсько-Донецької
западини визначили розміщення і розмежування певних видів корисних копалин на заході
або сході регіону. Переважна частина родовищ корисних копалин кристалічного
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походження (камінь будівельний, облицювальний) зосереджені у південно-західних
районах області, цегельно-черепична, скляна, керамічна сировина, пісок будівельний
мають дисперсне поширення, родовища їх винайдені і експлуатуються як на заході, так і у
східних районах.
Освоєність корисних копалин області за видами та її рівень, обрахований за
коефіцієнтом територіальної освоєності поданий у таблиці 2.34.
Таблиця 2.34 – Коефіцієнти територіальної освоєності корисних копалин*
Камінь
будівельний

Коефіцієнт територіальної освоєності
Камінь
Пісок
Цегельно- Скляна
облицювальний будівельний черепична сировина
сировина

Середній
46,6
не осв.
по області
* Складено за матеріалами Геоінформ

95,6

12,0

не осв.

Керамзитова
сировина

Торф

0,0

0,0

Зокрема, камінь будівельний видобувається на родовищах, зосереджених у 5
районах

(Богуславському,

Рокитнянському);

пісок

Володарському,

будівельний

у

6

Макарівському,
районах

Миронівському,

(Бориспільському,

Києво-

Святошинському, Обухівському, Бородянському, Білоцерківському, Таращанському);
торф у 3 районах (Макарівському, Бородянському, Обухівському); керамзитова сировина в
1 районі (Києво-Святошинському). Повсюдне поширення цегельно-черепичної сировини
та постійна потреба у відповідній продукції зумовили розробку її родовищ у 18 районах
області

(наприклад,

Богуславський,

Білоцерківський,

Кагарлицький,

Києво-

Святошинський, Обухівський, Макарівський та ін.).
Таблиця 2.35 – Територіальне зосередження видобутку корисних копалин за їх видами
Камінь
будівельний

Пісок
будівельний

Богуславський
діл. Дешки

Бориспільський
род. Гартівське,
Гнідинське

Володарський
род.
Рудосільське
Макарівський
род.
Соснівське
Рокитнянський
род. Синявське

К.-Святошинський
род. Заводське, Пн.Либідське
Обухівський род.
Новоукраїнське,
Стугнівське
Бородянський
род. Озернівське
Білоцерківський
род. Піщанське,
Трушківське
Таращанський

Керамзитова
сировина
К.-Святошинський
род. Музичанське

Торф

Бородянський
род. Здвиж

Макарівський
род. Здвиж 1
Обухівський
род. Клопотівське

Цегельночерепична
сировина
Білоцерківський
род. Шкарівське,
Білоцерківське,
Узинське, Озернівське
Богуславський
род. Богуславське,
Дибинецьке
Бориспільський
род. Старинське
Васильківський
род. Хамбиківське
Володарський
род. Володарське
Миронівський
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род. Улашівське

род. Миронівське,
Владиславське
Макарівський
род. Фасівське,
Плахтянське
Згурівський
род. Малосупоївське
Кагарлицький
род. Стайківське,
Кузьминецьке
К. –Святошинський
род. Забучанське,
Пирогівське,
Мостищенське
Обухівський
род. Креницьке,
Обухівське
ПереяславХмельницький
род.Переяславське1,
Переяславське2
Сквирський
род. Сквирське,
Золотухівське
Ставищенський
род. Журавлихське
Таращанський род.
Крив’янське
Тетіївський род.
Степівське
Фастівський род.
Кожанське
Яготинський род.
Яготинське

Регіональні особливості у загальному освоєнні корисних копалин, кількості
залучених до господарського обігу родовищ та видів корисних копалин систематизовані у
табл. 2.36.
Таблиця 2.36 – Групування районів за кількістю освоєних видів корисних копалин
Райони, в яких освоєні корисні копалини
Жодного виду
Одного виду
Двох видів
Трьох видів
Вишгородський Згурівський
Бориспільський К.-Святошинський
Іванківський
Кагарлицький
Бородянський
Макарівський
Поліський
П.-Хмельницький Васильківський Обухівський
Рокитнянський
Володарський
Таращанський
Миронівський
Сквирський
Тетіївський
Фастівський
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Характерною ознакою районів освоєння двох та трьох видів корисних копалин є
залучення до господарського використання родовищ розповсюдженої цегельночерепичної сировини, каменю та піску будівельного. Можна зазначити, що освоєні
родовища цегельно-черепичної сировини, будівельного каменю та піску обумовлюють
певну виробничо-господарську розгалуженість будівельної індустрії області як у сфері
виробництва відповідних будівельних матеріалів, так і у сфері здійснення поставок,
формуванні

взаємодоповнюючих

та

взаємозаміщуючих

зв’язків,

можливостей

створення певних інвестиційних умов для подальшого розвитку галузі. Недостатня
освоєність місцевих мінерально-сировинних ресурсів певною мірою пояснюється, на
наш погляд, двома факторами. Одним з них є загальна насиченість території країни
цими видами будівельної сировини, адже будівельний камінь, пісок, глина мають
повсюдне поширення й місцеве застосування, тим більше, що прилеглі до Київської
області регіони мають значно кращий рівень організації виробництва каменю
облицювального, будівельного тощо через наявність більш потужних покладів,
родовищ, якіснішої сировини. Другим, на нашу думку, фактором є відсутність реальних
інвестицій і бажання організувати потужну ланку виробництва будівельних матеріалів
поблизу столиці, будівельний комплекс якої користується матеріалами, що надходять зпоза меж регіону.

Потенціал водних ресурсів
Водні ресурси Київської області складаються із поверхневих (ріки, річки, озера
тощо) та підземних вод. На території області розташовані річки, що відносяться до
басейну Дніпра: Прип’ять, Уж, Тетерів, Здвиж, Ірпінь, Десна та ін. Тут знаходиться
Київське та частина Канівського водосховища, 56 водосховищ невеликих за розміром –
об’ємом 194,0 м3 та 2386 ставків, що містять 235,5 млн м3 води. У загальному
багаторічному стокові, який становить 46,7 км3, найбільшу питому вагу складає
сумарний річковий стік – 46,4 км3 (99,3%). Запаси підземних вод сумарно складають
968, 127 тис. м3/добу (А+В+С1).
За запасами водних ресурсів область має достатньо високий показник по відношенню
до України в цілому, перевищуючи відповідні показники майже в 6-11 разів. У
наймаловодніший рік із забезпеченістю 95% на 1 км2 тут припадає 996,5 тис. м3 загальних
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поверхневих вод, а на одного мешканця – 6,48 тис. м3. Коефіцієнт територіальної
забезпеченості поверхневими водними ресурсами області становить 35,4.
Україна відноситься до регіонів світу з недостатнім водозабезпеченням
(табл. 2.37). За питомим показником у розрахунку на одного мешканця забезпеченість
сумарним річковим стоком складає 4,1 тис.м3/рік, місцевим стоком – 1 тис.м3/рік.
Територіальний розподіл водних ресурсів є нерівномірним, зменшуючися з півночі та
північного заходу на південь і південний схід. Він не відповідає особливостям
територіального розміщення промислових комплексів і зосередження водоємних
виробництв, найпотужніші з яких знаходяться у Донбасі, Криворіжжі та інших
незабезпечених водою регіонах.
Таблиця 2.37 – Місце України у світовому забезпеченні річковими водами*
(тис.м3/рік)
Територія
Світ у цілому
Європа у цілому
Україна

Питома вага у забезпеченні
1 людини
1 км2
8,2
328
4,6
306
1,0
87

* Складено за: Вишневський В.І. Річки та водойми України. Стан і використання. – К., 2000. – 375 с.

Водні джерела традиційно використовуються по всій території держави як
транспортні артерії, для рибного господарства, водної меліорації, лісосплаву, для
водопостачання населенню, промисловості, сільському господарству, рекреації,
отримання гідроелектроенергії. Гідроресурси України складають майже 45 млрд кВт-ч,
серед яких половина – 22-25 млрд кВт-ч – є потенційно технічно доступними та
економічно

доцільними

для

використання.

Таким

чином,

частина

води

використовується безповоротно, а інша – без відбору водних ресурсів, тобто –
використовується енергія води, її поверхня тощо.
В країні у звичайний за водністю рік загальні запаси води складають 94 км3, з
яких 56,2 км3 є доступними для використання. Головними річками є: Дніпро (довжина в
межах України 981 км; середній річний стік – 53,5 км3); Дністер (довжина в межах
України – 705 км, стік – 8,7 км3); Південний Буг (довжина 806 км, стік 3,4 км3);
Сіверський Донець (довжина в межах України – 672 км, стік 5 км2); Дунай заходить в
Україну в низинній частині, на ділянці 174 км. Він є транзитною артерією із стоком
123 км3. Крім природних водних артерій (їх в Україні нараховується понад 70 тисяч),
до маловодних районів побудована низка штучних каналів з метою забезпечення
населення, промисловості, сільського господарства водними ресурсами. Це такі канали,
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як Північно-Кримський (довжина 400,4 км), Дніпро-Донбас (550 км), Дніпро-Кривий
Ріг (43 км), Сіверський Донець-Донбас (131,6 км) та ін.
На маловодному Півдні України створені зрошувальні системи (Інгулецька,
Каховська та ін.), на заводненому Поліссі та у місцях уповільненого стоку діють
меліоративні системи (Верхньоприп’ятська, Латорицька та ін.). На території України
нараховується понад 20 тис. озер, великі розташовані у плавнях Дунаю та на узбережжі
Чорного моря. Боліт нараховується 12 тис. км2, ареал їх зосередження – Полісся та
заплави деяких річок.
Загальна площа боліт становить 6,57 млн га. Майже половина з них осушена.
61% земельно-болотного фонду зосереджено у Поліссі, де відповідні роботи з
осушення проводилося без належного науково-технічного забезпечення. З проведенням
широкомасштабних осушувальних робіт було порушено збалансованість екосистеми,
особливо у Прип’ятському Поліссі, самоочищення водойм відповідних територій,
знищені можливості накопичення чистої води у великих запасах, що в цілому
позначилося на забезпеченні території водними ресурсами та підтримці водності
Дніпра. Тому необхідним є подальше створення низки систем осушення – зволоження
боліт, які є важливою частиною забезпечення двостороннього регулювання водного
режиму на меліоративних землях. Зараз найбільшими системами, що відповідають
сучасному науково-технічному рівню зокрема в межах Київського та Прип’ятського
Полісся є: Ірпінська (8,2 тис. га), Трубізька (37,6 тис. га), Верхньоприп’ятська (25,1
тис. га) та деякі інші.
Структура споживання водних ресурсів має такий вигляд: переважна більшість
(понад 48%) свіжої води споживає промисловість, тому рівень її технологічного
оснащення,

відповідно

до

сучасних

вимог

збереження

екосистем,

набуває

найважливішого значення. Друге місце у споживанні води посідає сільське
господарство – 40%. На комунальні потреби населення міст та інших поселень
припадає 12% (табл. 2.38).
Таблиця 2.38 – Структура споживання використаної води в Україні, (у відсотках)*
Всього

Використана вода

100

Промисловість
45,4

Спожито
у тому числі
Сільське
Комунальне Інші галузі та скид
господарство господарство води
26,6
26,3
1,7

* Розраховано за: Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – К., 2000. – 375 с.
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Найбільші річки утворюють річкові системи. Головна річкова система України
утворена Дніпром з притоками. Басейн Дніпра займає 65% території країни. По території
Київської області, річкова система якої належить саме до басейну Дніпра, протікають
найбільші притоки Дніпра у верхній та середній його течії – Прип’ять (з притоками),
Тетерів, Рось (праві притоки), Десна (ліва притока).
Відповідно до гідрографічного поділу басейну Дніпра територія Київської області
відноситься до тієї частини, що охоплює правобережжя Прип’яті, і де найбільші її притоки
беруть початок на Волино-Подільській і Придніпровській височинах та лівобережжя
Дніпра, де притоки його стікають із Середньоруської височини та її відрогів (Десна). За
водністю, площею водозаборів і довжиною найбільшими правобережними притоками
Прип’яті й межиріччя Прип’ять-Рось є Стир, Горинь, Случ, Уборть, Уж, Тетерів та Ірпінь.
Пересічна густота річкової мережі на території області – 0,30 км/км2, у правобережжі
Прип’яті – 0,39 км/км2. Високий рівень густоти річкової мережі забезпечується наявністю
маленьких річок і ручаїв, які у верхніх ділянках басейнів річок Случ, Тетерів та Рось
створюють густоту річкової мережі в межах 0,5-0,7 км/км2, що є досить високим
показником для України1. Таким чином, на відміну від не забезпеченого водними
ресурсами Півдня України, Київська область відноситься до тих північних регіонів, де
поверхневі води цілком задовольняють побутові та господарські потреби території.
Регіональний

розподіл

місцевого

стоку

(табл.

2.39)

засвідчує,

що

найзабезпеченішими (в розрахунку на чисельність населення) районами є Іванківський,
Макарівський, Поліський, Сквирський, Білоцерківський. Найменш забезпеченими –
Богуславський,
Яготинський,

Києво-Святошинський,
Бориспільський.

Серед

Переяслав-Хмельницький,
усіх

регіонів

Фастівський,

області особливе місце

за

забезпеченістю місцевим стоком посідає Вишгородський район через наявність на його
території

потужного

(за

запасами

води)

Київського

водосховища.

Коефіцієнт

територіальної насиченості цього регіону місцевим стоком складає 903750, що у понад 64
рази перевищує найменший показник у Богуславському районі.
Таблиця 2.39 – Коефіцієнт територіальної насиченості місцевим стоком районів
Київської області у вкрай маловодний рік*
Райони
Баришівський
Білоцерківський
1

Водозабезпеченість
населення (млн м3 / рік)
18,95
51

Коефіцієнт територіальної
насиченості
18950
40000

Найбільша густота річкової мережі спостерігається у Карпатах – 2,0 км/км2
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Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
Києво-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
Переяслав-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

11,1
26,45
45,6
35,0
30,45
180,75
29,85
48,5
80,75
28,16
15,21
103,0
28,28
34,6
16,0
76,8
24,64
60,6
20,16
25,52
26,88
16,65
17,85

13987,5
18892,8
50666,6
29166,6
25375
903750
42643
60625
22430
28160
21728
73577
31422
43250
10606
59077
41066
60600
28800
31900
33600
18500
22312,5

*Розраховано за: Комплексний атлас Київської області. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – С. 29-30.

Водозабезпеченість населення місцевим стоком коливається по районах області від
0,0 до 12 тис. м3/ рік на одну особу. Коефіцієнт насиченості районів місцевим стоком у
вкрай маловодний рік обрахований як усереднений показник для кожного регіону.
Відповідно до цього показника може бути виділено три групи районів: райони,
водозабезпеченість в яких складає до 1,0 тис. м3/рік на одну особу; райони, в яких цей
показник становить від 1,0 до 3,0; район (Поліський) з надзвичайно високим показником
забезпеченості – понад 12, що пояснюється, з одного боку, високим рівнем насиченості
території поверхневим стоком, з іншого, – невеликою чисельністю населення, що тут
проживає. Якщо вирахувати забезпеченість території місцевим стоком, то коефіцієнти
територіальної насиченості ним відобразять відсутність закономірності у географічному
розподілі

місцевого

стоку

по

регіонах.

Адже,

високі

показники

насиченості

спостерігаються як у регіонах на півночі області (Поліський), так і на сході (Згурівський),
півдні (Сквирський) та центрі області.
Особливу

роль

в

Україні

і

області

відіграють

підземні

води.

Вони

використовуються переважно населенням у побутових цілях. З Півночі на Південь України
збільшується глибина залягання підземних вод, амплітуда становить 400-500 м (від 100150 м до 500-600 м). Основна частина підземних вод залягає на Півночі і Заході, де на 1
особу припадає у 2-3 рази більше запасів, ніж на Півдні і Сході. У 2008 р. Державним
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балансом питних та технічних вод було враховано 430 родовищ, розвідано понад 1058
ділянок, з яких експлуатується 581 ділянка із запасами 15047, 175 тис м3/добу (за А+В+С1).
В

Україні

виділяються

такі

артезіанські

басейни:

Волино-Подільський,

Дніпровсько-Донецький, Причорноморський, а також чотири гідрологічні провінції:
Складчастої області Українських Карпат, Донецької складчастої області, Складчастої
області Гірського Криму, область тріщинних вод Українського щита.
Київська область належить до територій, що обіймає Дніпровсько-Донецький
артезіанський басейн та область тріщинних вод Українського щита. У зв’язку з цим води
залягають у осадових відкладах четвертинно-неогенового, палеогенового, крейдяного,
юрського періодів, а також у тріщинуватій зоні кристалічних порід архею та протерозою.
На облік взято розвідані по 87 ділянках балансові експлуатаційні запаси розміром 968,127
тис.м3/доб (кат. А+В+С1). Таким чином, коефіцієнт територіальної насиченості
підземними питними та технічними водами складає в області 34452,9, є достатньо високим
і відображає рівень забезпеченості цими ресурсами відносно країни та інших корисних
копалин, наявних у області.
В цілому сумарний коефіцієнт насиченості водними ресурсами (місцевим стоком та
підземними водами) відображає реальну картину наявності (табл. 2.40) та розподілу
водних ресурсів по регіонах, де перше місце також належить Вишгородському району,
останнє – Богуславському.
Таблиця 2.40 – Коефіцієнти територіальної насиченості водними ресурсами регіонів
Київської області*
Райони
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
Києво-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
Переяслав-Хмельницький

Сумарний коефіцієнт
насиченості водними ресурсами
20475
29731
11139
34482
25872
20767
28404
488510
28700
34920
13520
18530
69914
39574
35988
63125
14736
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Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

35000
23700
34775
19829
20379
21925
24528
21156

*Розраховано за: Комплексний атлас Київської області. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – С. 29-30

Ранжування районів за рівнем територіальної насиченості водними ресурсами
дозволило згрупувати їх у три групи: райони низького, середнього та високого рівня
територіальної насиченості водними ресурсами (табл. 2.41, рис.2.12). Найчисленнішою
групою (16 районів) є група низького рівня насиченості. Шість районів складають групу
середнього рівня, яка розміщується по всій території області. Три райони, прилеглі до
столиці, через наявність головної водної артерії – Дніпра, водосховища на ньому та
високий рівень вивченості запасів підземних вод, займають найвищі в обласному розрізі
ранги у забезпеченості водними ресурсами.
Таблиця 2.41 – Групи районів за рівнем територіальної насиченості водними
ресурсами
Низький рівень – до 30000
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Володарський
Іванківський
Кагарлицький
Переяслав-Хмельницький
Рокитнянський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

Коефіцієнти територіальної насиченості
Середній рівень 30000-60000
Понад 60000, у тому числі 488570
Бориспільський
Вишгородський
Згурівський
Києво-Святошинський
Макарівський
Обухівський
Миронівський
Поліський
Сквирський
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Рис. 2.12 – Територіальна насиченість водними ресурсами Київської області
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Із 2004 року спостерігається в цілому незначне зростання кількості родовищ питних
та технічних підземних вод. На даний час в області експлуатується 34 родовища, пов’язані
гідрографічно (гідрологічно із басейном Дніпра та його притоками і розташованих поблизу
населених пунктів). Територіально родовища, що враховані Державним балансом,
розміщені достатньо рівномірно (табл. 2.42), із деяким підвищенням концентрації (рівня
зосередження) у центральній частині області, поблизу Києва.
Таблиця 2.42 – Коефіцієнти територіальної насиченості підземними водами по
регіонах Київської області
Коефіцієнт територіальної
Група*
насиченості підземними водами
1 Баришівський
22000
2
2 Білоцерківський
19461,5
2
3 Богуславський
8290
1
4 Бориспільський
50071,4
3
5 Бородянський
1077,7
1
6 Броварський
12366,6
2
7 Васильківський
31433,3
2
8 Вишгородський
73300
3
9 Володарський
14757,1
2
10 Згурівський
9215
1
11 Іванківський
4611,1
1
12 Кагарлицький
8900
1
13 Києво-Святошинський
118100
3
14 Макарівський
5571,4
1
15 Миронівський
40555,5
2
16 Обухівський
93000
3
17 Переяслав-Хмельницький
18866,6
2
18 Поліський
10923
2
19 Рокитнянський
6333,3
1
20 Сквирський
8950
1
21 Ставищенський
10857,1
2
22 Таращанський
8858,7
1
23 Тетіївський
10250
2
24 Фастівський
30555,5
2
25 Яготинський
20000
2
№

Райони

* Групування проведено з урахуванням забезпеченості підземними водами в межах Київської
області:
1 – низький рівень, 2 – середній, 3 – високий.

Наявні дані та амплітуда коливань розрахованих коефіцієнтів насиченості
підземними водами (від 1077 до 118100) обумовили виділення трьох рангів регіонів:
низького рівня насиченості до 10000 одиниць (умовних), середнього – 10000-50000
одиниць, високого – понад 50000 одиниць. Відповідно до цих показників всі райони
можуть бути ранжовані і об’єднані у три групи (табл.2.43, рис. 2.13).
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Таблиця 2.43 – Групи районів за рівнем забезпеченості підземними водами
Групи за коефіцієнтом територіальної насиченості
Низький рівень (до 10000)
Середній рівень (10000-50000) Високий рівень (понад 50000)
Богуславський
Баришівський
Бориспільський
Бородянський
Білоцерківський
Вишгородський
Згурівський
Броварський
Києво-Святошинський
Іванківський
Васильківський
Обухівський
Кагарлицький
Володарський
Макарівський
Миронівський
Рокитнянський
Переяслав-Хмельницький
Сквирський
Поліський
Таращанський
Ставищенський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

Таким чином найчисленішою (за запасами підземних вод) є група районів із
коефіцієнтом насиченості середнього рівня – 12 районів. Другу за кількістю групу складає
група з низьким рівнем насиченості – 7 районів. Група районів з високою насиченістю
запасами є відносно нечисленною – 4, зосереджена у центрі області поблизу столиці, що
обумовлено високим рівнем розвіданості через підвищений попит господарства, високу
концентрацію населення, а відтак і значні обсяги споживання водних ресурсів загалом.
У Києві враховано дев’ять родовищ підземних вод, що відносяться до крейдових та
юрських покладів, вісім з яких експлуатується. Загальний водовідбір в місті складає
256949 тис.м3/добу, а коефіцієнт територіальної насиченості є дуже високим, виходить за
межі показників по регіону і складає 305892.
Слід зазначити, що однією з особливостей освоєння водних ресурсів області є
використання їх гідроенергетичного потенціалу. В області діє кілька ГЕС. Серед них
найпотужніші – Київська ГЕС та ГАЕС, які є єдиним гідроенергетичним комплексом із
сумарною встановленою потужністю 408,5 мВт та середнім виробленням електроенергії
790 млн кВТ-ч при максимальному напорі 12 метрів. У пониззі р. Тетерів також діє ГЕС.
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Рис. 2.13 – Територіальна насиченість підземними водами Київської області
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Потенціал лісових ресурсів
Інтегральний індикатор лісових ресурсів Київського регіону та стану їх використання
розраховується на основі аналізу наявних статистичних даних, які узагальнено
характеризують лісові ресурси та стан їх використання на рівні адміністративних одиниць.
Такими індикаторами є: 1) загальна площа лісів і лісистість території адміністративних
одиниць; 2) площа лісів на одну особу; 3) заготівля деревини на одну особу; 4) обсяг
продукції, робіт та послуг лісового господарства на одну особу; 5) полезахисна лісистість;
6) забезпеченість населення міст регіону лісами зелених зон та 7) радіоактивне
забруднення лісів регіону.
Індикатор 1. Лісистість території
Індикатори “Площа лісів” і “Лісистість території ” узагальнено в абсолютних і
відносних величинах, що характеризують наявність лісових ресурсів у межах окремих
суспільно-природних територіальних комплексів (СПТК) різного рангу – від локальних (у
межах населених пунктів із підпорядкованою їм територією), районних, обласних,
регіональних та СПТК державного рівня [129]. Високий рівень лісистості території є
необхідною передумовою стабілізації екологічної ситуації СПТК різного рівня,
збереження їх навколишнього природного середовища
Лісистість адміністративних областей України нерівномірна. Вона становить від
3,9% у Запорізькій області до 51,0% у Закарпатський області [130]. На основі аналізу
нерівномірності лісистості в межах окремих адміністративних областей України для
кожної адміністративної одиниці Київської області виставляються бали в залежності від
рівня лісистості їх території: дуже низька – 1 бал (лісистість території до 5%), низька – 2
(5-10), середня – 3 (10-15), висока – 4 (15-25), дуже висока – 5 балів (лісистість території
адміністративного району становить більше 25%). За цим принципом, в залежності від
рівня лісистості території, адміністративним одиницям Київської області за індикатором 1
нараховані бали (табл. 2.44).
Таблиця 2.44 – Київська область. Лісистість територій адміністративних районів
№
п/п

Регіон

Київська область
райони
1 Баришівський

Загальна площа
території,
тис. га

Площа, вкрита лісовою
рослинністю, тис. га

Лісистість,
%

Бал

2812,5

596,8

21,2

4

95,8

8,9

9,3

2
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
міста
Березань
Біла Церква
Бориспіль
Бровари
Буча
Васильків
Ірпінь
П.-Хмельницький
Ржищів
Славутич
Фастів
Київ
Київська область

127,7
77,2
148,5
93,4
118,8
118,4
203,1
64,6
76,3
361,6
92,6
72,6
136,4
90,4
77,3
145,6
128,8
66,2
98,0
67,4
75,8
75,8
89,7
79,3

12,9
19,1
29,4
39,2
18,0
16,4
85,9
6,3
0,8
148,4
1,1
17,6
36,5
9,9
11,0
16,4
61,3
3,1
6,6
5,8
10,8
6,5
19,7
1,6

10,1
24,7
19,8
42,0
15,1
13,9
42,3
9,7
1,1
41,0
1,2
24,2
26,8
10,9
14,2
11,3
47,6
4,7
6,7
8,6
14,3
8,6
22,0
2,0

3
4
4
5
4
3
5
2
1
5
1
4
5
3
3
3
5
1
2
2
3
2
4
1

3,3
3,4
2,0
3,4

0,2
0,1
0,0
0,1

5,7
2,9
0,0
3,7

2
1
1
1

2,1
3,8
3,2
3,6
2,1
4,3
83,6
2896,1

0,1
1,3
0,0
0,8
1,1
0,0
31,5
628,3

2,6
33,8
0,1
22,1
52,4
0,8
37,5
21,7

1
5
1
4
5
1
5
4

* Розраховано за: [98, 132,133]

Індикатор 2. Площа лісів на одну особу
Індикатор “Площа лісів на одну особу ” найбільш узагальнено характеризує забезпеченість
населення окремих СПТК лісом як інтегральним лісовим ресурсом. Для розрахунку цього
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індикатора береться загальна площа лісів адміністративних одиниць регіону (загальна
площа лісового фонду).
Забезпеченість

населення

адміністративних

областей

України

лісом

як

інтегральним лісовим ресурсом нерівномірна. Вона становить від 0,05 га лісів на одну
особу у Донецькій області до 0,84 га лісів на одну особу у Житомирській області.
На основі аналізу нерівномірності забезпечення населення лісами (землями
лісового фонду) в межах окремих адміністративних областей України для кожної
адміністративної одиниці Київської області виставляються бали в залежності від рівня
забезпечення населення цих адміністративних одиниць лісами: дуже низька – 1 бал (0,05 0,1 га загальної площі лісів на одну особу), низька – 2 (0,1 - 0,2), середня – 3 (0,2 - 0,3),
висока – 4 (0,3 - 0,5), дуже висока – 5 балів (більше 0,5 га загальної площі лісів на одну
особу). За цією методикою за індикатором 2, в залежності від рівня забезпеченості
населення лісом, адміністративним одиницям Київської області нараховані наступні бали
(табл. 2.45).
Таблиця 2.45 – Київська область. Площа лісів на одну особу
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Регіон
Київська область
райони
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський

651,3

Кількість
населення,
тис.чол.
(на 01.01.2009)
1727,9

9,5
13,6
20,9
30,2
40,5
19,4
16,8
92,4
6,5
2,0
161,8
6,8
18,7
37,2
10,0
12,8
18,3
61,7
14,1

37,7
50,6
37,0
52,7
56,9
69,1
59,6
71,9
19,3
18,8
31,9
35,0
153,3
40,2
36,1
68,8
31,1
6,3
30,0

Площа лісів,
тис. га

Площа лісів
на одну
особу, га

Бал

0,38

4

0,25
0,27
0,56
0,57
0,71
0,28
0,28
1,29
0,34
0,11
5,07
0,19
0,12
0,93
0,28
0,19
0,59
9,79
0,47

3
3
5
5
5
3
3
5
4
2
5
2
2
5
3
2
5
5
4
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20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
міста
Березань
Біла Церква
Бориспіль
Бровари
Буча
Васильків
Ірпінь
П.-Хмельницький
Ржищів
Славутич
Фастів
Київ
Київська область

7,2
6,3
11,2
7,1
20,3
1,9

39,9
24,7
31,3
33,2
32,7
35,1

0,3
0,2
0,0
0,2

16,7
208,7
57,2
93,8

0,1
1,3
0,0
0,8
1,1
0,1
36,1
687,4

27,1
111,7
28,5
7,7
24,4
48,9
2765,5
4493,4

0,18
0,26
0,36
0,21
0,62
0,05

2
3
4
3
5
1

0,15

2

* Розраховано за: [98, 132,133]

Індикатор 3. Заготівля деревини на одну особу
Індикатор “Заготівля деревини на одну особу ” узагальнено характеризує
забезпеченість населення окремих СПТК сировинними лісовими ресурсами, оскільки в
Україні деревина є основним видом сировинних лісових ресурсів, що заготовлюються.
Заготівля деревини для потреб населення і народного господарства в межах
адміністративних областей України нерівномірна. Вона становить від 0,01 м3 деревини на
одну особу у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях до 1,70 м3 деревини на
одну особу у Житомирській області. На основі аналізу нерівномірності заготівлі деревини
для потреб населення і народного господарства в межах адміністративних областей
України для кожної адміністративної одиниці Київської області виставляються бали в
залежності від рівня забезпечення населення деревиною: дуже низька – 1 бал (0,01-0,2 м3
деревини на одну особу), низька – 2 (0,2-0,4), середня – 3 (0,4-0,7), висока – 4 (0,7-1,0),
дуже висока – 5 балів (більше 1,0 м3 деревини на одну особу). За цією методикою для
індикатора 3, в залежності від обсягів заготівлі деревини, адміністративним одиницям
Київської області нараховані наступні бали (табл. 2.46).
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Таблиця 2.46 – Київська область. Заготівля деревини на одну особу
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Регіон
Київська область
райони
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
міста
Березань
Біла Церква
Бориспіль
Бровари
Буча
Васильків
Ірпінь
П.-Хмельницький
Ржищів
Славутич
Фастів
Київ
Київська область
* Розраховано за: [98, 132,133]

Заготівля
деревини,
тис. куб. м
1210,1

64,9
57,7
61,7
246,8
29,9
197,9

202
7,8
127,4
65,2

40,4
37

1,4
4,1
65,9

101,7
1311,8

Кількість
населення,
тис.чол.
(на 01.01.2009)
1727,9

Заготівля
деревини на
одну особу,
(м3 /1 особу)
0,70

37,7
50,6
37,0
52,7
56,9
69,1
59,6
71,9
19,3
18,8
31,9
35,0
153,3
40,2
36,1
68,8
31,1
6,3
30,0
39,9
24,7
31,3
33,2
32,7
35,1

0,00
1,28
1,56
1,17
4,34
0,43
0,00
2,75
0,00
0,00
6,33
0,22
0,83
1,62
0,00
0,00
1,30
5,87
0,00
0,00
0,00
0,04
0,12
2,02
0,00

16,7
208,7
57,2
93,8

0,00
0,00
0,00
0,00

27,1
111,7
28,5
7,7
24,4
48,9
2765,5
4493,4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,29

Бал
3
1
5
5
5
5
3
1
5
1
1
5
2
4
5
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
1

2
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Індикатор 4. Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства на одну
особу
Індикатор „Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства на одну особу” в
найузагальненішому вигляді характеризує рівень розвитку лісового господарства СПТК
різного рівня.
Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства у межах адміністративних
областей України нерівномірний. Найбільшими вони є в адміністративних областях
Українського Полісся і Українських Карпат, де розміщена лісосировинна база, а
найменшими – в адміністративних областях Степу та у Криму. Так, обсяги продукції, робіт
та послуг лісового господарства у регіонах змінюються від 3,7 грн на одну особу у
Донецькій області до 299,3 грн на одну особу у Житомирській області.
На основі аналізу нерівномірності обсягів продукції, робіт та послуг лісового
господарства в межах адміністративних областей України для кожної адміністративної
одиниці Київської області виставляються бали в залежності від обсягів продукції, робіт та
послуг лісового господарства на одного мешканця: дуже низький – 1 бал (обсяг продукції,
робіт та послуг лісового господарства на одну особу становить до 10 грн), низький – 2 (1050), середній – 3 (50-100), високий – 4 (100-200), дуже високий – 5 балів (обсяг продукції,
робіт та послуг лісового господарства на одну особу становить більше 200 грн). За цією
методикою за індикатором 4, в залежності від обсягів продукції, робіт та послуг лісового
господарства, адміністративним одиницям Київської області нараховані наступні бали
(табл. 2.47).
Таблиця 2.47 – Київська область. Обсяг продукції, робіт та послуг лісового
господарства
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Регіон
Київська область
райони
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський

Обсяг продукції,
робіт та послуг,
млн грн

Кількість
населення,
тис.чол.

Обсяг продукції, робіт та
послуг на одну особу,
тис. грн

Бал

259,1

1727,9

0,150

4

37,7
50,6
37,0
52,7
56,9
69,1
59,6
71,9
19,3
18,8
31,9

0,000
0,279
0,395
0,186
1,248
0,061
0,000
0,449
0,000
0,000
1,288

1
4
4
4
5
2
1
4
1
1
5

14,1
14,6
9,8
71
4,2
32,3

41,1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
міста
Березань
Біла Церква
Бориспіль
Бровари
Буча
Васильків
Ірпінь
П.-Хмельницький
Ржищів
Славутич
Фастів
Київ
Київська область

1,2
23,2
12

7
8,3

0,2
0,4
19,7

25,3
284,4

35,0
153,3
40,2
36,1
68,8
31,1
6,3
30,0
39,9
24,7
31,3
33,2
32,7
35,1

0,034
0,151
0,299
0,000
0,000
0,225
1,317
0,000
0,000
0,000
0,006
0,012
0,602
0,000

16,7
208,7
57,2
93,8

0,000
0,000
0,000
0,000

27,1
111,7
28,5
7,7
24,4
48,9
2765,5
4493,4

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,009
0,063

2
4
4
1
1
4
5
1
1
1
1
2
5
1

3

* Розраховано за: [98, 132,133]

Індикатор 5. Полезахисна лісистість
Індикатор

„Полезахисна

лісистість”

узагальнено

характеризує

заходи

суспільства щодо збереження сільськогосподарських ландшафтів та забезпечення
сталого розвитку рослинництва засобами агролісомеліорації.
Полезахисна

лісистість

у

межах

адміністративних

областей

України

нерівномірна. Вона становить від 0,01% у Волинській області до 2,5% у Запорізькій
області. На основі аналізу полезахисної лісистості в межах окремих адміністративних
областей

України

для

кожної

адміністративної

одиниці

Київської

області

виставляються бали в залежності від значення полезахисної лісистості: дуже низька –
1 бал (0,01-0,5% від площі ріллі), низька – 2 (0,5-1,5), середня – 3 (1,5-2,5), висока – 4
(2,5-3,5), дуже висока – 5 балів (понад 3,5% від площі ріллі). За цією методикою за
індикатором 5, в залежності від значення полезахисної лісистості, адміністративним
одиницям Київської області нараховані наступні бали (табл. 2.48).

228
Таблиця 2.48 – Полезахисна лісистість адміністративних районів Київської області
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Регіон
Київська область
райони
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
міста
Березань
Біла Церква
Бориспіль
Бровари
Буча
Васильків
Ірпінь
П.-Хмельницький
Ржищів
Славутич
Фастів
Київ
Київська область
* Розраховано за: [98, 132,133]

Площа
ріллії,
тис. га
1295,1

Площа
полезахисних
полос, тис. га
13,5

60,9
86,4
38,5
65,5
25,8
57,4
70,0
23,1
46,1
52,0
51,6
63,3
30,6
69,2
57,9
34,7
78,4
26,8
37,8
71,5
47,5
47,1
50,6
48,0
54,4

0,7
1,1
0,4
0,6
0,1
0,5
0,9
0,1
0,3
0,7
0,1
0,6
0,5
0,6
0,6
0,3
1,1
0,2
0,6
1,0
0,4
0,6
0,3
0,5
0,7

Полезахисна
лісистість, %

Бал

1,0

2

1,1
1,3
1,0
0,9
0,4
0,9
1,3
0,4
0,7
1,3
0,2
0,9
1,6
0,9
1,0
0,9
1,4
0,7
1,6
1,4
0,8
1,3
0,6
1,0
1,3

2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

2
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Індикатор 6. Забезпеченість населення міст лісами зелених зон
Для міського населення ліси зелених зон мають велике рекреаційне і санітарногігієнічне значення.
Відповідно до статей 39 і 41 нової редакції Лісового кодексу (в редакції Закону
України № 3404-ІУ від 08.02.06 р.) ліси залежно від основних виконуваних ними функцій
поділяються на наступні категорії: ліси природоохоронного, наукового, історикокультурного призначення, рекреаційно-оздоровчі, захисні та експлуатаційні ліси. Порядок
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового
фонду затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 16.05.07 р. В
цьому Порядку приведені нормативи віднесення лісів до зелених зон навколо населених
пунктів залежно від природної зони, рівня лісистості території та чисельності мешканців
населених пунктів.
Нормативи, що стосуються населених пунктів Київської області, затверджені
Постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 16.05.07 р., приведені в таблиці 2.49.
Таблиця 2.49 – Нормативи визначення площ лісів зелених зон населених пунктів*
(гектарів на 1000 чоловік населення)
Населені пункти з кількістю населення (тис. чол)
Лісистість

Менше 12,0

12,1-50,0

Менше 5
5,1-10,0
10,1-15,0
15,1-20,0
20,1-25,0
Понад 25

10
15
25
40
45
55

11
20
30
50
55
70

Менше 3
3,1-5,0
5,1-10,0
10,1-15,0
Понад 15

7
11
20
30
45

9
14
25
40
60

50,1-100,0

Українське Полісся
17
30
50
70
85
105
Лісостеп
14
20
35
60
85

101,1-250,0

250,1-500,0

Більше
500,0

20
35
55
85
100
125

25
45
75
110
130
165

30
60
90
135
160
200

16
25
45
70
100

20
30
55
90
130

25
40
70
110
160

* Складено за Постановою Кабінету міністрів України № 733 від 16.05.07

За цими нормативами для міст обласного підпорядкування Київської області
розраховані нормативні площі лісів зелених зон на 1000 мешканців (табл. 2.50). На основі
співставлення фактичних і нормативних площ лісів зелених зон виставлені бали.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 733 від 16.05.07 р. для міст з чисельністю
мешканців понад 1 млн чол. нормативи встановлюються окремо. Тому для міста Києва у

230
70-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст. була виділена зелена зона, до якої окрім лісів
м. Києва входять ліси прилеглих адміністративних районів. Тому для Києва за
індикатором 6 виставлено бал 4. А містам Бровари і Ірпінь бал підвищено на одну
одиницю, оскільки мешканці цих міст мають можливість відпочивати у рекреаційних лісах
м. Києва, що межують з цими містами.
Таблиця 2.50 – Київська область. Забезпеченість населення міст лісами зелених зон
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6

Регіон
Київська область
райони
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
міста
Березань
Біла Церква
Бориспіль
Бровари
Буча
Васильків

Фактична
площа лісів на
1000 чоловік,
га

Розрахункова
площа лісів на
1000 чоловік,
га

Бал

16,7
208,7
57,2
93,8

18,0
1,0
0,0
2,1

25
16
14
17

4
1
1
3

27,1

3,7

11

2

Площа
лісів,
тис. га

Кількість
населення,
тис.чол.

651,3

1727,9

9,5
13,6
20,9
30,2
40,5
19,4
16,8
92,4
6,5
2,0
161,8
6,8
18,7
37,2
10,0
12,8
18,3
61,7
14,1
7,2
6,3
11,2
7,1
20,3
1,9

37,7
50,6
37,0
52,7
56,9
69,1
59,6
71,9
19,3
18,8
31,9
35,0
153,3
40,2
36,1
68,8
31,1
6,3
30,0
39,9
24,7
31,3
33,2
32,7
35,1

0,3
0,2
0,0
0,2
0,1
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7
8
9
10
11

Ірпінь
П.-Хмельницький
Ржищів
Славутич
Фастів
Київ
Київська область

1,3
0,0
0,8
1,1
0,1
36,1
687,4

111,7
28,5
7,7
24,4
48,9
2765,5
4493,4

11,6
0,0
103,9
45,1
2,0
13,1

125
9
45
70
11

3
1
3
4
2
4

* Складено за: [98,132,133]

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС під радіоактивне забруднення потрапило
близько 3,5 млн га лісів України, з яких 157 тис. га виведено з господарського обігу
внаслідок високого рівня радіоактивного забруднення цезієм-137 (понад 15 Кі/Км2). Із
загальної площі забруднених лісів 39% мають щільність забруднення цезієм – 137 понад 1
Кі/Км2. Лісогосподарська діяльність у радіоактивно забруднених лісах обмежується й
регламентується

„Рекомендаціями

з

ведення

лісового

господарства

в

умовах

радіоактивного забруднення”, розробленими науковцями УкрНДІЛГА.
В зонах радіоактивного забруднення до 1 Кі/Км2 обмежень по заготівлі лісових
ресурсів не має, в зонах із радіоактивним забрудненням 1-5 Кі/Км2 заготівля проводиться
із обов’язковим дозиметричним контролем, при радіоактивному забрудненні 5-15 Кі/Км2
заготівля грибів, ягід і лікарських рослин заборонена, в зонах радіоактивного забруднення
понад 15 Кі/Км2 заборонена також заготівля деревини як палива.
В результаті радіоактивного забруднення лісів лісове господарство України
понесло значні збитки, сума яких сягає 1,8-2,0 млрд грн в цінах 1984 року, виведено з
користування 15 млн м3 деревини. Припинили свою діяльність Чорнобильський,
Новошепелицький і частково Поліський і Іванківський держлісгоспи Київської області, де
знаходяться найбільші площі радіоактивно забруднених лісів [131].
Нині в умовах радіоактивного забруднення господарську діяльність здійснюють 52
держлісгоспи, в яких працюють 25,7 тис.осіб або 27% від загальної чисельності
працівників галузі. У зв’язку з цим створення безпечних умов праці на підприємствах і
охорона здоров’я людей, які працюють на забруднених територіях, залишається
найважливішою проблемою [130].
Індикатор 7.
За відсутності статистичних даних про радіоактивне забруднення лісів у державних
кадастрах лісових і земельних ресурсів, статистичних збірниках Київської області бали за
індикатором 7 будуть виставлені на основі експертної оцінки на основі картосхеми
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радіоактивного забруднення лісів Київської області [131] та іншої інформації. Ці оцінки
виставлені в таблиці 2.51.
Інтегральні індикатори лісових ресурсів та стану їх використання адміністративних
одиниць Київської області розраховані в таблиці 2.51 шляхом ділення суми балів всіх
індикаторів на кількість цих індикаторів.
Результати аналізу свідчать, що незважаючи на високу лісистість території
Київської області, тут недостатньо заготовлюється деревини і інших лісових ресурсів для
потреб населення та народного господарства. Це обумовлено насамперед радіоактивним
забрудненням лісів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та значного обмеження
лісокористування радіоактивно забрудненими лісовими ресурсами. Недостатня увага
приділяється агролісомеліорації та створенню зелених зон навколо населених пунктів
шляхом

залісення

прилеглих

територій,

непридатних

для

ведення

сільського

господарства. Навпаки спостерігається виділення земель лісового фонду для забудови,
переведення їх в інші землі рішеннями міських рад, знищення лісів зелених зон, що
недопустимо і матиме негативні наслідки для майбутніх поколінь.
Таблиця 2.51 – Інтегральний індикатор наявності лісових ресурсів та стану їх
використання у Київському регіоні
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Індикатори / Бали
Регіон
Київська область
райони
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський

7

Сума балів за
індикаторами

Інтегральний
індикатор

2

-5

12

2,0

2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2

-1
-1
-1
-2
-3
-3
-2
-3
-1
-1
-4
-1
-1
-2
-1
-2
-2
-5

8
16
19
18
18
10
8
17
9
6
17
8
16
19
9
7
17
17

1,3
2,7
3,2
3,0
3,0
1,7
1,3
2,8
1,5
1,0
2,8
1,3
2,7
3,2
1,5
1,2
2,8
2,8

1

2

3

4

5

4

4

3

4

2
3
4
4
5
4
3
5
2
1
5
1
4
5
3
3
3
5

3
3
5
5
5
3
3
5
4
2
5
2
2
5
3
2
5
5

1
5
5
5
5
3
1
5
1
1
5
2
4
5
1
1
5
5

1
4
4
4
5
2
1
4
1
1
5
2
4
4
1
1
4
5

6
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19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
міста
Березань
Біла Церква
Бориспіль
Бровари
Буча
Васильків
Ірпінь
П.-Хмельницький
Ржищів
Славутич
Фастів
Київ
Київська область

1
2
2
3
2
4
1

4
2
3
4
3
5
1

1
1
1
1
1
5
1

1
1
1
1
2
5
1

3
2
2
2
2
2
2

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

9
7
8
10
9
20
5

1,5
1,2
1,3
1,7
1,5
3,3
0,8

5
1
1
3
0
2
6
1
6
6
2
8
13

1,7
0,3
0,3
1,0
0,0
0,7
2,0
0,3
2,0
2,0
0,7
2,7
1,9

2
1
1
1

4
1
1
3

-1
-1
-1
-1

1
5
1
4
5
1
5
4

2
3
1
3
4
2
4
4

-1
-2
-1
-1
-3
-1
-1
-4

2

2

3

2

* Розраховано автором.

2.3. Виробничий, фінансовий й інформаційний потенціал
Особливості використання виробничого потенціалу Київської області
Соціально-економічний розвиток Київської області значною мірою залежить від
ефективного використання її виробничого потенціалу. Він не тільки є важливим чинником
господарської діяльності, соціально – економічного розвитку області, а й засобом підвищення
ефективності господарювання, формування нової стратегії розвитку економіки на основі
застосування нововведень і модернізації виробництва.
Від стану та особливостей використання виробничого потенціалу значно залежить
ефективність взаємозв’язків між структурними підрозділами виробництва, зокрема між
сировинною ланкою і матеріально-технічним забезпеченням, формування збуту продукції,
розвиток обслуговування, організація підготовки кадрів тощо. Вони є основою вирішення
економічних проблем, формування конкурентоспроможного господарства.
Виробничий потенціал – це наявні й потенційні можливості виробництва, здатність
галузей господарства виробляти продукцію, здійснювати капітальне будівництво, перевезення
вантажів, надавати необхідні послуги населенню.
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Виробничий потенціал визначається обсягами виробничих потужностей, наявністю
транспортних засобів і нерозривно пов'язаний з досягненнями науки і техніки. Головною
складовою виробничого потенціалу є основні фонди, що характеризуються обсягами
виробництва, його структурою, рівнем використання, ступенем зношеності та розгалуженістю
виробничої бази. Невід’ємною складовою виробничого потенціалу є також економічно
активне населення, розвиток сфери обслуговування населення та ін.
Виробничий потенціал Київської області сформувався завдяки наявності природних
ресурсів, необхідності їх використання (перероблення, обробки), а також залучення трудових
ресурсів до суспільно-корисної праці. Поряд з розвитком традиційних видів економічної
діяльності тут виникли нові види виробництва під впливом впровадження інновацій, зокрема
новітніх технологій, форм організації виробництва, збільшення іноземних інвестицій.
Виробничий потенціал області має значні можливості, однак майже в усіх галузях він
недовикористовується. Основою виробничого потенціалу Київської області є виробничі
фонди, сировинні та трудові ресурси, що визначають розвиток таких галузей, як добувна та
переробна промисловість, сільське господарство, будівництво, лісове господарство, транспорт.
Область має великий і споживчий потенціал розвитку, що є важливим стимулятором
ефективного використання виробничого потенціалу. Конкурентними перевагами є наявність
столичного споживчого ринку.
Промисловий потенціал є найважливішою складовою виробничого потенціалу області.
Тут зосереджено 5820 підприємств усіх форм власності, де здійснюються основні види
економічної діяльності. Це харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської
сировини, на які припадає 72,2 % обсягів промислового виробництва, хімічна і нафтохімічна
галузі (8,1 %), машинобудування (6,6 %), легка – (1,7%), лісова, деревообробна і целюлознопаперова промисловість і видавнича справа (0,5%).
У виробничому потенціалі промисловості переважають галузі обробної промисловості,
що становить понад 82, 9 % за обсягом продукції, 79,8% – за чисельністю штатних працівників
та 80,1 % – за вартістю основних засобів. Решта виробничого потенціалу припадає на
виробництво і розподілення електроенергії, газу, води. Обсяг реалізованої промислової
продукції (у діючих цінах у 2009 р.) склав 32908,8 млн грн, продукції сільського господарства
– 6626,8 млн грн, у т.ч. рослинництва – 3407,9 млн грн, тваринництва – 3218,9 млн грн.
Провідне місце у виробничому потенціалі займає переробна промисловість та виробництво
сільськогосподарської продукції. Особливе значення має виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів, текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з
хутра, виробництво шкіри та виробів з неї, оброблення деревини та виробництво виробів з
деревини тощо.
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Важливе значення у виробничому потенціалі області належить машинобудуванню.
Серед продукції машинобудування особливе місце належить виробництву машин та
устаткування для сільського та лісового господарства, електричного, електронного та
оптичного устаткування, вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів,
транспортних засобів, побутового устаткування тощо. Провідне місце з виробництва продукції
машинобудування займають Білоцерківський, Броварський, Васильківський, Фастівський,
Макарівський та Бородянський райони. Слід виділити ТОВ «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», виробничі
потужності якого використовуються для виробництва грунтооброблюваної техніки –
глиборозрихлювачі навісні, агрегати грунтооброблювальні дискові, модульні, підресорні,
культиватори, кормозбиральні комбайни: роторний прицепний КРП-2.0 та «Рось-2»,
розкидувачі мінеральних добрив тощо.
Значний вплив на раціональне використання промислового потенціалу області має
впровадження

інноваційних

проектів,

освоєння

випуску

продукції

енерго-,

ресурсозберігаючого та екпортоорієнтованого спрямування. За рахунок завершення їх
реалізації організовано виробництво теплових насосів, сонячних колекторів, обладнання для
теплових пунктів та модулів нагріву оновленого зразка (СП «Укрінтерм», м. Біла Церква),
розпочато випуск мінікотелень для закладів соціальної сфери (ТОВ «Промгазтехнологія»,
м.Фастів) та виробництво енергоємного обладнання для харчової промисловості (ТОВ
«УКРПРОДМАШБУД», Бородянський район). Хімічна та нафтохімічна галузі відіграють
незначну роль у структурі промисловості. Одним з таких підприємств цієї галузі є завод
нафтогазових технологій у місті Фастів.
Основне місце у виробничому потенціалі Київської області належить виробництву
сільськогосподарської продукції. Основними галузями сільського господарства області є:
зернове, виробництво цукрових буряків, соняшнику, овочів, картоплі та тваринництво.
Останнім часом значно збільшилось виробництво енергетичних культур, зокрема ріпаку.
У структурі сільськогосподарської продукції характерним є позитивна тенденція
зростання виробництва зернових культур (з 461 кг у 1990 р. до 552 кг у 2009 р. на одну особу),
картоплі (відповідно з 241 кг до 302 кг), яєць (з 318 до 4555 шт.). Недостатньо
використовуються умови та виробничі потужності для виробництва овочів, плодів та ягід,
м’яса. Значно скоротилося виробництво цукрових буряків (з 712 кг у 1990 р. до 166 кг у
2009 р.), молока (з 347,8 кг до 105,7 кг на одну особу), м’яса яловичини (з 57,9 кг до 45,8 кг).
Характерним для розвитку сільського господарства області на відміну від інших
областей України є підвищення рівня концентрації виробничих потужностей. Це відбувається
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за рахунок зростання ролі сільськогосподарських підприємств, на які припадає 63%
виробничих потужностей, в той час, як на господарства населення лише 37% (в Україні
загалом господарства населення виробляють 59,8% валової продукції сільського господарства,
а сільськогосподарські підприємства – 40,2 %).
У виробництві валової продукції сільського господарства області основне місце
займають такі сільськогосподарські підприємства, як: ВАТ «Терезине» – виробництво
свинини (Білоцерківський район), ЗАТ «МакарОВО» – виробництво яєчного порошку
(Макарівський район), ВАТ «Росич» – виробництво плодоовочевих консерв (с. Томилівка,
Білоцерківського району), ПП «Нива Переяславщини» – виробництво комбікормів, відгодівля
свиней, виробництво м’яса, ковбас, копченостей, м’ясних консерв тощо (Згурівський район,
Переяслав-Хмельницький

район),

ВАТ

«Узинський

цукровий

комбінат»

(м.Узин,

Білоцерківський район), ВАТ «Синявське» – вирощування гібридного насіння цукрових
буряків (Рокитнянський район), СТОВ «Карапиші» – виробництво молока та яловичини
(Миронівський район) та ін.
Особливе значення для ефективного використання виробничого потенціалу має
формування наукоємних виробництв, що розвиваються на основі інноваційної моделі
економічного зростання. Такі виробництва можуть бути використані для експортного
потенціалу області. Основними виробництвами є Білоцерківське ЗАТ «СП «Росава», де
виробляються шини до всіх марок автомобілів, ТОВ «Білоцерківський комбайно-тракторний
завод», Сквирський завод з виготовлення обладнання для пожежних машин, Білоцерківський
завод по виробництву пластикових труб «Європласт 2008», Баришівський завод з переробки
поліетилентерефталатних відходів, українсько-німецьке підприємством «КОСТАЛ» з
виробництва електрообладнання для автомобілебудування (Переяслав-Хмельницький район),
Бородянський ВАТ «Електромашкомплект», ТОВ «Укрпродмашбуд», ВАТ «Пісківський
завод скловиробів» тощо.
Використання виробничого потенціалу нерозривно пов’язане з інвестиційною
діяльністю. Основними напрямами інвестиційної діяльності є освоєння інвестицій в основний
капітал та діяльність на ринку цінних паперів. Обсяг загальних інвестицій Київської області в
основний капітал складав 9955,4 млн грн (2009 р.), або 6,6% від інвестицій в Україні.
Посилено розвивається інвестиційна діяльність у Києво-Святошинському – 1371,8 млн грн,
Броварському – 867,2 млн грн, Вишгородському – 466,8 млн грн, Васильківському – 405,1
млн грн, Миронівському – 780,2 млн грн, Білоцерківському – 362,1 млн грн, Згурівському –
241,2 млн грн, Макарівському – 360,8 млн грн, Фастівському – 121,2 млн грн, Переяслав-
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Хмельницькому – 120 млн грн, Бородянському – 125 млн грн та Сквирському – 104,0 млн
грн (2009 р.) районах. Інвестиції в основний капітал цих районів спрямовані на будівництво
заводів з виробництва теплоізоляційних матеріалів, сухих будівельних сумішей, гіпсокартону
(м.Фастів),

спорудження

сталепрокатного

заводу

компанії

«Єврофінанс

ЛТД»

(Білоцерківський район), будівництво свинокомплексів ТОВ «Нива Переяславщини»
(Переяслав-Хмельницький та Згурівський райони) тощо.
Основним напрямом інвестиційної діяльності з метою раціонального використання
виробничого потенціалу є оновлення продукції машинобудування, хімічної та нафтохімічної
промисловості, перероблення сільськогосподарської продукції. Це дає можливість посилити
конкурентні переваги підприємств на внутрішніх і зовнішніх товарних ринках.
Завдяки оновленню виробничого потенціалу і використанню кваліфікованої робочої
сили, впровадженню інновацій у технологічні процеси і безпосередньо у виробництво
продукції створюються можливості для забезпечення динамічного розвитку і підвищення
якості продукції за умов посилення конкуренції.
Важливою складовою виробничого потенціалу Київської області є рівень розвитку
інфраструктури, зокрема виробничої, транспортної, ринкової. Завдяки інфраструктурі
створюються умови для нарощування й ефективного використання виробничого потенціалу,
підвищення інвестиційної привабливості виробництва, його адаптації до умов активної
конкуренції. Рівень розвитку інфраструктури є важливою передумовою ефективності
капіталовкладень, зниження негативного впливу кризи на економічну активність.
Особлива роль у виробничій інфраструктурі області належить транспорту. Він є
комунікаційною інфраструктурною галуззю виробництва і сфери обслуговування, що
забезпечує потреби господарства і населення з усіх видів перевезень. Нині роль транспорту в
області зростає, він стає все більше інтегрованим і комплексним, трансформується у складну
господарську систему. На фоні зниження ролі чинника відстані підвищуються вимоги до
швидкості

та

якості

транспортування,

надання

сервісних

послуг,

комплексного

обслуговування споживачів.
На обласному рівні розвиток інфраструктури, крім забезпечення суто виробничої
діяльності, сприяє виконанню таких функцій, як управління, правова і фінансова діяльність,
технічне обслуговування, зокрема ремонт, налагоджування, модернізація комплектуючих
тощо. Завдяки цьому формується система взаємопов’язаних видів діяльності, між якими
існують міцні виробничо-економічні зв’язки.
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Ефективне використання виробничого потенціалу Київської області значно залежить
від світових інтеграційних процесів. За умов глобалізації економіки, впливу політичної
ситуації в країні, що певною мірою визначають стратегічний потенціал держави, виробничий
потенціал стає важливою складовою господарського розвитку.
Використання виробничого потенціалу Київської області з метою удосконалення
структури виробництва, визначення пріоритетів господарської діяльності має відбуватися в
умовах збереження природного навколишнього середовища, відповідності антропогеннотехногенного навантаження екологічній ємності території, узгодженості економічно
ефективного та екологічно безпечного виробництва, територіальній збалансованості
виробництва та раціональної планувальної організації території області, переходу від
економіки, що базується на інтенсивному використанні ресурсів, до їх заощадження і
системного відтворення.
Зважаючи на те, що наявність, можливості освоєння і використання виробничого
потенціалу Київської області відбувається в межах сформованої територіальної структури
господарства і розселення населення, слід враховувати її особливості та проблеми, що виникли
в результаті зосередження виробництва, включаючи екологічну ситуацію внаслідок аварії на
ЧАЕС. Це дасть можливість оцінити галузево-функціональний і розселенський зріз
життєдіяльності населення, показати регіональні пропорції розвитку, виявити різну
економічну значимість території.
Таким чином, з посиленням конкуренції виробництва під впливом світових
глобалізаційних процесів, важливо визначити не стільки наявний виробничий потенціал,
скільки його зосередження та якісні характеристики, а також оцінити з позицій розвитку
сучасних технологій, кон’юнктури ринку та організаційно-виробничих нововведень. Велике
значення має врахування особливостей використання виробничого потенціалу, його роль у
господарському розвитку столичної області.
Галузеві особливості використання виробничого, фінансового й інвестиційного
потенціалу Київської області
Виробничий потенціал Київської області переважно зосереджено у промисловості та
сільському господарстві. Не дивлячись на доволі незначну частку в обсязі реалізованої
продукції промисловості (у фактичних цінах) України (3,8% від загальнодержавного
показника у 2009 р.) у регіоні розміщена низка великих промислових підприємств. Саме
тому на душу населення він виробляє продукції більше, ніж у середньому у державі (17,7
проти 17,5 тис. грн). У промисловості області за період з 2000 по 2010 рр. відбулися доволі
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суттєві зміни. Зокрема, остаточно зупинено Чорнобильську АЕС (2000), завершено
реформування форм власності у більшості галузей та почато створення фінансовопромислових груп. Суспільні трансформації та відновлення господарства зумовили
зростання обсягів промислового виробництва у Київській області (табл. 2.52). Як видно з цієї
таблиці, лише в останні два роки, під впливом економічної кризи у державі, промисловість
дещо знизила темпи зростання обсягів виробництва.
Виробництво провідних видів промислової продукції Київської області представлено у
табл. 2.53. Як видно з цієї таблиці протягом першого десятиріччя ХХІ ст. обсяги їх
виробництва зростали і лише починаючи з 2008 р. зменшилось виробництво окремих з них.
Це викликано специфікою протікання економічної кризи у регіоні. Орієнтація переважно на
збут своєї продукції у столиці України – м. Київ призвело до скорочення виробництва цегли
та екскаваторів, посилення конкуренції зі столичними виробниками безалкогольних напоїв,
що зумовило зменшення їх виробництва у Київській області, переважно за рахунок дрібних і
середніх виробників.
Економічна криза суттєво вплинула на обсяги виробництва на найбільших
промислових підприємствах регіону (табл. 2.54), що зумовлено їх високою залежністю від
кон’юнктури на відповідних національному і світовому товарних ринках. Саме тому різке
зменшення будівництва у Київській області зумовило скорочення обсягу виробництва цегли
у 3,43 разу та екскаваторів у 6,41 разу (табл. 2.54). За умови зростання попиту нарощують
обсяги виробництва продукції окремі з них. Економічна криза мало позначилася на
діяльності традиційної галузі спеціалізації Київської області – харчовій промисловості. Це
зумовлено постачанням значної частини товарної продукції та напівфабрикатів до
найбільшого товарного ринку України – її столиці. Більшість великих підприємств харчової
промисловості м. Київ і Київської області функціонують у рамках агропромислової
інтеграції з постачальниками відповідної сільськогосподарської сировини у межах Київської
області у рамках стабільних виробничих зв’язків. Це зумовлено умовами доставки
переважної її більшості.
Саме тому важливе значення для економіки Київської області має сільське
господарство. Хоча його частка у загальноукраїнському виробництві становить 6,5% (2009),
сільське господарство посідає друге місце за цим показником у державі у першому
десятиріччі ХХІ ст. У структурі валової продукції з незначним відривом переважає
рослинництво. Більше половини товарної продукції рослинництва виробляється у великих
сільськогосподарських підприємствах громадського сектору.
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Таблиця 2.52 – Головні показники розвитку промисловості Київської області у ХХІ ст.*
Показник
Обсяг реалізованої продукції промисловості
Середньорічна кількість найманих працівників у
промисловості

Одиниця
виміру

2001

2002

2003

млн грн

5762,0

6677,0

8769,4 12336,8 14521,1 18898,1 23614,5 22519,6 32908,8

104,5

103,5

97,6

осіб

2004

98,3

Роки
2005

102,3

2006

101,8

2007

101,4

2008

100,8

2009

90,4

* Складено за [120]

Таблиця 2.53 – Виробництво найважливіших видів промислової продукції
Вид продукції
Екскаватори
Папір та картон спеціальні некрейдовані; папір
сигаретний, не розрізаний за розмірами
Електроенергія
Безалкогольні напої
Ємності зі скла для напоїв і харчових продуктів
Цегла керамічна не вогнетривка будівельна
* Складено за [120]

Одиниця
виміру
шт.
тис. т
млн кВт. год
тис. дал
млн шт.
млн шт.
умовної цегли

2001
88
184,2

2002
177
211,6

2003
323
230,0

2004
526
87,0

Рік
2005
470
82,3

6136,2
13600
237,3
221,5

6519,1
14692
302,4
231,3

5760,5
16645
346
225,8

4846,7
19190
376,1
129,8

4980,1
24763
596,1
117

2006
693
81,6

2007
952
80,6

2008
859
83,6

2009
134
80,6

5495,1
26699
576,8
131,3

5499,2
32355
632,8
118,7

5947,4
25809
731,3
108,1

5677,1
27903
555,3
31,5
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Таблиця 2.54 – Виробнича спеціалізація найбільших виробників промислової і сільськогосподарської продукції
у Київській області*(2009)
АдміністративноНазва

територіальна
одиниця

Вид економічної
діяльності

Трипільська ТЕС

м. Ржищів

електроенергетика

Казенний завод порошкової
металургії
ВАТ «Київський картоннопаперовий комбінат»
ЗАТ «Росава»

м. Бровари

металургія

м. Обухів

ВАТ «Борекс»

Бородянський
район
м. Бориспіль

целюлозно-паперова
промисловість
гумовотехнічна
промисловість
транспортне
машинобудування
транспортне
машинобудування
промисловість
будівельних матеріалів
скляна промисловість

ЗАТ «Бориспільський
автозавод»
ВАТ «Трібо»
ВАТ «Гостомельський
склозавод»
ІП «Кока-Кола Беверіджиз
Україна Лімітед»

м. Біла Церква

м. Біла Церква
Ірпінська
міськрада
Броварський район

Назва

виробництво
безалкогольних напоїв

Адміністративно-

Вид економічної

територіальна одиниця

діяльності

ЗАТ «Комплекс
Вишгородський район
Агромарс»
ТОВ «Рубі Роз Агрікол» Баришівський район

птахівництво

ТОВ «Баришівська
зернова компанія»
ТОВ «Калитянський
бекон»
ВАТ «Комбінат
«Тепличний»
ВАТ «Птахофабрика
«Київська»
ТОВ «Нива
Переяславщини»
ТОВ «Українська
молочна компанія»
ВАТ «Терезине»

Баришівський район

вирощування зернових

Броварський район

свинарство

Броварський район

овочівництво та
ягідництво
птахівництво

* Складено за даними Головного упарвління економіки Київської обласної держадміністрації

Броварський район

вирощування зернових

ПереяславХмельницький район
Згурівський район

вирощування зернових

Білоцерківський район

м’ясне скотарство

молочне скотарство
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У валовій продукції та у структурі всієї посівної площі рослинництва переважають
зернові. За їх валовим збором Київська область стабільно є одним з лідерів в Україні.
Коливання обсягів врожаю у Київській області як в цілому у державі переважно зумовлено
змінами природних умов у

відповідному році. У 2009 р. при середній у регіоні

врожайності у 38,5 ц/га, найбільший відповідний показник становив 95 ц/га у СВК
«Перемога» (Кагарлицький район). Область стабільно є одним з лідерів в Україні за цим
показником, що свідчить про вищу, ніж у середньому, культуру землеробства у ній.
У лісостепових районах збереглися товарні посіви цукрового (фабричного) буряка та
цукрові заводи, хоча посівна площа під ними має стабільну тенденцію до скорочення.
Лише за 2000-2009 рр. вона скоротилась у 2,46 разу. Це викликано існуючою
несприятливою ціновою політикою на цьому товарному ринку в Україні та посередньою
врожайністю цієї сільськогосподарської культури у Київській області.
Саме сприятливою кон’юнктурою на міжнародному товарному ринку на насіння
соняшника та соняшникову олію пояснюється збільшення площі під соняшником у
Київській області. Зростання закупівельних цін зумовлює розширення площі під посівами
соняшника та збільшення його виробництва. Більша частина його врожаю вивозиться за
межі області на переробні підприємства (у т.ч. на експорт). За 2000-2009 рр. виробництво
соняшника зросло у 3,67 разу, а посівна площа під ним – у 2 рази. У 2009 р. він був
найрентабельнішою культурою у всьому рослинництві Київської області (44,4%).
Існування впродовж 2000-2009 рр. сприятливої кон’юнктури на олійні культури,
зумовило різке розширення площ під посівами ріпака (у 14,13) і сої (у 47,50 разу) у
Київській області. Фактично сформувалася нова галузева спеціалізація у рослинництві
столичного регіону у межах України. Більша частина продукції у необробленому виді
постачається за кордон. Водночас перестало існувати льонарство.
У районах прилеглих до столиці України продовжує розвиватися тепличне
овочівництво, городництво, ягідництво та квітникарство. Більша частина врожаю овочів у
Київській області припадає на Броварський і Києво-Святошинський райони. Тут
знаходяться також найбільші товарні виробники городини, ягід та квітів. Наприклад, на
два підприємства з вирощування квітів у Броварському районі припадає 40% всієї
відповідної товарної продукції держави. Зміна структури попиту у мешканців столиці
України, збільшення їх доходів, зумовило зростання попиту на плоди та ягоди. Лише за
один 2009 р. їх обсяг виробництва у Київській області зріс в 1,62 разу. Більшу їх частину
дали регіони безпосередньо прилеглі до м. Київ. Коливання обсягів виробництва овочів і
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плодів та ягід у столичній області зумовлено переважно кліматичними умовами, адже
більша частина продукції виробляється у господарствах населення. Також переважно
картоплю вирощують переважно у прилеглих до столиці України районах, що викликано
насамперед її споживанням населенням найбільшого міста держави та відгодівлею значної
кількості свиней у цих районах Київської області.
У тваринництві прилеглість до столиці є визначальним чинником у розміщенні
великих спеціалізованих товарних сільськогосподарських підприємств. За виробництвом
яєць і м’яса (переважно курятини і свинини) Київська область є безумовним лідером у
державі, що значною мірою зумовлено наявністю великого ринку збуту готової продукції
напряму населенню і на переробні підприємства у м. Київ. Це зумовило розміщення у
прилеглих до нього районах і містах обласного значення Київської області найбільших
підприємств з вирощування курей та отримання яєць. Показовим є розвиток ЗАТ
«Комплекс Агромакс» (Вишгородський район), що є одним із найбільших виробників
курятини не лише у Київській області, а й у всій Україні. Завдячуючи стабільній роботі
цього підприємства починаючи з 2005 р. цей район є провідним виробником м’яса (у
живий вазі) у всьому столичному регіоні. За період з 2005 по 2009 рр. обсяг виробництва
м’яса у Вишгородському районі зріс в 1,54 разу та він виробив його більш, ніж у решті
регіонів України, за виключенням АР Крим та Дніпропетровської і Черкаської областей.
Це викликано зростанням попиту на курятину насамперед у мешканців столиці держави.
Так само великі обсяги виробництва яєць у Баришівському районі – лідеру з їх
виробництва у Київській області (338,0), що перевищують відповідний показник
Закарпатської області (300,2 млн шт. у 2009 р.), зумовлені насамперед гарантованим
збутом у м. Київ. Це дозволяє мати високий рівень рентабельності виробництва яєць у
столичному регіоні – 18,7% у 2009 р. Потужний розвиток птахівництва і свинарства
зумовив досить великі обсяги виробництва товарної продукції тваринництва у Київській
області (7,94% від загального обсягу виробництва в Україні у 2009 р.).
Також важливе значення у тваринництві столичної області має свинарство. Це єдина
галузь тваринництва в якій зросло поголів’я у кризові 2008 і 2009 рр. Слід зазначити, що
зараз більшість з них утримують у сільськогосподарських підприємствах, що дозволяє
стабільно збільшувати обсяги виробництва свинини у Київській області.
Розвиток молочного скотарства пов'язаний з розміщенням головних молоко- і
маслосирзаводів. Більша частина стада (52,4) і виробництва молока дають господарства
населення (57,1% у 2009 р.), що отримує готівкою кошти, необхідні для існування у
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сучасних важких економічних умовах периферійних і напівпериферійних районів
Київської області. Цим можна пояснити і більші надої молока і середньої ваги худоби у
господарствах населення. Відсутність робочих місць у них змушує населення утримувати
значне поголів’я свійських птахів і худоби для продажу яєць, молока, сиру та м’яса
перекупникам, заготівельникам і особисто на базарах переважно столиці України.
Розвиток мисливства, лісового господарства і рибальства у Київській області не
значний і прямо пов’язаний з розміщенням відповідних угідь. Значною перешкодою в їх
економічному розвитку є вилучення значних площ відповідних угідь з господарської
діяльності у наслідок радіаційного забруднення пов’язаного з катастрофою на
Чорнобильській АЕС. Головна господарська діяльність зосереджена у лісовому
господарстві, більша частина відповідної господарської діяльності в якому зосереджена у
північних і західних районах столичного регіону, де є найбільші лісові масиви.
Найбільший вилов риби припадає на райони, де збереглися ставки і штучні озера і запруди,
а також ті з них, що мають вихід до р. Дніпро. Саме тому найбільший вилов риби
зафіксовано

у

Вишгородському,

Києво-Святошинському,

Ставищанському

й

Яготинському районах.
Важливе значення у розвитку виробництва має наявність відповідної технічної
інфраструктури. Більшість міських населених пунктів столичного регіону мають
водопровідну і каналізаційну системи та газифіковані. Відбувається благоустрій і
сільських населених пунктів, особливо тих з них, що прилеглі до столиці України. Дуже
незначне поширення у них має каналізаційна мережа. Більша частина відповідних споруд
мають зношені основні фонди, що не дозволяє збільшити обсяги очищення і знезараження
води та її відведення, особливо у сільській місцевості. Великою проблемою є недостатня
кількість діючих полігонів (звалищ) з утилізації відходів, особливо у районах, прилеглих
до м. Київ, що створює проблеми для господарства і населення. Поширеними є стихійні
несанкціоновані звалища вздовж автомагістралей, що виходять зі столиці України.
У Київській області триває реконструкція водоочисних споруд, систем
опалення та газифікація населених пунктів. Так, лише у 2009 р. здійснено
капітальний ремонт котелень у смт Терезине (Білоцерківський район), селах
Новосілки (Києво-Святошинський район), Ревне і Щасливе (Бориспільський
район) і Дружня (Бородянський район) та у містах Боярка й Узин. В 2010 р.
введено в експлуатацію відповідно по Київській області 109,2 км газових мереж,
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головним

чином

у

Іванківському

(44,43),

Вишгородському

(19,65

км)

і

Богуславському районах (16,37).
Попри економічну кризу, у Київській області продовжується створення нових
виробничих потужностей. За останніми офіційними даними (2008 р.) найбільші
інвестиції були реалізовані у харчовій промисловості та у виробництві будівельних
матеріалів. Слід зазначити, що більшість з них складали нові підприємства у
сільській місцевості, а це значно покращило ситуацію на ринку праці у ній.
Найбільше робочих місць було створено на комбінаті з виробництва молочної
продукції ТОВ «Молочна країна» у м. Біла Церква – 200 осіб. Для його реалізації
було внесено вітчизняним інвестором 30 млн дол. США. Створення цього
підприємства зумовлено наявністю достатньої сировинної бази у Білоцерківському
районі. За виключенням заводу з виробництва виробів із газобетону (м. Березань),
решта великих виробничих підприємств запрацювали у сільській місцевості, де
було створено 167 нових робочих місць (завод з виробництва металопластикового
профілю у с. Калинівка Броварського району, завод з виробництва керамічної
продукції у с. Озера Бородянського району і завод з виробництва цегли у
с.Кузьминці Кагарлицького району).
Фінансовий потенціал. У Київській області в останні два роки під впливом
економічної кризи, обсяг інвестицій зазнав певного скорочення. Вони переважно
надходять від вітчизняних й іноземних інвесторів, роль держави у цьому процесі
мінімальна. При цьому слід мати на увазі, що більша частина інвестицій,
вкладених у господарство Київської області вітчизняними підприємствами має
іноземне походження, адже значна їх частина належить іноземцям. Саме це
зумовило переважання в інвестиціях у 2009 р. капіталовкладень у виробництво
будівельних матеріалів та у харчову промисловість. Особливо виразно це видно у
прямих іноземних інвестиціях, де на виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів у 2009 р. припала найбільша частка всіх вкладень – 31,9%. Це
свідчить про зацікавленість іноземних інвесторів існуючим потенціалом в АПК
Київської області, продукція якого має гарантований ринок збуту в Україні і за її
межами. Свідченням цьому є виразна зовнішньоторговельна орієнтація цього
комплексу, адже на продукцію харчової промисловості та сільського господарства
припадає 48,9% всього експорту товарів столичного регіону (2009).
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Продовжується реалізація низки масштабних проектів переважно у регіонах
Київської області, прилеглих до м. Київ. На них припадає більша частина всіх
інвестицій у Київську область у 2009 р. (табл. 2.55). Як видно у цій таблиці,
лідерами за обсягами вкладених інвестицій є Броварський і Києво-Святошинський
район. Найбільш поляризовані прямі іноземні інвестиції, тому розглянемо
докладніше куди саме вони були вкладені. Максимальний їх обсяг вклала ІП
«Кока-Кола

Беверіджиз

Україна

Лімітед»

у

розвиток

власного

заводу

безалкогольних напоїв у с. Велика Димерка (Броварський район) – 55 млн дол.
США (2008).

Друге місце

займає

ВАТ

«Миронівський

хлібопродукт»

у

м. Миронівка, яке вклало у розбудову заводів з виробництва комбікормів і
напівфабрикатів 45 млн дол. США, а третє – ВАТ «Кен-Пак Україна» у с. Нові
Петрівці (Вишгородський район), що вклало у будівництво заводу з виробництва
алюмінієвої банки 12 млн дол. США.
Таблиця 2.55 – Значення провідних регіонів Київської області в інвестиціях*(2009), %
Інвестиції
в основний капітал
прямі іноземні
9,21
10,82
15,27
42,80
4,69
8,35
18,91
9,44
11,09
0,32
7,84
7,95
5,29
3,68

Регіон
Бориспільський
Броварський
Вишгородський
Києво-Святошинський
м. Славутич
Миронівський
Обухівський
* Складено за [120]

Такі широкомасштабні інвестиції та активна розбудова економіки Київської області у
2010 р. забезпечило збір платежів до загального фонду державного бюджету в сумі 3,1
млрд грн, що на 21,3% більше відповідного показника за 2009 р. При цьому збільшилися
надходження від акцизного збору (115,7%), але за рештою податків, зборів і платежів мало
місце

недовиконання

відповідних

планових

показників,

зумовлених

наслідками

економічної кризи. Загальна сума податкового боргу за 2010 р. зросла на 40,0% і склала
902 млн грн. Саме тому були виконанні річні завдання зі збору податків тільки у межах
компетенції Макарівської районної (104,0%), Сквирської (101,0%) і Тетіївської (113,0%)
міжрайонних і Фастівської об’єднаної державної податкової інспекцій (101,0%). До
місцевих бюджетів надійшло 2,6 млрд грн. Найбільші збори платежів до загального
фонду державного бюджету України чітко корелюються з розміщенням найбільших
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підприємств виробників, що складають базу оподаткування. Тому існує тісний зв'язок між
господарським розвитком у Київській області та надходженнями до державного бюджету.
Інформаційний потенціал Київської області також є тісно пов’язаним з рівнем
господарського розвитку у регіоні. Саме столичний регіон був одним з перших у
впроваджені технічних інновацій у сфері зв’язку в Україні. Це призвело до того, що за
сумою отриманих доходів пошти та зв’язку Київська область у 2009 р. була четвертою
серед регіонів держави, при цьому майже

2

/3 відповідних послуг було надано

господарським суб’єктам, а не населенню. Проте, у 2008 р. саме за доходами від послуг
зв’язку населенню столична область була лідером, обійшовши значно більш густонаселені
Донецьку, Дніпропетровську, Львівську і Харківську області. Це свідчить про активне
використання різних видів зв’язку населенням Київської області.
Поширення стаціонарного телефонного і мобільного зв’язку є одним із доказів
цьому. Розглянемо кожний з них докладніше.
Стаціонарний телефонний зв'язок спочатку був переважно для службового
користування та набув масового поширення у діловому спілкуванні у Київській області
лише у другій пол. ХХ ст. Домашні стаціонарні телефоні апарати поширювались
відповідно до адміністративного статусу відповідного населеного пункту. Зараз їх
кількість у регіонах Київської області є антропоморфною, що свідчить про їх природний
розподіл, адже більшість телефонних апаратів знаходиться саме у користуванні населення.
Саме тому на поч. ХХІ ст. продовжували монтувати нові автоматичні телефонні станції,
головним чином у міських поселеннях Київської області, де ще не досягнуто оптимальних
показників їх поширення. За перше десятиріччя ХХІ ст. було встановлено автоматичних
телефонних станцій з ємністю, що становила 86,6% від загальної кількості основних
телефонних апаратів у столичному регіоні. При цьому 3/4 їх ємності припадає на міські
поселення, тому можна вважати, що проблема з поширенням стаціонарного телефонного
зв’язку у сільській місцевості Київській області все ще залишається не вирішеною. Нині
цю проблему переважно долають за рахунок широкого поширення мобільного
стільникового зв’язку.
Слід зазначити, що за доходами від мобільного стільникового зв'язку у 2008 р.
столичний регіон був лідером в Україні. Слід зазначити, що доходи від надання
відповідних послуг населенню за перше десятиріччя ХХІ ст. зросли з 0,15 (2001 р.) до
259,40 млн грн (2009), тобто у 1700,91 разу! Особливо швидкими темпами цей показник
став збільшуватись з 2005 р. Починаючи з цього року він дає найбільші доходи у всій сфері
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послуг пошти і зв’язку населенню у Київській області. У просторовому плані дифузія
мобільного стільникового зв’язку по території Київської області відбувалась вздовж
головних автодоріг, що з’єднують столицю України з центрами міжрегіональних систем
розселення. Потім відбулось його поширення у межах Київської розселенської агломерації,
а пізніше він поширився на решту освоєної частини території столичного регіону. Зараз
лише північні регіони Київської області та частина території на заході, зайнята лісами і
ділянка на стику адміністративних меж Київської, Полтавської і Чернігівської областей не
перебуває у зоні гарантованого покриття сигналом національних операторів мобільного
стільникового зв’язку.
Висновки. Галузеві і просторові особливості використання виробничого, фінансового
й інформаційного потенціалів Київської області показали, що значний вплив на них чинить
розміщення навколо столиці України. Регіони, що безпосередньо межують з нею мають
переважно найвищі показники розвитку кожного з цих видів потенціалів. Зміни у галузевій
структурі виробничого потенціалу зумовлені тим, що більшість сучасних капіталовкладень
у промисловість Київської області вкладені іноземними інвесторами, які зацікавлені у
використанні існуючих абсолютних і відносних переваг столичного регіону, що передусім
зосереджені в АПК. Наявність великого ринку збуту готової продукції у найбільшому місті
України – Києві, а також значна експортна активність зумовили появу нових галузей
спеціалізації сільського господарства столичного регіону (вирощування ріпака і сої). У зоні
впливу Києва працюють великі сільськогосподарські підприємства з вирощування курей
та виробництва яєць, нарощують виробничі потужності підприємства харчової
промисловості, які значною мірою спираються на достатньо розвинуту сировинну базу
центральних районів Київської області та орієнтуються на споживацькі смаки киян. Також
у промисловості столичного регіону переважно нові виробничі потужності створюються у
виробництві будівельних матеріалів, що зумовлено потребою найпотужнішого у країні
столичного будівельного комплексу, а також створенням у Київській області значної
частини другого житла киян у формі садово-дачних кооперативів, котеджних і закритих
поселень. Покращення технічної інфраструктури у столичному регіоні відбувається доволі
повільно, за виключенням розвитку газорозподільчої мережі. Це дозволяє створювати
промислові підприємства не лише у міських, а й у сільських поселеннях, що ми бачимо в
останні роки. Винос значної частини діючих виробничих потужностей за межи м. Києва та
центрів безпосередньо до нього прилеглих адміністративно-територіальних одиниць
зумовлений більш низькими видатками на їх утримання, дешевшою робочою силою, а
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також наявністю досить розвинутою (порівняно з іншими регіонами держави) технічною
інфраструктурою. Саме тому нарощування фінансового потенціалу столичного регіону
відбувається у харчовій промисловості та у виробництві будівельних матеріалів, а також у
сфері нових видів зв’язку. Їх створення не потребує доволі значної кількості
висококваліфікованої робочої сили та використовує місцеву сировину. Бурхливий
розвиток мобільного стільникового зв’язку є чудовим прикладом поширення інновацій у
господарстві. Якщо розміщення стаціонарних телефонних апаратів є антропоморфним, то
зона гарантованого прийняття сигналу національних операторів мобільного стільникового
зв’язку більш підпорядкована існуючому каркасу розселення. Для його появи недостатньо
мати певну кількість населення у певному населеному пункті, необхідно, щоб він мав
доволі вигідне географічне положення у зоні взаємодії великих міст.
Регіональні

відмінності за

величиною та особливостями

виробничого,

фінансового та інформаційного потенціалу
Виробничий потенціал, як уже було зазначено, визначають як вартість основних
засобів. З табл. 2.56 видно, що у всій Київській обл. їх у 8,2 разу менше, ніж у м. Київ.
По території регіону основні засоби розміщені доволі нерівномірно, спостерігається
виразний вплив ефекту столичності на розвиток основних засобів Київської обл.
Існування другого полюсу економічної діяльності – м. Біла Церква пояснює високі
показники вартості основних засобів у ньому та у прилеглому районі (ефект
метрополії). Отже, територіально за виробничим потенціалом виділяються: 1) два
полюси – Київський і Білоцерківський; 2) дві периферії – поліська і степова;
3) перехідна зона між ними – райони з середніми значеннями вартості основних
засобів.
Таблиця 2.56 – Виробничий, фінансовий та інформаційний потенціал Київської
області та м. Київ1
Виробничий
потенціал
млн грн

Фінансовий
потенціал
млн грн

Київська область

86788

27070,30

м. Київ
райони
Баришівський

711565

151597,10

1335

918,14

Територіальна одиниця

1

Міста обласного значення розглянуто у складі відповідних районів.

Інформаційний потенціал
кількість офіційних
інтерактивних сторінок у
мережі «Інтернет»
18 300
38 000
793
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Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
Києво-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
Переяслав-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський
місто
Славутич

10430
465
12271
1195
5831
4142
5535
322
422
560
760
11316
1117
3488
5085
1089
54
542
1401
294
313
450
23592
555

1415,26
41,50
3032,64
874,48
5364,18
789,94
1682,52
35,60
257,20
115,70
323,50
4949,88
1241,48
1777,92
1011,64
198,66
0,20
180,86
81,70
33,50
8,90
48,12
538,66
233,10

2 100
1 000
2 100
1 000
2 100
2 600
1 700
1 300
543
834
982
1 500
1 300
1 000
1 700
1 900
2 200
686
811
510
942
536
1 200
850

4201

758,04

1 900

Складено і розраховано за [132; 74, с. 77, 170, 224; 133, с. 61, 87, 135].

С.І. Іщук і В.Б. Шишацький [134] в 1995 р. запропонували господарське районування
Київської області, що включає такі господарські мікрорайони: Центральний (столичний),
Південний, Північний, Східний. Далі вони зазначають: «Промислове виробництво
Київського регіону не можна розглядати як єдину територіально-функціональну систему з
пропорційною структурою. У його межах функціонує високо розвинутий наукововиробничий комплекс Києва і профільно пов’язаний з ним Білоцерківський промисловий
вузол. Решта територіально-виробничих утворень мають досить низький рівень
комплексності і взаємозв’язаності.
Для розрахунку виробничого потенціалу за видами економічної діяльності всієї
Київської обл. у 2008 р. нами було додано до залишкової вартості вже існуючих основних
засобів вартість нових основних засобів, що були введені у дію у поточному році. За цим
показником найбільша вартість основних засобів Київської обл. у 2008 р. припадала на
операції з нерухомим майном (21321,99 млн грн з усієї суми 72731,40 млн грн). Це значно
мірою зумовлено столичним статусом цього регіону та високою ринковою вартістю землі
у районах, прилеглих до м. Київ. Саме цим чинником можна пояснити друге місце
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діяльності транспорту і зв’язку у структурі основних засобів регіону (15713,87 млн грн).
Завдячуючи існуванню у Київській обл. значної частини промислових об’єктів, що
забезпечують потреби столиці України, промислова діяльність зайняла у 2008 р. третє
місце серед видів економічної діяльності регіону (15290,78 млн грн). Четверте місце
посідає сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги (6223,24 млн грн).
На освіту припадало 962,69; на охорону здоров’я та надання соціальної допомоги – 696,81
млн грн. Аналіз показників (див. табл. 2.56), дає підстави стверджувати, що розподіл
основних засобів у Київській обл. за видами економічної діяльності значною мірою
зумовлений її столичним положенням.
Фінансовий потенціал Київської обл. у 2008 р. у 8,96 разу менший, ніж у
м. Київ (див. табл. 2.56). Для його підрахунку ми додали значення інвестицій в основний
капітал та значення прямих іноземних інвестицій на кінець 2008 р. (у перерахунку на
гривневий еквівалент: 1 дол. США = 7,8 грн) у територіальні одиниці регіону. Його
просторовий розподіл показує різку територіальну диференціацію, що значною мірою
викликано ефектом столичності. Прилеглі до столиці райони є лідерами за кількістю
інвестицій у Київській обл. Як видно з цієї таблиці, другим районом їх концентрації є
райони, що оточують м. Біла Церква (ефект метрополії). Найменші значення залучених
інвестицій мають периферійні поліські та степові райони.
У розподілі установ фінансової інфраструктури чітко видно гіпертрофовану
концентрацію їх навколо м. Київ, тоді як за межами безпосередньо прилеглих до нього
адміністративно-територіальних одиниць вони знаходяться виключно у районних центрах
і містах обласного підпорядкування.
Отже, територіально за фінансовим потенціалом типізація є тотожною типізації за
виробничим потенціалом: 1) два полюси – Київський і Білоцерківський; 2) дві периферії –
поліська і степова; 3) перехідна зона між ними – райони зі середніми значеннями вартості
інвестицій.
За видами економічної діяльності першість займають інвестиції у промисловість
(4969,50 млн грн із загальної суми у 2008 р. 27070,26 млн грн), друге місце – у торгівлі;
ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (1893,20 млн грн),
третє – діяльність транспорту і зв’язку (1746,0 млн грн), на четвертому місці знаходиться
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги (1449,80 млн грн). В освіту
було інвестовано лише 124,0 млн грн, в охорону здоров’я та надання соціальної допомоги
– 43,90 млн грн. Існує зв’язок між фінансовим і виробничим потенціалом, що значною
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мірою зумовлений подібною економічною природою цих явищ. Першість промисловості у
загальному обсязі інвестицій в економіку Київської обл. зумовлена саме її столичним
положенням, адже, як видно на карті «Загальна характеристика промисловості» у
«Національному атласі України», фактично у регіоні є два райони зосередження
промислових центрів – навколо м. Київ та навколо м. Біла Церква.

Інформаційний потенціал територіальних одиниць Київської обл. оцінено за
кількістю офіційних інтерактивних сторінок у мережі «Інтернет» станом на 01.01.2009 р.
(див. табл. 2.56). Як видно з цієї, таблиці в «Інтернет» розміщено документів про м. Київ у
6,05 разу більше, ніж про Київську обл., при тому, що кількість сайтів є меншою лише у
2,08 разу. Найбільшу кількість документів про територіальні одиниці Київської обл. мають
райони, прилеглі до столиці України, а також, через події, пов’язані з ліквідацією наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, Поліський район і м. Славутич. На півдні регіону
виділяється за цим показником Білоцерківський район і м. Біла Церква. Така сама ситуація
й щодо розподілу по територіальних одиницях Київської обл. сайтів, що діють у рамках
українського домену *.UA, а також різних видів зв’язку. Як видно на картах «Мережа
підприємств зв’язку» і «Телефонна мережа зв’язку загального користування» у
«Національному атласі України» [78], у регіоні є два райони зосередження центрів зв’язку
– навколо м. Київ та у м. Біла Церква. Така сама ситуація і з розміщенням центрів
мобільного зв’язку у регіоні.
Спираючись на проведений аналіз інформаційного потенціалу, ми можемо провести
таку типізацію територіальних одиниць Київської обл.: 1) два полюси – Київський і
Білоцерківський; 2) дві периферії – північна і південна; 3) перехідна зона між ними –
райони зі середніми значеннями вартості інвестицій.
Висновки. Існує тісний зв’язок між структурою фінансового і виробничого
потенціалу Київської обл. за видами економічної діяльності, що зумовлений їх
економічною природою.
Проведена типізація територіальних одиниць Київської обл. за виробничим,
фінансовим та інформаційним потенціалом показала, що у цьому регіоні чітко виділяються
два ядра – Київський і Білоцерківський і дві периферії – поліська та степова, а розміщенні
між ними одиниці адміністративно-територіального поділу регіону займають проміжне
положення за проаналізованими статистичними показниками. Ця типізація збігається з
господарським районуванням С.І. Іщука і В.Б. Шишацького (1995), які запропонували
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господарське районування Київської області з виділенням таких господарських
мікрорайонів: Центральний (столичний), Південний, Північний, Східний [134, с. 55-59].
Отже, можна стверджувати, що у розміщенні господарського потенціалу Київської обл. не
відбулося істотних змін на рівні саме територіальних одиниць, а мають місце лише зміни
певних кількісних параметрів, що зумовлені трансформаційними процесами.

2.4. Транспортний потенціал Київської області: особливості
розвитку, основні складові, територіальні відмінності

Особливості розвитку транспортного потенціалу області, чинники його
формування
Транспортна система є важливою складовою господарського комплексу Київської
області, завдяки якій створюються і реалізуються умови для виробництва і життєдіяльності
населення. Зокрема, забезпечуються виробничо-технологічні та зовнішньоекономічні
зв’язки регіону, формується спеціалізація його господарського комплексу, відбувається
економічне зростання; задовольняються потреби населення у транспортних послугах.
Рівень транспортної забезпеченості, технічний стан транспортної інфраструктури суттєво
впливають на витрати з перевезень вантажів і пасажирів, їх швидкість, якість і ціну
перевезеної продукції, мобільність, транспортну доступність населених пунктів,
екологічний стан навколишнього середовища та відповідно на темпи соціальноекономічного розвитку регіону.
У Київській області склалися сприятливі передумови, що визначають рівень
розвитку транспортного комплексу, особливості його галузевої та територіальної
структури. Рівнинний рельєф, наявність щільної річкової сітки, особливості територіальної
організації господарства та розселення населення впливають на формування мережі
шляхів сполучення. Вигідне ЕГП області по відношенню до інших регіонів, вагома
щільність залізничних та автомобільних доріг високої провізної і пропускної здатності
сприяють розвитку транзитних перевезень. Столичність регіону, наявність найбільшого
транспортного вузла України (м. Київ) значно вплинули на інтенсивність та напрями
вантажо- і пасажиропотоків, щільність транспортної мережі, зумовили радіальну
конфігурацію шляхів сполучення.
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Високий промисловий та сільськогосподарський потенціал регіону, значний
економічний рівень його розвитку, особливості спеціалізації та територіальної організації
виробництва зумовлюють зростання потреб у перевезеннях та відповідно розвиток різних
видів транспорту. Господарська спеціалізація Київської області на виробництві аграрної
продукції, а також продукції машинобудування, хімічної, харчової та легкої промисловості
сприяє розвитку магістральних видів транспорту для забезпечення міжрегіональних
зв’язків. Наявність потужної міської агломерації зумовлює значні потреби у пасажирських
перевезеннях.
У Київській області сформувалася транспортна система (територіальне поєднання
взаємозв’язаних видів транспорту та його складових), що є частиною єдиної транспортної
системи України. Вона об’єднує лінійну і вузлову інфраструктуру (транспортні шляхи, їх
мережу; транспортні вузли і пункти), транспортні засоби (рухомий склад), транспортні
потоки, що пов’язані один з одним транспортно-географічними відношеннями
(просторово-функціональними властивостями і зв’язками). Транспортний сектор – один із
провідних видів економічної діяльності регіону. У загальній структурі ринку послуг
області частка транспорту становить 46,6% (в Україні – 39%), м. Київ – 21,4%. У 2008 р.
підприємствами області реалізовано транспортних послуг на суму 2969,1 млн грн, що
становить 3,7% українського обсягу, вартість послуг транспортних підприємств м. Київ –
13145,8 млн грн (16,6%). Вагомою є частка транспортних послуг у формуванні ВДВ
області – 9,6% (у державі цей показник становить 10,8%), найвищою вона є у м. Київ –
14,5%.

Основні складові транспортного потенціалу, територіальні відмінності їх
розвитку
Важливою складовою транспортного потенціалу Київської області є мережа
шляхів сполучення. У межах області спостерігаються значні територіальні відмінності у
розвитку окремих видів транспортної мережі, проходженні основних магістралей,
щільності шляхів сполучення. Серед основних чинників, які визначають особливості
розміщення мережі шляхів сполучення, її конфігурацію слід виділити: фізико-географічні
умови (особливості рельєфу, гідрологія); рівень соціально-економічного розвитку
території, галузева і територіальна структура господарства; політико-географічні
особливості; розміщення населення (системи розселення, конфігурація мережі поселень,
урбанізованість території); головні географічні напрями транспортних потоків; основні
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властивості простору (анізотропність і ізотропність, форма і розмір території, ступінь
неоднорідності простору, тип сусідства) [82].
Найбільший розвиток отримала мережа автомобільних шляхів, довжина яких
становить 8530 км (5% загальнодержавних). Вони класифікуються за адміністративногосподарським поділом та інженерно-технічними характеристиками. Протяжність доріг
державного значення у регіоні складає 1474 км (17,3% загальної довжини), у тому числі
довжина міжнародних – 431 км, національних - 249 км, регіональних – 794 км. Найбільшу
частку у структурі автомобільних доріг становлять автошляхи місцевого значення (82,7%).
У структурі автомобільних доріг області,

на відміну від загальноукраїнської,

спостерігається збільшення частки доріг державного значення (міжнародних та
регіональних) (відповідно 17,3% та 12,1%), що зумовлено столичністю області, її вигідним
транспортно-географічним положенням. Дороги I та II категорій, технічні параметри яких
найбільше відповідають сучасним європейським і світовим вимогам, становлять лише
16,5% загальної довжини. За технічними характеристиками мережа доріг загального
користування відповідає в основному ІІІ технічній категорії (в Україні в середньому – IV
категорії) [135].
Переважна більшість автомобільних доріг Київської області має тверде покриття
(99,8%). Слід відзначити, що цей показник у регіоні постійно зростає. Тому середня
щільність доріг з твердим покриттям у області вища, ніж в цілому в Україні (відповідно
295 км/тис. км2 та 275 км/тис. км2). Проте значення цього показника значно варіює у межах
території області. Найвища щільність автомобільних доріг спостерігається у приміській
зоні та районах, у яких зосереджений значний економічний та виробничий потенціал,
висока щільність населення, а також у тих, що мають зручне транспортно-географічне
положення. Зокрема, у Києво-Святошинському (580 км/тис. км2), Миронівському (458
км/тис. км2), Рокитнянському (418 км/тис. км2), Сквирському (388 км/тис. км2),
Обухівському (377 км/тис. км2), Білоцерківському (357 км/тис. км2) районах. Натомість у
північних

поліських

районах

спостерігається

найнижчий

показник
2

щільності

автомобільних доріг з твердим покриттям: Поліський (121 км/тис. км ), Іванківський (123
км/тис. км2), Вишгородський (220 км/тис. км2) (рис.2.14).
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Рис. 2.14 – Київська область. Автомобільні дороги
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Структура розподілу автомобільних доріг за їх значенням у межах області також
неоднорідна. Зокрема, найбільша частка доріг державного значення (міжнародних,
національних

та

регіональних)

спостерігається

у

Білоцерківському

(30,1%),

Кагарлицькому (30,2%), Обухівському (28,7%), Васильківському (23,8%), Броварському
(23,6%) районах. Найменша частка цієї категорії доріг спостерігається у районах, що
мають

невигідне транспортно-географічне

положення –

Богуславському (2,9%),

Згурівському (2,9%), Рокитнянському (5,0%), Тетіївському (8,3%) районах.
Територією

регіону

проходять

три

автомобільні

ділянки

міжнародних

транспортних коридорів: Критських № 3 (Берлін/Дрезден – Київ) та № 9 (Гельсінкі –
Александруполіс) та ділянка коридору Європа-Азія (Франкфурт-на-Майні – Алмати).
Також область перетинають важливі автомагістралі: Київ – Чернігів – Санкт-Петербург,
Київ – Одеса, Київ – Харків, Київ – Ковель, Київ – Житомир – Львів – Чоп. Загалом
територією області проходять 4 автомагістралі міжнародного значення, 3 – національного
та 9 – регіонального значення.
Таким чином, рівень розвитку автомобільної транспортної мережі області дещо
вищий, ніж в цілому у державі (за щільністю, за структурою доріг, їх технічними
характеристиками). Проте, у межах області спостерігаються значні територіальні
диспропорції у розвитку автомобільних доріг.
У цілому, мережа автомобільних доріг регіону має недостатній технічний рівень,
більшість

автошляхів

не

відповідає

постійно

зростаючій

інтенсивності

руху

автотранспорту і параметрам сучасних вантажних автомобілів. Недостатня кількість
місцевих доріг, їхня низька якість спричиняє до того, що частина перевезень здійснюється
на більш якісних магістральних дорогах, що суттєво збільшує їх завантаженість.
Підвищення економічної активності та інтенсивна автомобілізація населення зумовлюють
зростаючі вимоги до якості та вдосконалення автодорожньої мережі, збільшення обсягів її
будівництва. Нагальною потребою є будівництво автомагістралей світового рівня з
бетонним та асфальтобетонним покриттям і багаторядним рухом для здійснення
міждержавних та міжрегіональних зв’язків. У цьому напрямі активізувалися процеси щодо
залучення іноземного капіталу до будівництва магістралей державного і міжнародного
значення та передання їх у концесію.
Характерною особливістю формування залізничної мережі Київської області є її
нерівномірний розподіл по території. Експлуатаційна довжина залізничних колій
загального користування складає 756 км, що становить 3,5% довжини залізниць в Україні,
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з них 662 км – електрифіковані. Середня щільність залізничної мережі в області невисока і
має територіальні відмінності. Вона становить 26 км/тис. км², (в Україні 36 км/тис. км²).
Найвища щільність залізничних колій спостерігається у Фастівському (105,6 км/тис. км²),
Обухівському (76,2 км/тис. км²), Києво-Святошинському (75,3 км/тис. км²) районах.
Найнижча щільність – у Переяслав-Хмельницькому (2,7 км/тис. км²), Макарівському (6,1
км/тис. км²), Таращанському (6,3 км/тис. км²), Іванківському (11,1 км/тис. км²) районах. У
межах території Володарського і Ставищенського районів залізниці відсутні.
Територією області проходять залізниці меридіонального і широтного напрямів, які
сполучають її з іншими регіонами України та зарубіжжя. Зокрема, залізничні ділянки
міжнародних транспортних коридорів: критських № 3 (Берлін/Дрезден – Київ) та
№ 9 (Гельсінкі – Александруполіс), а також коридори Організації Співдружності
№ 3 (Згожелець – Москва), № 5 (Баяшеньє – Ляньюньган), № 8 Європа – Азія (Фастів –
Навої) [79].
Область обслуговується Південно-Західною залізницею, Київською і Козятинською
дирекціями залізничних перевезень. На її території розташований потужний залізничний
вузол м. Києва з 7 станціями. А також вузлові станції 1 класу Фастів-1, Миронівка і Біла
Церква – вантажна станція 1 класу. Загалом на території області функціонує 40 лінійних
залізничних станцій та понад 50 зупиночних платформ (табл. 2.57).
Таблиця 2.57 – Київська область. Залізничний транспорт
Район

Баришівський

Загальна
довжина,
км

Електрифівані
двоколійні,
км

Неелектрифіковані
одноколійні,
км

Щільність,
км/тис. км²

35

35

0

35

59,5

39

20,5

45,8

Богуславський

16

7

9

21,3

Бориспільський

25,5

25,5

0

18,2

52

42

10

57,8

Білоцерківський

Бородянський

Залізничні станції
Лін. ст.1(2): Баришівка,
Березань.
З.п.2 (5): Новотроянда, Коржі,
Саличівка, Жовтневий,
Більшовик.
Біла Церква – вантажна ст. 1
класу.
Лін.ст. (2): Сухоліси, Роток.
З.п. (4): Чепилівка, Бірюки,
Томилівка, Гай.
Лін. ст. (1): Богуслав. З.п. (1):
Михайлівка.
Лін.ст. (1): Бориспіль. З.п. (3):
Чубинський, Травнева,
Кучакове.
Лін.ст (5): Тетерів, Бородянка,
Спартак, Клавдієве,
Немішаєве.
З.п. (6): Піски, Загальці, Хутір
Гай, Макійчукове,
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Броварський

61,5

42

19,5

51,3

Васильківський

35

20

15

29,2

Вишгородський
Володарський
Згурівський

0
0
15

0
0
0

0
0
15

0,0
0,0
18,8

Іванківський

40

0

40

11,1

Кагарлицький

30,2

30,2 (однокол
електр.)

0

32,0

К.Святошинський

52,7

39,7

13

75,3

Макарівський

8,5

0

8,5

6,1

Миронівський

53

30
(16 однокол
електр.)

7

58,9

Обухівський

61

36

25

76,2

П.Хмельницький
Поліський

4

4

0

2,7

24

0

24

18,5

Рокитнянський

37

23,5

13,5

61,7

Сквирський
Ставищенський
Таращанський

15
0
5

0
0
0

15
0
5

15,0
0,0
6,3

Тетіївський

48

0

48

60,0

Фастівський

95

80

15

105,6

Яготинський

43,5

24,5

19

54,4

Усього, область
м. Київ

756
122

662
122

94
0

26
152,5

–––––––––––––––––
1

Лін.ст. – лінійні станції
З.п. – зупиночні платформи.

2

Майданівка, Язвінка.
Лін.ст. (3): Бровари, Заваричі,
Бобрик. З.п. (3): Жердова,
Димерка, Трубіж.
Лін.ст. (2): Васильків-1,
Васильків-2. З.п. (4): Глеваха,
Калинівка, Корчі, Черкес.
0
0
Лін.ст. (1): Згурівка
В зоні відселен.: ст. Семиходи,
Янів, Зимовище, Машеве.
Лін.ст. (1): Кагарлик. З.п. (3):
Лози, Росава, Галине.
Лін.ст. (2): Боярка, Вишневе.
З.п. (8): Малютинка, Тарасівка,
Ірпінь, Лісова Буча, Буча,
Ворзель, Склозаводська,
Кічаєве.
Лін. ст. (1): Буян.
Миронівка – дільнича станція
1 класу, вузлова. Лін ст. (1):
Карапиші. З.п. (2):
Лютарський, Яхнь.
Лін ст. (2): Нові Безрадичі,
Трипілля Дніпровське. З.п. (3):
Стугна, Новоурожайна,
Озерний.
Лін. ст. (1): Переяславська
Лін. ст. (1): Вільча
Лін. ст. (2): Рокитне,
Ольшаниця. Інші: (3) Житні
гори, Бушеве, Кам’янка.
Лін. ст. (1): Сквира
0
Лін.ст. (1): Тараща
Лін.ст. (3): Тетіїв, Кашперівка,
Денгофівка
З.п. (2): Тарасівка, Горошков.
Фастів-1 заліз. ст. 1 класу,
сортувальна вузлова.
Лін.ст. (6): Кожанка, Триліси,
Потіївка, Фастів-2, Сорочий
Брід, Мотовилівка.
З.п. (6): Скригалівка, Нова
Волиця, Снетинка, Вишняки,
Півні, Полониченці
Лін. ст. (1): Яготин. З.п. (2):
Черняхівський, Ранковий.
7
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Розвитку річкового транспорту у регіоні сприяє наявність значної кількості
судноплавних річок та головної водної магістралі – річки Дніпро, вузловим центром якого
є м. Київ.
Для порівняння забезпеченості території області шляхами сполучення було
розроблено умовні (вагові) коефіцієнти для кожного типу доріг відповідно до їх значення,
категорії, технічного стану, якості, пропускної і провізної спроможності (табл. 2.58). В
якості основи використано методику Л.І Василевського, за якою за умовний коефіцієнт
було взято довжину еквівалентну пропускній спроможності 1 км залізничних шляхів.
Таблиця 2.58 – Умовні коефіцієнти для різних типів шляхів
Залізничні шляхи:
Ділянки МТК – 1,05.
Триколійні – 1,05.
Двоколійні – 1,0.
Одноколійні – 0,8.
Вузькоколійні – 0,5.
Річкові судноплавні шляхи – 0,8.

Автомобільні дороги з твердим покриттям:
Міжнародні – 0,8.
Національні – 0,7.
Регіональні – 0,6.
Територіальні – 0,4.
Обласні – 0,3.
Районні – 0,2.
Магістральні трубопроводи – 1,0.

За розрахованим індексом зосередженості транспортної мережі найвищі
показники забезпеченості шляхами сполучення спостерігаються у приміських районах
(Києво-Святошинському, Обухівському, Броварському) та районах з високим рівнем
розвитку залізничної мережі (Фастівському, Миронівському). Середні показники
транспортної забезпеченості характерні для районів з порівняно високою щільністю
мережі автомобільних доріг, територією яких проходять важливі автомобільні та
залізничні магістралі (Бородянський, Білоцерківський, Яготинський, Кагарлицький,
Сквирський). Найнижчий рівень розвитку мережі шляхів сполучення у північних
районах – Іванківському, Поліському, Вишгородському (рис. 2.15).
У межах Київської області спостерігаються значні територіальні відмінності у
формуванні, розвитку, забезпеченості шляхами сполучення, їх конфігурації та технічному
стані, що зумовлено рівнем соціально-економічного розвитку адміністративних одиниць,
їх транспортно-географічним положенням, особливостями розміщення господарства та
розселенням населення, природними та історичними чинниками.
Столичність регіону, висока щільність транспортної мережі, проходження його
територією важливих транспортних магістралей зумовили розвиток стаціонарних
транспортних об’єктів (автовокзалів, автостанцій, залізничних станцій, річкових портів,
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аеропортів, пасажирських і вантажних терміналів, транспортно-логістичних центрів). На
території регіону розташований потужний залізничний вузол м. Києва з 7 станціями, а
також вузлові станції Фастів, Миронівка та Біла Церква. Загалом на території області
функціонує 40 лінійних залізничних станцій. В області зосереджено 19 автостанцій та
автовокзал у м. Київ.
Повітряний транспорт представлений міжнародними аеропортами «Бориспіль»,
«Київ (Жуляни)» та ватажним аеропортом «Антонов (Гостомель)». «Бориспіль» –
провідний аеропорт України, що обслуговує 65% авіаційних пасажирських перевезень
країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії
до Європи, Америки і у зворотному напрямку. З аеропорту «Бориспіль» 43 іноземні та 8
українських авіакомпаній виконують регулярні пасажирські рейси на 93 маршрутах.
Вигідне транспортно-географічне положення області, концентрація потужних
транспортних потоків спрямованих до м. Київ зумовили динамічний розвиток логістичних
послуг. У Києві та Київській області зосереджено близько 90% сучасних логістичних
комплексів України. На початок 2010 р. загальна площа складських приміщень у Києві та
області становила 1,2 млн м2, із них переважна частина була зосереджена у Київській
області (1,035 млн м2). Структура логістичних комплексів за типами: 632,0 тис. м2 класу А,
228,8 тис. м2 – класу В, 76 тис. м2 – сучасні спеціалізовані холодильні, морозильні, хімічні
складські приміщення.
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Київська область. Транспортна мережа

Рис. 2.15 – Транспортна мережа Київської області
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Найбільша

кількість

логістичних

комплексів

(32%)

зосереджена

вздовж

автомобільної магістралі М-06 (Київ – Житомир – Чоп). Це зумовлено концентрацією
вантажних потоків, які спрямовані із Західної Європи до Києва. Також значна кількість
логістичних комплексів розміщена поблизу м. Бровари на автомагістралі Київ – Москва
(23%) та м. Бориспіль на автомагістралі Київ – Харків (17%). На напрямах Київ – Варшава
розміщено 10% логістичних центрів, Київ – Одеса (7%), Київ – Дніпропетровськ (5%).
Якщо нині розташування логістичних комплексів орієнтується переважно на
основні магістралі, територіальну близькість до м. Києва (до 30 км), то з початком
будівництва нової кільцевої дороги, вони вийдуть за межі 30-кілометрової приміської зони.
Перспективні ділянки для нового будівництва тяжіють до нової кільцевої дороги,
розміщені у радіусі 40-50 км від Києва у межах Кагарлицького, Фастівського,
Баришівського районів.
У розрізі адміністративно-територіальних одиниць найбільша концентрація
логістичних комплексів спостерігається у Києво-Святошинському та Броварському
районах, значна кількість цих об’єктів зосереджена в Обухівському, Васильківському,
Макарівському районах.
Для виявлення показника територіального зосередження транспортних об’єктів
кожному типу різноманітних точкових об’єктів транспортної інфраструктури було
надано умовні коефіцієнти відповідно до їх значення у транспортній системі та
пропускної здатності (табл. 2.59).
Таблиця 2.59 – Умовні коефіцієнти для точкових транспортних об’єктів
Залізничний транспорт:
Вузлові станції – 1,5.
Передаточні міждержавні станції – 1,2.
Станції І класу – 1.
Лінійні станції – 0,8.
Водний транспорт:
Річкові порти – 1,5.
Морські порти – 2.

Автомобільний транспорт:
Автовокзали – 1.
Автостанції – 0,5.

Повітряний транспорт:
Регіональні аеропорти – 2.
Міжнародні аеропорти – 2,5.
Логістика:
Понад 10 транспортно-логістичних комплексів (або загальна площа понад 200 тис. м2) – 1.
6-10 ТЛК (S=100-200 тис. м2) – 0,8.
3-6 ТЛК (S=50-100 тис. м2) – 0,6.
1-3 ТЛК (S<50 тис. м2) – 0,4.

За розрахованим індексом зосередження транспортних об’єктів високим рівнем
розвитку

та

зосередження

точкових

об’єктів

транспортної

інфраструктури

характеризуються Фастівський, Києво-Святошинський, Обухівський, Бориспільський,
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Бородянський райони. До групи районів з низьким рівнем розвитку стаціонарних
транспортних

об’єктів

належать

Іванківський,

Володарський,

Ставищенський,

Богуславський райони (табл. 2.60).
Таблиця 2.60 – Київська область. Зосередження транспортних об’єктів*
Автостанції

Залізн.
станції

Річкові
порти

Аеропорти

Логістичні
комплекси

Баришівський

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

Індекс
зосередження
транспортних
об’єктів
0,32

Білоцерківський

0,5

2,6

0,0

0,0

0,0

0,62

Богуславський

0,5

0,8

0,0

0,0

0,0

0,26

Бориспільський

0,5

0,8

0,0

2,5

0,8

0,92

Бородянський

0,5

4,0

0,0

0,0

0,0

0,90

Броварський

0,0

2,4

0,0

0,0

1,0

0,68

Васильківський

0,0

1,6

0,0

0,0

0,6

0,44

Вишгородський

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,10

Володарський

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Згурівський

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,16

Іванківський

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,10

Кагарлицький

0,5

0,8

0,0

0,0

0,0

0,26

К.-Святошинський

0,0

1,6

0,0

2,0

1,0

0,92

Макарівський

0,5

0,8

0,0

0,0

0,6

0,38

Миронівський

0,5

2,3

0,0

0,0

0,0

0,56

Обухівський

0,5

1,6

1,5

0,0

0,6

0,84

П.-Хмельницький

0,5

0,8

0,0

0,0

0,0

0,26

Поліський

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,16

Рокитнянський

0,5

1,6

0,0

0,0

0,0

0,42

Сквирський

0,5

0,8

0,0

0,0

0,0

0,26

Ставищенський

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,10

Таращанський

0,5

0,8

0,0

0,0

0,0

0,26

Тетіївський

0,5

2,4

0,0

0,0

0,0

0,58

Фастівський

0,5

6,3

0,0

0,0

0,0

1,36

Яготинський

0,5

0,8

0,0

0,0

0,4

0,34

Район

* Розраховано автором

Важливе значення у формуванні транспортного потенціалу відіграють транспортні
пункти і вузли. До транспортних пунктів належать залізничні станції, річкові та морські
порти, автостанції, автотранспортні підприємства, аеропорти. Транспортні вузли – місця
перетину або дотику щонайменше трьох напрямів шляхів сполучення різних або
однакових видів транспорту. За участю, взаємодією та поєднанням видів транспорту у
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формуванні транспортних вузлів розрізняють унімодальні (представлені одним видом
транспорту), бімодальні (два види транспорту) та мультимодальні транспортні вузли.
Транспортні пункти переважно унімодальні та бімодальні. За значенням у формуванні
транспортної системи транспортні пукти та вузли поділяють на місцеві, регіональні,
міжрегіональні та міжнародні. Сучасні тенденції розвитку економіки та транспорту,
зростання частки мультимодальних комбінованих перевезень потребують розбудови
мультимодальних транспортних вузлів та терміналів. Це сприяє реалізації транзитного
потенціалу території, включеності її до міжрегіональних та світових господарських
відносин.
У Київській області зосереджені бімодальні транспортні вузли міжнародного
(Бориспіль) та міжрегіонального значення (Біла Церква, Фастів, Миронівка).
Для кількісної оцінки транспортно-географічного положення транспортних пунктів
і вузлів Київської області розраховано коефіцієнти їх транспортної доступності. Для цього
побудовано граф транспортно-географічного положення транспортних пунктів та вузлів
(рис. 2.16). На графі відображено взаємне положення адміністративних одиниць Київської
області, їх сусідство. Вершинами графа (V) у даному випадку є міста обласного
підпорядкування та районні центри, а ребрами графа (Е) – основні автомобільні магістралі
(міжнародні, національні, регіональні і територіальні). Для отриманої топологічної
структури транспортної мережі (графа) кількість вершин становить 28, ребер – 48.
Для кількісної оцінки транспортної доступності центрів адміністративних одиниць
області побудовано матрицю найкоротших топологічних відстаней між ними. В матриці
показані топологічні відстані між центрами адміністративних одиниць, їх суми та
коефіцієнт транспортної доступності (табл. 2.61).
Коефіцієнт транспортної доступності розраховується як співвідношення суми
топологічних відстаней певного центру до суми ребер графа:
K тд 




1

(2.1)

2

де Kтд - коефіцієнт транспортної доступності;
∑1 – сума найкоротших топологічних відстаней між центрами;
∑2 – сума ребер графа.
Чим менший коефіцієнт транспортної доступності має адміністративна одинця, тим
краще її положення.
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За побудованим графом та аналізом матриці загальна сума найкоротших
топологічних відстаней між м. Києвом та адміністративними центрами області становить
61, відповідно коефіцієнт транспортної доступності м. Київ становить 1,27.
Таким чином, у транспортному відношенні центри адміністративних одиниць
забезпечені нерівномірно. Сума топологічних відстаней коливається від 66 (Васильків),
67 (Фастів), 70 (Біла Церква) до 119 (Яготин), 121 (Згурівка), 127 (Красятичі).
Відповідно найкращу транспортну доступність у межах території Київської області
мають Васильків (1,38), Фастів (1,40), Біла Церква (1,46), Обухів (1,46). Найгіршу
транспортну доступність мають Красятичі (2,65), Згурівка (2,52), Яготин (2,48),
Богуслав (2,40).

Ефективність транспортної мережі характеризуються показниками зв’язності графа.
Для їх розрахунку використано такі індекси:

  індекс 

E  V 1
,
2V  5

(2.2)

де Е – кількість ребер графа, V – кількість вершин графа
Оптимальне значення α-індексу становить 1.
α-індекс графа транспортної мережі Київської області становить 0,43. Цей
розрахунок показує, що ступінь зв’язності транспортної мережі є середнім.

Для оцінювання ступені розвиненості транспортної мережі використано β-індекс:

  індекс 

E
V

(2.3)

При β<1 граф не має жодного циклу, тобто являє собою граф-дерево, при β=1 –
тільки 1 цикл, при β>1 – декілька циклів. При β=3 всі вершини об’єднані ребрами у цикли,
що являє собою максимально можливу зв’язність [91].
Для даного графа β-індекс=1,71, тобто ступінь розвиненості транспортної мережі є
середнім.
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Київська область. Граф транспортної мережі

Київ (1,27) – коефіцієнт
транспортної
доступності

Рис. 2.16 – Граф автомобільної транспортної мережі Київської області
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Таблиця 2.61 – Матриця найкоротших топологічних відстаней між центрами адміністративних одиниць області *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Київ
Баришівка
Березань
Біла Церква
Богуслав
Бориспіль
Бородянка
Бровари
Васильків
Вишгород
Володарка
Згурівка
Іванків
Кагарлик
Ржищів
Ірпінь
Макарів
Миронівка
Обухів
П.Хмельницький
Красятичі
Рокитне
Сквира
Ставище
Тараща
Тетіїв
Фастів
Яготин

* Розраховано автором

1
0
2
2
2
4
1
2
1
1
1
3
4
2
2
2
1
1
3
1
2

2
2
0
1
4
6
1
4
1
3
3
5
2
4
4
4
3
3
5
3
1

3
2
1
0
4
6
1
4
2
3
3
5
1
4
4
4
3
3
5
3
2

4
2
4
4
0
3
3
3
3
1
3
1
5
4
1
2
3
2
2
2
4

5
4
6
6
3
0
5
6
5
4
5
3
7
6
2
3
5
5
1
3
6

6
1
1
1
3
5
0
3
1
2
2
4
2
3
3
3
2
2
4
2
1

7
2
4
4
3
6
3
0
3
3
2
4
5
1
4
4
1
1
5
3
4

8
1
1
2
3
5
1
3
0
2
2
4
3
3
3
3
2
2
4
2
2

9
1
3
3
1
4
2
3
2
0
2
2
4
3
2
2
2
2
3
1
3

10
1
3
3
3
5
2
2
2
2
0
4
4
1
3
3
2
2
4
2
3

11
3
5
5
1
3
4
4
4
2
4
0
6
5
2
3
4
3
3
3
5

12
4
2
1
5
7
2
5
3
4
4
6
0
5
5
5
4
4
6
4
2

13
2
4
4
4
6
3
1
3
3
1
5
5
0
4
4
2
2
5
3
4

14
2
4
4
1
2
3
4
3
2
3
2
5
4
0
1
3
3
1
1
4

15
2
4
4
2
3
3
4
3
2
3
3
5
4
1
0
3
3
2
1
4

16
1
3
3
3
5
2
1
2
2
2
4
4
2
3
3
0
2
4
2
3

17
1
3
3
2
5
2
1
2
2
2
3
4
2
3
3
2
0
4
2
3

18
3
5
5
2
1
4
5
4
3
4
3
6
5
1
2
4
4
0
2
5

19
1
3
3
2
3
2
3
2
1
2
3
4
3
1
1
2
2
2
0
3

20
2
1
2
4
6
1
4
2
3
3
5
2
4
4
4
3
3
5
3
0

21
3
5
5
5
7
4
2
4
4
2
6
6
1
5
5
3
3
6
4
5

22
3
5
5
1
2
4
4
4
2
4
2
6
5
2
3
4
3
1
3
5

23
3
5
5
1
4
4
4
4
2
4
1
6
5
2
3
4
3
3
3
5

24
3
5
5
1
2
4
4
4
2
4
1
6
5
2
3
4
4
3
3
5

25
4
6
6
2
1
5
5
5
3
5
2
7
6
3
4
5
5
2
4
6

26
4
6
6
2
3
5
5
5
3
5
1
7
6
3
4
5
4
4
4
6

27
1
3
3
1
4
2
2
2
1
2
2
4
3
3
3
2
1
3
2
3

28
3
2
1
5
7
2
5
3
4
4
6
1
5
5
5
4
4
6
4
1

∑
61
96
96
70
115
75
93
79
66
81
90
121
101
77
86
82
76
96
70
97

k
1,27
2,00
2,00
1,46
2,40
1,56
1,94
1,65
1,38
1,69
1,88
2,52
2,10
1,60
1,79
1,71
1,58
2,00
1,46
2,02

3
3
3
3
4
4
1
3

5
5
5
5
6
6
3
2

5
5
5
5
6
6
3
1

5
1
1
1
2
2
1
5

7
2
4
2
1
3
4
7

4
4
4
4
5
5
2
2

2
4
4
4
5
5
2
5

4
4
4
4
5
5
2
3

4
2
2
2
3
3
1
4

2
4
4
4
5
5
2
4

6
2
1
1
2
1
2
6

6
6
6
6
7
7
4
1

1
5
5
5
6
6
3
5

5
2
2
2
3
3
3
5

5
3
3
3
4
4
3
5

3
4
4
4
5
5
2
4

3
3
3
4
5
4
1
4

6
1
3
3
2
4
3
6

4
3
3
3
4
4
2
4

5
5
5
5
6
6
3
1

0
6
6
6
7
7
4
6

6
0
2
2
1
3
2
6

6
2
0
2
3
1
2
6

6
2
2
0
1
1
2
6

7
1
3
1
0
2
3
7

7
3
1
1
2
0
3
7

4
2
2
2
3
3
0
4

6
6
6
6
7
7
4
0

127
90
93
90
110
112
67
119

2,65
1,88
1,94
1,88
2,29
2,33
1,40
2,48
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За розрахованим індексом розвитку транспортних пунктів і вузлів найвищим
значенням цього показника у регіоні виділяється Бориспільський район, на території якого
розміщений бімодальний транспортний вузол міжнародного значення. Високе значення
розвитку транспортних вузлів у Білоцерківському, Броварському, Фастівському районах,
на території яких розміщені бімодальні транспортні вузли міжрегіонального значення з
високими показниками транспортної доступності. Низький показник характерний для
Згурівського, Богуславського, Поліського (найнижче значення) районів, на території, яких
розміщені унімодальні транспортні пункти місцевого значення, що мають найгіршу
транспортну доступність у межах території області (табл. 2.62).
Таблиця 2.62 – Розвиток транспортних пунктів і вузлів*
Район
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

Індекс
зосередження
транспортних
пунктів і вузлів
1,8
1,8
0,5
2
1
1,8
1
0,6
0,6
0,5
0,6
1,6
0,7
0,5
1,8
1
0,6
0
0,7
0,6
0,6
0,6
0,8
1,8
0,8

* Розраховано автором

Індекс
транспортногеографічного
положення
0,5
0,9
0,2
0,8
0,5
0,7
0,9
0,7
0,6
0,1
0,4
0,8
0,7
0,8
0,5
0,9
0,5
0
0,6
0,5
0,6
0,3
0,2
0,9
0,1

Індекс
розвитку
транспортних
пунктів і вузлів
1,15
1,35
0,35
1,4
0,75
1,25
0,95
0,65
0,6
0,3
0,5
1,2
0,7
0,65
1,15
0,95
0,55
0
0,65
0,55
0,6
0,45
0,5
1,35
0,45

Індекс розвитку
транспортних
пунктів і вузлів
(унормований)
0,82
0,96
0,25
1,00
0,54
0,89
0,68
0,46
0,43
0,21
0,36
0,86
0,50
0,46
0,82
0,68
0,39
0,00
0,46
0,39
0,43
0,32
0,36
0,96
0,32
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Транспортна доступність також розраховувалась в ArcGIS (Spatial Analyst).
Визначалася доступність території області до основних автомагістралей державного
значення (міжнародних, національних, регіональних) відстань у кілометрах. Більшість
території області розташована у межах відстані до 10 км до основних автомагістралей, що
свідчить про порівняно високий рівень транспортної доступності. Разом з тим, у окремих
районах області виділяються периферійні території, доступність від яких до основних
автомагістралей становить 25-30 км. Це, зокрема, Поліський, Іванівський, Згурівський,
Рокитнянський, Ставищенський райони (рис. 2.17).
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Київська область. Транспортна доступність

Київ (1,27) – коефіцієнт
транспортної
доступності

Рис. 2.17 – Транспортна доступність території Київської області
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Показник транспортного потенціалу району визначався за сумою індексу
зосередження транспортної мережі, індексу зосередження точкових транспортних об’єктів
та індексу розвитку розміщеного на території району транспортного пункту або вузла
(табл. 2.63).
До районів з високим показником транспортного потенціалу належать переважно
приміські райони (Києво-Святошинський, Броварський, Бориспільський, Обухівський),
райони з високим розвитком залізничного транспорту (Фастівський, Миронівський) та
Білоцерківський район, на території якого розміщений значний транспортний вузол –
м. Біла Церква. До групи районів з показником вище середнього належать ті райони,
територією яких проходять автомагістралі міжнародного та національного значення або
залізниці. До групи з середнім та нижче середнього значення належать переважно райони,
що розташовані на периферії Київської області. Низьким транспортним потенціалом
відзначаються північні райони з низьким рівнем економічного розвитку та низькою
щільністю населення (Поліський, Іванківський, Вишгородський) (рис. 2.18).
Таблиця 2.63 – Транспортний потенціал Київської області*
Район
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський
Бориспільський
Бородянський
Броварський
Васильківський
Вишгородський
Володарський
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський
Макарівський
Миронівський
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

Індекс
зосередження
транспортної
мережі
0,33
0,55
0,35
0,37
0,47
0,63
0,39
0,12
0,33
0,27
0,00
0,45
1,00
0,32
0,69
0,70
0,22
0,02
0,61
0,43
0,33
0,32
0,45
0,67
0,49

Індекс
зосередження
транспортних
об’єктів
0,24
0,46
0,19
0,56
0,66
0,35
0,24
0,07
0,00
0,12
0,07
0,19
0,53
0,19
0,41
0,53
0,19
0,12
0,31
0,19
0,07
0,19
0,43
1,00
0,19

Індекс розвитку
транспорт-них
пунктів і вузлів
0,77
1,00
0,19
1,00
0,54
0,92
0,69
0,46
0,38
0,19
0,31
0,85
0,50
0,42
0,77
0,69
0,31
0,00
0,42
0,38
0,38
0,23
0,31
1,00
0,31

Індекс транспортного
потенціалу
(∑)
1,33
2,01
0,74
1,93
1,67
1,91
1,32
0,66
0,71
0,58
0,38
1,49
2,03
0,93
1,87
1,92
0,72
0,14
1,34
1,01
0,79
0,74
1,19
2,67
0,99

Індекс
транспорт-ного
потенціалу
(унорм)
0,47
0,74
0,24
0,71
0,61
0,70
0,47
0,21
0,23
0,18
0,10
0,53
0,75
0,31
0,68
0,71
0,23
0,00
0,48
0,34
0,26
0,24
0,41
1,00
0,34

Група
районів
за рівнем
розвитку
2
1
4
1
2
1
2
4
4
5
5
2
1
3
1
1
4
5
2
3
4
4
3
1
3

1- високий рівень розвитку (І понад 1,1); 2 – вище середнього (І= 0,8 -1,1); 3 – середній (І= 0,6-0,8); 4 – нижче
середнього (0,45- 0,6); 5 – низький рівень розвитку (І нижче 0,45).
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Рис. 2.18 – Транспортний потенціал Київської області
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2.5.

Типізація

районів

Київської

області

за

величиною

та

особливостями поєднання складових інтегрального потенціалу
Проблема оцінки інтегрального потенціалу території залишається однією з
найскладніших в суспільній географії. Невирішеність цієї проблеми на сьогоднішній день
зумовлена низкою чинників, головним з яких є неспівставність показників, що
характеризують складові інтегрального потенціалу. У випадку з виробничою чи
земельною складовою інтегрального потенціалу регіону – це грошові показники у
відносному та абсолютному вимірі; для транспортного та історико-культурного
потенціалу – це відповідні індекси та коефіцієнти і т. ін. Ускладнюється проблема ще й
тим, що на різних етапах регіонального розвитку значимість окремих складових
інтегрального потенціалу значно змінюється. У зв’язку з цим постає питання щодо відбору
тих складових, за якими здійснюватиметься аналіз інтегрального потенціалу.
Такий відбір має ґрунтуватися на врахуванні специфіки регіонального розвитку. Для
умов України загалом і Київської області як столичного регіону зокрема,

ця специфіка

полягає у необхідності забезпечення широких можливостей адаптації економіки регіонів
до ринкових умов розвитку та переходу від переважно низькоіндустріальної та
індустріальної до високо індустріальної та постіндустріальної стадій розвитку. По суті це
передбачає використання широкого комплексу умов та ресурсів території регіонів. Інше
питання, що ціла низка із них є слабо вираженими і потенційно нездатними здійснити
істотний вплив на розвиток регіонів. Зокрема це стосується потенціалу мінеральних,
водних та лісових ресурсів Київської області, які здатні здійснити більш менш помітний
вплив на розвиток лише декількох районів.
Таким чином, для дослідження інтегрального потенціалу районів Київської області
була розроблена система показників, що характеризують найбільш значимі складові
інтегрального

потенціалу

території

–

людського,

виробничого,

транспортного, історико-культурного, природно-ресурсного

фінансового,

потенціалу (земельних,

лісових, водних та мінерально-сировинних ресурсів).
Методика та конкретні дослідження окремих складових інтегрального потенціалу
Київської області детально викладені в попередньому розділі. Основним завданням цього
етапу дослідження є узагальнення та синтез отриманих результатів з метою визначення
величини та особливостей інтегрального потенціалу кожного з районів. Вихідними даними
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для цього взято репрезентативні показники та узагальнені індекси, що характеризують
кожну із складових інтегрального потенціалу районів.
Задача співставності рядів цих показників вирішувалась шляхом їх нормування.
Отримані результати нормування в кожному з рядів виражаються індексами, значення
яких варіюють в інтервалі від 0 до 1. Сума цих індексів для кожного з районів області
характеризує величину їх інтегрального потенціалу та дозволяє співставляти та
порівнювати їх між собою. Крім того, співвідношення індексів, що характеризують
величину кожної із складових інтегрального потенціалу дає можливість визначити їх
значимість у кожному з районів області.
Сформована таким чином інформаційна база дослідження дозволила провести
кластерний аналіз (метод дендрограми), результати якого лягли в основу типізації районів
Київської області за величиною та особливостями поєднання складових їх інтегрального
потенціалу. Таким чином дана типізація слугує адекватним інструментом, що дозволяє
проводити співставлення регіонів за масштабами зосередженого в них інтегрального
потенціалу та домінуванням в ньому тих чи інших складових.
Розбивка ряду сумарного індексу, що характеризує величину інтегрального
потенціалу районів Київської області дозволила виділити їх чотири типи. Це – території з
дуже високим інтегральним потенціалом (Київська міська рада); з високим – Ірпінська
міська рада, Києво-Святошинський, Бориспільський, Броварський, Обухівський та
Білоцерківський райони;
Бородянський,

середнім – Іванківський, Вишгородський, Макарівський,

Васильківський,

Фастівський,

Кагарлицький,

Рокитнянський,

Миронівський, Переяслав-Хмельницький та Баришівський райони; низьким – Згурівський,
Яготинський, Поліський, Сквирський, Володарський, Тетіївський, Ставищанський,
Таращанський та Богуславський райони. В кожному з типів в залежності від домінування
тих чи інших складових інтегрального потенціалу виділено певні підтипи (рис. 2.19).
Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити наступні висновки:
1. В межах області спостерігається різка диференціація величини інтегрального
потенціалу окремих районів та територій міських рад. Найвищий індексний показник
інтегрального потенціалу (м. Київ) перевищує найменший (Згурівський район) більше ніж
на порядок.
2. Виділяється декілька типів та підтипів районів, що характеризуються специфічним
поєднанням складових інтегрального потенціалу, окремі з яких є домінуючими і
визначають його масштаби. Визначальними складовими інтегрального потенціалу області
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є людський, виробничий, фінансовий, земельний, транспортний та історико-культурний
потенціали.
3. Дуже високий інтегральний потенціал м. Києва створює синергетичний ефект, що
зумовлюює значний потенціал навколишніх районів. Передусім це пов’язано з процесами
агломерування у виробничій сфері, зростанням вартості земельних ресурсів у приміській
зоні тощо. Спостерігається чітка тенденція зниження інтегрального потенціалу території
по мірі віддалення від Києва. Райони, що характеризуються найнижчим потенціалом
розміщуються відповідно на периферії області.
Таким чином інтегральний потенціал території визначається наявністю в її межах
великих міст – центрів соціально-економічної активності.

277

Рис. 2.19 – Типи районів Київської області за величиною та особливостями
інтегрального потенціалу території
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Розділ 3. Особливості інтегрального потенціалу території та
напрямки його активізації

3.1. Інтегральний потенціал районів Київської області
Райони з високим інтегральним потенціалом
До цього типу належать райони, інтегральний потенціал яких сформований на
основі:
а) високих людського, земельного, водного та значних транспортного та
виробничого потенціалів (Бориспільський, Броварський та Києво-Святошинський (разом з
територіями Ірпінської та Бучанської міських рад) райони);
б) високих земельного, мінерально-ресурсного та значних людського, виробничого,
транспортного, історико-культурного і рекреаційного потенціалів (Білоцерківський та
Обухівський райони).
Бориспільський район
Зростання чисельності населення району відбувається за рахунок міграцій,
спрямованих переважно у районний центр. Тому природний приріст спостерігається лише в
м. Борисполі. Відбувається концентрація населення у районному центрі, що негативно
позначається на формуванні демографічного потенціалу сільської місцевості. Склалася
характерна для районів з міграційним приростом демографічна структура населення. У
сільській місцевості спостерігається депопуляція населення та підвищення частки осіб
післяпрацездатного віку.
За кількісними показниками працересурсного потенціалу район займає четверте
місце в області. Тут зосереджено майже 70 тис. осіб працездатного віку, з них в сільській
місцевості понад 31 тис. осіб. Незайняті складали понад 900 осіб. Потреба в працівниках
становила близько половини незайнятих. Навантаження на одне робоче місце сягало двох
осіб.
Розвиток Бориспільської локальної районної системи розселення пов'язаний з
формуванням навколо м. Бориспіль, який є транспортно-промисловим ядром регіону зони
притягання, що накладається на зону впливу столиці. Тут проживає 57,6 тис. осіб та
водночас усе міське населення Бориспільського адміністративного району, частка якого
складає 52,4%. Розміщуючись у межах північної частини території даної локальної районної
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системи розселення, яка відзначається наявністю тут досить щільної мережі транспортних
комунікацій, центральне місто формує її опорний каркас у складі середніх та великих за
чисельністю населення сільських поселень. Переважна їх більшість знаходиться вздовж або
поблизу залізничної магістралі Гребінківського напрямку руху приміських електропоїздів та
міжрегіональних магістральних, регіональних (північно-східне обхідне кільце навколо
Києва) й окремих територіальних автомобільних шляхів сполучення на відстані 30 км до
міської смуги столиці, сконцентровуючи при цьому 40,0% сільського населення
адміністративного району. Подібна ситуація створює сприятливі передумови для розвитку в
межах даної території різних видів діяльності, спрямованих на задоволення споживчих
потреб населення м. Києва та Бориспільського району загалом. Разом із тим у межах
центральної й південної частин адміністративного району, як правило, вздовж або поблизу
автомобільних шляхів регіонального і територіального значення, розташовується також
група великих сільських населених пунктів із людністю від 1,5 до 4,0 тис. осіб.
За нормативною кадастровою грошовою оцінкою район відноситься до ІІІ типу
районів, що мають потенціал земельних ресурсів середнього рівня. Нормативна ціна 1 га
землі на 01.01.2011 р. становила 10,06 тис. грн, ріллі – 9,8 тис. грн за 1 га. Це дещо нижче за
середні позначки по області в цілому. За бонітетом ґрунти Бориспільського району мають
низький рівень родючості з незначним вмістом гумусу в орному шарі (від 1 до 2%). Є окремі
невеликі ареали, де вміст гумусу доволі високий – від 3,5 до 4%. В агрокліматичному
відношенні район є достатньо теплозабезпеченим, однак має нестійке зволоження.
Радіаційна забрудненість земель в районі незначна.
Природний потенціал земельних ресурсів знижується через підтоплення території
вздовж Дніпра, перезволоження та заболочення сільськогосподарських угідь. В районі
збереглися склади хімічних засобів захисту рослин, що потребують покращення умов
зберігання. Великою проблемою є недостатнє очищення стічних вод м. Києва (с. Бортничі)
та м. Борисполя, що є серйозною загрозою забруднення горизонтів підземних вод та ґрунтів
прилеглих територій. Негативно впливають на земельні ресурси сміттєзвалища, мулові
майданчики господарсько-побутових очисних споруд м. Київ.
Бориспільський район має великі площі природних сіножатей та природних пасовищ.
Їх нормативна грошова оцінка, особливо природних пасовищ, перевищує середньообласні
показники (відповідно 5,7 тис. грн / 1 га і 4,5 тис. грн / 1 га). Район виділяється з-поміж
інших великими площами багаторічних насаджень. Це переважно дачні сади, грошова
вартість яких оцінюється нижче, ніж у середньому по області. Рівень сільськогосподарського
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освоєння землі – 59,1%, однак рівень розораності сільськогосподарських угідь дуже
високий – 81,2%.
Комерційна вартість землі у Бориспільському районі дуже висока, вона становила на
01.01.2011 р. 3 млн 369 тис. грн за 1 га. Комерційна вартість землі перевищує її грошову
нормативну ціну у 334 рази. Це пов’язано не стільки з якісним станом і продуктивністю
земельних угідь, як вигідним місцерозташуванням регіону по відношенню до столиці,
наявністю міжнародного аеропорту Бориспіль, пов’язаною з ним інфраструктурою,
великими можливостями і перспективами економічного зростання.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій сільськогосподарської діяльності
характеризує

показник

виробництва

продукції

сільського

господарства

в

сільськогосподарських підприємствах на одиницю посівної площі. Він дорівнював 3,3 тис.
грн (2007-2009 рр.), що відбиває загалом середній рівень продуктивності використання
сільськогосподарських земель в області. В цілому Бориспільський район за потенціалом
земельних ресурсів (за їх нормативною грошовою оцінкою) відноситься до середнього типу.
Водночас, враховуючи особливе місцерозташування району, наявність Державного
міжнародного аеропорту „Бориспіль”, високий рівень розвитку інженерно-транспортної
інфраструктури, потенційні можливості використання земельних ресурсів є значно
більшими.
Виробничий потенціал цього регіону є доволі значним і становить 14,4% від
загального у Київській області (друге місце у 2008 р.). Основою господарства є
промисловість. Більшість промислових підприємств зосереджено у м. Бориспіль, що є
середнім за значенням реалізованої продукції промисловим центром столичної області.
Першість належить продукції харчової промисловості (молоко- і м’ясопереробна, цукрова,
шоколадна галузі). Друге місце займає хімічна і нафтохімічна промисловість (вироби із
пластмас), а третє – машинобудування (автотранспортна галузь і приладобування).
Посилення промислового потенціалу пов’язане з освоєнням нових видів продукції та
створення нових підприємств, зокрема ПП „Основатехбуд” (виробництва теплообмінників
с. Дударків), ТОВ „Горіхпром” (фасування горіхів), ПП „Світ” (кондитерські вироби
с. Дударків).

Для

залучення

інвестицій

створено

у

2010 р.

бізнес-центр

ТОВ

„Юрбізнесконсалтінг” (с. Щасливе).
Сільське господарство району займає шосте місце у Київській області (4,72% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Регіон є одним із лідерів за посівною площею (6),
посівами зернових (5), картоплі й овоче-баштанних культур (2), поголів’ям свиней (8) та
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валовим збором плодів та ягід (1), картоплі й овочів (3), зернових культур (7) та
виробництвом яєць (6 місце у Київській області у 2009 р.). Посилить потенціал
спеціалізованого приміського сільського господарства введення в експлуатацію тепличного
господарства ТОВ „Рійк Цваан Україна” (с. Мала Олександрівка).
Район має середні обсяги заготівлі ліквідної деревини у Київській області. Лісові
масиви віднесено до зони діяльності державного підприємства „Бориспільське лісове
господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону розвинена.
Фінансовий потенціал Бориспільського регіону доволі суттєвий. За його вартістю
регіон у 2008 р. займав третє місце у Київській області (11,2%). Діють 12 банківських і три
страхових відділення, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал у мережі «Інтернет» досить розвинутий у регіоні. Він
займає четверте місце за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного
зв’язку мають свої відділення у регіоні. Його територія є у зоні гарантованого покриття
сигналом національних мобільних операторів. З 2002 р. у районному центрі діє сучасна
АТС. Її ведення дозволило регіону вийти на перше місце у Київській області за кількістю
домашніх телефонних апаратів загального користування у сільській місцевості. Діють
волоконно-оптичні лінії зв’язку Київ – Полтава і Київ – Черкаси, що дозволяє мати всі види
сучасного зв’язку та обміну інформації.
Транспортний потенціал району має високий рівень. Транспортний сектор є
важливою галуззю спеціалізації господарства, у структурі реалізованих послуг на нього
припадає 35,1% послуг району та 20,8% обсягу транспортних послуг області (у т.ч. частка м.
Бориспіль становить 14,7%). Район має один з найвищих рівнів функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний, залізничний та авіаційний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 15,8% обласного обсягу вантажів, 9,6%
пасажирів, виконується 5,1% вантажообігу, 10,7% пасажирообігу, інтенсивність перевезення
вантажів становить 14 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів - 16 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 115
поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). На м. Бориспіль припадає 3,2% обсягу
перевезених вантажів, 2,9% вантажообігу, 4,1% перевезених пасажирів, 5,7% пасажирообігу.
Залізничним транспортом перевозиться 5% обласного обсягу вантажів, 1,3% пасажирів.
Частка аеропорту Бориспіль в обслуговуванні пасажиропотоків України становить
64,7%, перевезенні вантажів та пошти – 68,4%. З аеропорту виконують регулярні
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пасажирські рейси 43 іноземні та 8 українських авіакомпаній на 93 маршрутах, з них 82
міжнародних та 11 українських.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Бориспільського району є:


Розроблення заходів, спрямованих на зменшення міграційного відтоку населення з
сільської

місцевості

для

покращення

демографічної

ситуації,

підтримка

сільськогосподарського виробника та інших видів економічної діяльності, розвиток
сфери послуг, інфраструктури сільських поселень.


Підвищення координації служби зайнятості щодо термінів вивільнення і прийому на
роботу. Важливо створити економічні умови для роботодавців з метою створення нових
робочих місць відповідно до можливого прогнозованого вивільнення працівників.
Заслуговує на увагу міжгалузевий перерозподіл працівників, використовуючи
попередньо навчання новим професіям або підвищення кваліфікації.



Впровадження в сільськогосподарське виробництво нових технологій вирощування та
переробки, посилення розвитку системи фермерських господарств, агрофірм, а також
виставково-ярмаркової діяльності (с. Чубинське) і зеленого туризму.



Розвитoк міжнародного аеропорту „Бориспіль” (в результаті реконструкції збільшиться
кількість робочих місць і потік пасажирів, що створить додаткові можливості зайнятості
для населення з прилеглої території).



Перспективними напрямами господарського використання земельних ресурсів є:
сільськогосподарський; як територіальний ресурс для розширення та реконструкції
Державного

міжнародного

аеропорту

„Бориспіль”,

розміщення

транспортної

інфраструктури у сфері його впливу; для вдосконалення системи розселення Київської
агломерації, розвитку м. Бориспіль як центру активізації господарської діяльності,
впровадження інновацій, а також для підвищення рівня екологічної безпеки
життєдіяльності населення.


Виробничий потенціал цього регіону доцільно розвивати шляхом збільшення зайнятості
у третинному і вторинному секторах економіки. Для цього необхідно створювати великі
логістичні парки і термінали та розвивати галузі промисловості, що збувають продукцію
на ринку столиці.



Підвищення якісних показників транспортного обслуговування серед яких швидкість,
точність, адресність, надійність, збереженість вантажу, впровадження логістичних
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принципів доставки „точно в термін”, „від дверей до дверей”. Район має сприятливі
умови для розвитку сучасних технологій перевезення, логістики, перехід до якої
дозволяє удосконалити організацію перевезень, забезпечити комплексне обслуговування
споживачів транспортних послуг, створити умови для розвитку комбінованого
транспорту. Посилення ролі міжнародного аеропорту „Бориспіль”, як потужного
транспортно-логістичного вузла.

Броварський район
Важливим чинником формування і реалізації демографічного потенціалу району є
його близькість до столиці. Район характеризується позитивним сальдо міграцій і типовою
для таких районів демографічною структурою населення – підвищена частка дітей та
населення у репродуктивному віці. Загрозою є природне скорочення чисельності населення
за рахунок переважання показників смертності над показниками народжуваності.
Міграційний приріст компенсує зменшення чисельності населення, але демографічні
процеси не змінюються: високий рівень смертності та низький рівень народжуваності
призводить до депопуляції населення. Концентрація населення в районному центрі
спричиняє незбалансоване розміщення демографічного потенціалу, що негативно
відображається на формуванні працересурсного потенціалу і розвитку господарства району.
Броварський район за величиною працересурсного потенціалу займає друге місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 102 тис. осіб працездатного
віку, з яких в сільській місцевості проживає майже 30 тис. осіб. Незайняті складають понад
1,5 тис. осіб. Потреба підприємств у працівниках становить лише 12,6% від незайнятих.
Навантаження на одне вільне робоче місце сягало 8 осіб.
На формування поселенського потенціалу впливає найбільша людність в межах КМА
м. Бровари і значна його наближеність до столиці (22 км до Києва). Це місто
характеризується доволі швидкими темпами соціально-економічного розвитку і це
позитивно впливає на формування поселенського потенціалу оточуючої території. В зоні
впливу Броварів знаходяться смт Велика Димерка і Калинівка, а також великі сільські
поселення із людністю понад 5 тис. осіб – Княжичі й Требухів, де мешкає 15,4% населення
Броварського адміністративного району, а разом із м. Бровари (73,3%). Ці поселення
знаходяться поруч з залізницею Ніжинського напрямку та міжрегіональних магістральних,
регіональних і територіальних автомобільних шляхів сполучення на відстані 5 – 17 км до
міської смуги. Разом із тим поселенський потенціал смт Калита (4,8 тис. осіб), який

284
розташований поблизу автомагістралі Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, характеризується
деякою віддаленістю від м. Броварів і столиці і нижчими показниками людності. У
поселенській структурі сільських населених пунктів переважають середні та великі села.
деякі сільські поселення, що знаходяться в басейні р. Десна (Літки, Рожни, Пухівка), мають
неабияку перспективу для розвитку тут рекреаційної та оздоровчої видів діяльності.
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІІІ
типу – середнього рівня потенціалу земельних ресурсів. Нормативна ціна землі на
01.01.2010 р. дорівнювала 9,2 тис. грн/га, ріллі – 8,6 тис. грн/га. Це значно нижче середнього
показника по області. Ґрунти оцінюються як дуже низької родючості за балами бонітету.
Вміст гумусу в орному шарі невеликий – від 1 до 2%, лише на окремих ділянках у
центральній частині району він високий – понад 4%. Згідно з агрокліматичним
районуванням район належить до достатньо теплозабезпечених, однак нестійкого
зволоження, тільки південно-західна частина (ближче до м. Київ) є помірно зволоженою.
Екологічна ситуація загалом у районі та умови проживання населення сприятливі. На
земельні ресурси району негативно впливають деякі природні й техногенні чинники, а також
зростання техногенного навантаження на землі, що входять до приміської зони м. Київ. Це
викиди шкідливих речовин від стаціонарних і мобільних джерел забруднення, особливо
транспорту, скидання забруднених вод у поверхневі водні об’єкти, наявність полігонів
твердих побутових відходів і сміттєзвалищ тощо.
Серед небезпечних об’єктів, що зумовлюють зниження потенціалу земельних
ресурсів, є склади непридатних і заборонених до використання хімічно небезпечних
об’єктів. Великим забруднювачем м. Бровари та навколишніх земель є Броварський завод
алюмінієвих будівельних конструкцій, де накопичено понад 45 тис. т відходів гальванічного
виробництва. В районі дещо підвищений рівень радіаційного забруднення земель, зокрема
цезієм-137 та ізотопами плутонію у Придесенні.
У Броварському районі великі площі займають природні сіножаті й пасовища.
Продуктивність їх висока і відповідно висока їх нормативна грошова оцінка. Особливо
високу вартість мають природні пасовища, що створює умови для розвитку тваринництва
молочно-м’ясного напряму. Велику частку в сільськогосподарських угіддях займають
багаторічні насадження, це переважно сади в дачних поселеннях. Їх нормативна ціна значно
нижча, ніж в інших районах, що мають дачні поселення (Києво-Святошинському,
Васильківському, Згурівському). Рівень сільськогосподарської освоєності земель досить
значний – 73,2%, розораність сільськогосподарських угідь – лише 68%.
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Комерційна вартість землі у Броварському районі досить висока – 2 млн 457 тис. грн
за 1 га, що перевищує нормативну ціну майже у 260 разів. Це зумовлено великим попитом
на землю в цьому регіоні для потреб дачного та котеджного будівництва, транспортною
доступністю до столиці, наявністю р. Десна, лісових насаджень, мальовничими поліськими
краєвидами.
Потенціал земельних ресурсів з позицій сільського господарства характеризує
показник

виробництва

сільськогосподарської

продукції

в

сільськогосподарських

підприємствах на одиницю посівної площі. Цей показник в області є низьким, в середньому
за 2007-2009 рр. він дорівнював 1,4 тис. грн. В цілому потенціал земельних ресурсів
Броварського району має середній рівень.
Виробничий потенціал цього регіону є доволі високий. Основою господарства є
промислове виробництво. Броварський район є провідним виробником продукції
комбікормової, металургійної, легкої і харчової промисловості у Київській області. Першість
належить

харчовій

промисловості

(безалкогольна,

харчосмакова,

хлібобулочна,

кондитерська, молокопереробна і фасувальна галузь). Друге місце займає металургія та
оброблення металу (порошкова металургія, виготовлення виробів з алюмінію, металевих і
металопластикових конструкцій для будівництва), а третє – легка промисловість
(трикотажна і взуттєва галузі). У регіоні розвинуте машинобудування (виробництво
промислового обладнання і транспортне машинобудування). Хімічна, фармацевтична,
будівельних матеріалів, деревообробна, поліграфічна промисловості мають місцеве
значення.
Сільське господарство регіону займає друге місце у Київській області (13,37% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.), тут сформований спеціалізований приміський
агропромисловий комплекс. Броварський регіон є одним із лідерів у Київській області за
посівами картоплі та овочів (1) і кормових культур (6) та валовим збором картоплі (1), овочів
(2), плодів та ягід (7) і поголів’ям свиней (1), овець та кіз (5) та виробництвом яєць (1 місце у
Київській області у 2009 р.).
Регіон має незначні обсяги заготівлі ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до
зони діяльності державного підприємства „Броварське лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура має середній розвиток.
Фінансовий потенціал Броварського регіону найвищий у Київський області. За його
вартістю регіон у 2008 р. займав перше місце у ній (19,82%). Значну його частину становлять
прямі іноземні інвестиції (11,77 млн дол. США у 2010 р.). Його частка в їх надходженні до
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Київської області становить 31,0% (2010). Діють 13 банківських і два страхових відділення, є
державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” доволі розвинутий. Він займає
п’яте місце за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку
мають свої відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних
апаратів регіон займає середні значення у Київській області. Діє волоконно-оптична лінія
зв’язку Київ – Чернігів, що дозволяє мати всі види сучасного зв’язку та обміну інформації.
Будівництво волоконно-оптичної лінії Бровари – Калинівка, що покращить можливості
доступу підприємств і населення до сучасних засобів електронного зв’язку та мережі
«Інтернет».
Броварський

район

належить

до

групи

районів

з

високим

показником

транспортного потенціалу. Транспортний сектор є важливою галуззю господарської
діяльності району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 25% послуг району та
11,7% обсягу транспортних послуг області (м. Бровари – 7,3%). Район має один з найвищих
рівнів функціонування транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний
транспорт. Автомобільним транспортом перевозиться 11,4% обласного обсягу вантажів,
13,8% пасажирів, виконується 19,2% вантажообігу, 12,1% пасажирообігу, інтенсивність
перевезення вантажів становить 11,9 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км),
інтенсивність перевезення пасажирів – 20,8 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис.
осіб/км), на 1 особу припадає 111 поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). На м.
Бровари припадає 4,6% обсягу перевезених вантажів, 9,7% вантажообігу, 7,7% перевезених
пасажирів, 6,2% пасажирообігу. Залізничним транспортом перевозиться 5% обласного
обсягу вантажів, 16,8% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Броварського району є:


Впровадження заходів, спрямованих на підтримку народжуваності, зниження рівня
захворюваності та смертності працездатного населення, пом’якшення нерівності
соціально-економічних умов для оптимізації формування демографічного потенціалу.
Розвиток транспортної інфраструктури дозволить працездатному населенню знаходити
робочі місця в інших поселеннях, не змінюючи місця проживання.



Підвищення територіальної мобільності робочої сили, оскільки цей район знаходиться в
зоні впливу великого міста на ринок праці суміжних територій. До того ж в Києві досить
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диверсифікована сфера зайнятості з широким набором видів трудової діяльності.
Заслуговує на увагу посилення координаційної діяльності державних служб зайнятості
району і центру щодо можливості працевлаштування, своєчасної підготовки чи
перепідготовки підприємств центру. Слід удосконалювати і механізми формування та
функціонування місцевого ринку праці, опираючись на узгоджені дії роботодавців та
потреби найманих працівників, зростання самозайнятості тощо.


Подальший розвиток мережі закладів спеціалізованої вищої освіти, спорудження
складського комплексу ТОВ „Лабораторія інноваційного бізнесу”, розширення та
реконструкція заводу порошкової металургії й розміщення винесених з Києва
промислових підприємств хімічного і машинобудівного профілю.



Основним и перспективним напрямом господарського використання земель є
сільськогосподарський (з переважанням тваринницької спеціалізації). В місцях
транспортної доступності до м. Київ – розширення дачних та котедж них поселень.
Земля цього району може бути використана як територіальний ресурс для вдосконалення
системи розселення Київської міської агломерації, вдосконалення транспортної
інфраструктури.



Виробничий потенціал цього регіону цього регіону доцільно розвивати шляхом
збільшення занятості у третинному і вторинному секторах економіки. Для цього
необхідно створювати великі логістичні парки і термінали та розвивати галузі
промисловості, що збувають продукцію на ринку столиці. Саме тому велике значення
має збереження існуючої агропромислової інтеграції і спеціалізації сільського
господарства регіону. Доцільно розвивати «зелений» туризм і кліматичні санаторнокурортні заклади. У лісовому господарстві варто зменшити обсяг заготівлі ліквідної
деревини до рівня планової рубки стиглої деревини. Суттєвого розвитку потребує
техніко-виробнича інфраструктура регіону, без існування якої не можливо розвивати на
рівні сучасних стандартів заклади рекреації.



У зв’язку з формуванням інтенсивних вантажопотоків необхідно модернізувати та
розширити автомобільні шляхи, оновити та оптимізувати структуру вантажного
транспорту, підвищити ефективність використання рухомого складу. Здійснити
реконструкцію швидкісних залізничних магістралей,

підвищити

їх пропускну

спроможність з метою забезпечення масових вантажів. Важливим завданням є
покращення

якісних

показників

транспортного

обслуговування

господарського

комплексу, серед яких швидкість, точність, адресність, надійність, збереженість вантажу,
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безпечність

(впровадження

принципу

доставки

“just-in-time”),

впровадження

прогресивних транспортних технологій (логістики, новітніх інформаційних систем),
використання інтермодальних, контейнерних та комбінованих перевезень. Важливим є
вирішення проблем функціонування пасажирського транспорту, підвищення рівня та
якості обслуговування.
Києво-Святошинський район
За демографічним потенціалом район займає перше місце серед інших районів.
Характеризується високою часткою населення у репродуктивному віці. Завдяки
міграційному приросту район зберігатиме наявний демографічний потенціал. Загрози:
природне скорочення чисельності населення, особливо в сільських поселеннях. За умови
збереження тенденції відбуватиметься старіння населення і зменшення демографічного
потенціалу.
Києво-Святошинський район за обсягами працересурсного потенціалу займає третє
місце в ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 95 тис. осіб
працездатного віку, з яких 48,7 тис. осіб проживає в сільській місцевості. Використання
працересурсного потенціалу характеризується збільшенням кількості найманих працівників.
Разом з тим мала місце неповна зайнятість. Незайняті становили 784 особи, а потреба
підприємств у працівниках становила майже 72% від незайнятих. Навантаження на одне
вільне робоче місце сягало 1 особу. Це найкращі показники серед районів області.
Район характеризується у межах території Київської агломерації найвищими
значеннями показника щільності поселенської мережі. Так, зокрема, на відстані 15 – 20 км
від міської смуги Києва вздовж або поблизу залізничних магістралей північно-західного і
південно-західного напрямків руху приміських електропоїздів, а також міжрегіональних й
регіональних автомагістралей розміщується переважна більшість міських та сільських
населених пунктів. Міські поселення представлені малими містами обласного (Буча, Ірпінь)
й районного (Боярка, Вишневе) підпорядкування та селищами, окремі з яких досягають
чисельності населення понад 12 тис. осіб (Гостомель, Коцюбинське). Загалом тут проживає
178,6 тис. осіб, що складає 10,4% міського населення Київської області. Серед сільських
населених пунктів, середня людність яких перевищує 1600 осіб, також є великі поселення із
чисельністю населення понад 5 тис. осіб На їх частку припадає 36,7% сільського населення
Києво-Святошинського адміністративного району.
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Поєднання транспортної доступності та щільної заселеності посилює значення
маятникової міграції. В цьому районі розміщені підприємства харчової промисловості та
транспорту м. Києва (м’ясопереробний та молочний заводи (Вишневе) й аеродром у
смт Гостомель).
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до
ІІ типу (після м. Київ). Вартість 1 га землі тут є найвищою у Київській області і дорівнює
21,5 тис. грн/га, перевищуючи середньообласний показник в 1,8 разу. Родючість ґрунтів (за
балами бонітету) переважно низького рівня, вміст гумусу в орному шарі також невисокий –
від 1 до 1,5%. В агрокліматичному відношенні район є достатньо тепло забезпеченим з
помірним зволоженням.
Природний потенціал земельних ресурсів Києво-Святошинського району знижується
через велике антропогенне навантаження на цю територію, що спричиняє Київська міська
агломерація, зокрема м. Київ. На приміських землях розташовані полігони твердих
побутових, будівельних та промислових відходів, сміттєзвалища, існує проблема скидання
стічних вод у поверхневі водойми. Великі площі сільськогосподарських угідь забруднені
хімікатами, зокрема пестицидами. Радіаційна забрудненість території порівняно невелика, за
винятком окремих плям у південно-західній та північно-західній частинах, забруднених
ізотопами плутонію та цезієм-137.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель становить 61%, розораності
сільськогосподарських угідь – 73,5%, що значно нижче, ніж в інших, віддалених від столиці
районах. Це пов’язано з наявністю великих площ під забудовою, зокрема житловою, земель,
зайнятих промисловістю, транспортом, логістикою, різними спорудами а також земель
комерційного використання, громадського призначення тощо.
Природні угіддя (сіножаті й пасовища) займають біля 11% сільськогосподарських
угідь, що дещо нижче, ніж у середньому в області. Їх кадастрова грошова ціна значно нижча,
ніж у цілому по області. Зате багаторічні насадження, тобто сади дачних масивів, займають
найбільшу площу і оцінюються у цьому районі майже у два рази вище, ніж у середньому в
області.
Забезпеченість району водними ресурсами за рахунок підземних вод є недостатньою,
експлуатаційні запаси підземних вод порівняно невеликі. Загалом екологічна ситуація та
умови проживання населення у районі є помірними (поблизу Києва) та помірносприятливими (навколо м. Ірпінь та м. Боярки).
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Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнює 4,9 тис грн/га
(2007-2009 рр.).
Комерційна вартість землі у Києво-Святошинському районі є найвищою в області,
вона дорівнювала на 01.01.2010 р. 5 млн 102 тис. грн / га, що перевищує нормативну
кадастрову ціну у 237 разів. Це зумовлено передусім приміським розташуванням району і
великим, часто ажіотажним попитом на земельні ділянки у столиці для дачного будівництва,
котеджної забудови, комерційного використання земель тощо.
У цілому природний потенціал земельних ресурсів району, зокрема родючість та
якісні характеристики ґрунтів є невисокими, однак нормативна кадастрова оцінка землі є
найвищою в області за рахунок зручного місцеположення району по відношенню до столиці,
високій вартості багаторічних насаджень дачних масивів.
Виробничий потенціал цього регіону є доволі значним і становить 13,0% від
загального у Київській області (третє місце у 2008 р.). Його формують промислові
підприємства, що розміщені у міських поселеннях Києво-Святошинського регіону. У
структурі виробництва переважає продукція

харчової промисловості (молоко-

і

рибопереробна, хлібобулочна і кондитерська галузі). Друге місце займає машинобудування
та оброблення металу (приладобудування, електротехніка,
промисловість

будівельних

матеріалів

(виробництво

електроніка), третє –

асфальтобетонних

сумішей,

теплоізоляційних матеріалів тощо), четверте – легка промисловість (трикотажна і взуттєва
галузі).
Сільське господарство регіону займає 18 місце у Київській області (2,12% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Києво-Святошинський регіон є одним із лідерів у
Київській області за посівами картоплі й овочів (4) та кормових культур (5) і валовим збором
картоплі (4), овочів (1), плодів та ягід (2), поголів’ям великої рогатої худоби (6), корів (10),
овець і кіз (6 місце у Київській області у 2009 р.).
У 2011 р. продовжено будівництво кінного центру (26,5 га), що дозволить створити
майже 75 нових робочих місць – це найбільший інвестиційний проект, що виконують у
районі (200,0 млн грн).
Регіон має середні значення за обсягом заготівлі ліквідної деревини у Київській
області. Лісові масиви віднесено до зони діяльності державного підприємства «Виробнича
частина державної лісогосподарської організації «Київліс».
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Технічно-виробнича інфраструктура розвинена.
Фінансовий потенціал Києво-Святошинського регіону є другий за значенням у
Київський області (у 2008 р. він склав 18,29% від загального показника області). Значну його
частину становлять прямі іноземні інвестиції. За обсягом їх надходжень регіон є одним із
лідерів у Київській області. Діють 14 банківських, чотири кредитних спілок і два страхових
відділення, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” досить розвинутий. Він займає
десяте місце за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку
мають свої відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних
апаратів регіон є лідером у Київській області. Діють радіорелейна цифрова й аналогова та
волоконно-оптична лінії зв’язку Київ – Житомир, волоконно-оптична – Київ – Вінниця та
радіорелейна цифрова і аналогова – Київ – Біла Церква, що дозволяє мати всі види сучасного
зв’язку та обміну інформації.
Києво-Святошинський район належить до групи районів з високим показником
транспортного потенціалу. Транспортна галузь відіграє важливу роль у господарській
діяльності району, у структурі реалізованих послуг на неї припадає 16% послуг району та
19,4% обсягу транспортних послуг області. Район має один з найвищих рівнів
функціонування транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний
транспорт. Автомобільним транспортом перевозиться 9,4% обласного обсягу вантажів,
11,9% пасажирів, виконується 20,1% вантажообігу, 10,6% пасажирообігу, інтенсивність
перевезення вантажів становить 9,2 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність
перевезення пасажирів – 25,4 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу
припадає 61 поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом
перевозиться 8% обласного обсягу вантажів, 20% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Києво-Святошинського району є:


Пом’якшення соціальної нерівності між міськими і сільськими населеними пунктами,
заходи, спрямовані на підтримку здоров’я населення, запобігання передчасної смертності
та підвищення тривалості життя, соціальна підтримка сімей з дітьми.



Для довготривалого збереження ефективного функціонування ринку праці району
необхідно

підтримувати

інвестиційну

привабливість,

створювати

умови

для

підприємницької діяльності, орієнтованої на ефективну зайнятість. Доцільно сформувати
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єдиний регіонально-просторовий ринок праці, який збалансував би попит і пропозицію
локального (районного) і регіонального (м. Києва) ринків як єдиної системи. Пріоритетні
напрями подальшого забезпечення ефективного використання працересурсного
потенціалу пов’язані з географічним положенням цього району. Він безпосередньо
межує з м. Києвом, має тісні і соціально-економічні зв’язки з різними сферами
економічної діяльності міста. Ринок праці району формується значною мірою під
впливом попиту і пропозиції міського ринку праці Києва..


Подальше нарощування поселенського потенціалу має відбуватися через розвиток
міської забудови в напрямку північно-західної залізничної магістралі (Буча, Ірпінь,
Коцюбинське), посилення значення рекреаційного господарства (Ворзель), розміщення
закладів спеціалізованої вищої освіти (Боярка, Ірпінь), а також розвиток позаміських
культурно-розважальних і спортивних центрів (с. Музичі, Віта Поштова).



Основними напрямами використання земельних ресурсів є: сільськогосподарський; для
регулювання містобудівного розвитку, вдосконалення системи розселення Київської
міської агломерації; як територіальний ресурс для дачної та котеджної забудови; для
вдосконалення транспортної інфраструктури, створення об’єктів логістики; як території
рекреаційного та оздоровчого призначення; для комерційного використання земельних
ділянок..



Виробничий потенціал цього регіону доцільно розвивати шляхом збільшення зайнятості
у третинному і вторинному секторах економіки. Для цього необхідно зберегти існуючу
агропромислову інтеграцію і спеціалізацію сільського господарства та спрямувати
зусилля на створення у передмісті Києва великих транспортно-логістичних терміналів та
торговельно-розважальних комплексів, а також спеціалізованих спортивних закладів.
Важливе значення має подальший розвиток техніко-виробничої інфраструктури регіону
шляхом створення нових полігонів з утилізації відходів не лише з Київської області, а й з
м. Київ, а також розширення мережі централізованого водопостачання і водовідведення,
особливо у передмісті столиці.



Підвищення доступності та якості транспортних послуг для населення, оптимізація
місцевих маршрутів. Нагальною потребою є будівництво нової кільцевої дороги навколо
м. Києва. Завдяки цьому з’являться додаткові перспективи найбільш віддалених від
Києва сільських рад, які мають нижчі показники економічного розвитку та надходжень
до місцевих бюджетів. Будівництво дороги дасть змогу розвантажити вантажопотоки до
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м. Києва, створить умови для залучення інвестицій та створення нових робочих місць в
зв’язку з розбудовою транспортно-складських комплексів, об’єктів дорожнього сервісу.

Білоцерківський район
Зростання чисельності населення відбувається у районному центрі, чисельність
населення інших поселень зменшується. Зростання концентрації населення в м. Біла Церква
з одного боку посилює його демографічний потенціал, з іншого – сприяє депопуляції
населення прилеглої території. У демографічній структурі населення знижена частка осіб у
віці молодшому за працездатний – 13,5%, підвищена частка осіб похилого віку – 34,0%, що
свідчить про звуження демографічної бази відтворення населення. Переваги району – у
міграційній привабливості районного центру, загрози – старіння населення, зниження
народжуваності і депопуляція.
Білоцерківський район за кількісними показниками працересурсного потенціалу
займає перше місце в ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 162 тис.
осіб працездатного віку, з яких понад 18 тис. осіб становить населення працездатного віку
сільської місцевості. Незайняті разом з м. Біла Церква становлять майже 3 тис. осіб. Потреба
підприємств у працівниках склала близько 10% від усіх незайнятих. Навантаження на одне
вільне робоче місце становить 9 осіб.
Поселенський потенціал сформований 3 міськими поселеннями (м. Біла Церква, м.
Узин, смт Терезине ) та 58 сільськими населеними пунктами. На фоні загального скорочення
людності всіх видів поселень, їх густота залишається вищою, ніж в середньому по області.
Це щільно заселений район.
Згідно з нормативною кадастровою оцінкою земельних ресурсів район відноситься
до ІІ типу районів, що мають високий потенціал земельних ресурсів (після м. Київ, земля
якого оцінена найвище – 4 млн 550 тис. грн за 1 га згідно з нормативною грошовою
оцінкою за 2010 рік). Нормативна ціна 1 га землі у районі – 15,6 тис грн, ріллі – 16,2 тис. грн,
що є найвищими показниками у Київській області. Ґрунти за бонітетом високого рівня
родючості майже на всій території. Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів найвищий в області
– від 3,6% до понад 4%. В агрокліматитчному відношенні – це район значного тепло
забезпечення, однак нестійкого зволоження.
На земельні ресурси Білоцерківського району негативно впливає низка техногенних
та природних чинників, що дещо знижує їх високий природний потенціал. Це передусім
наявність великої кількості непридатних до використання хімічних засобів захист у рослин.
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При цьому неконтейнеризованих отрутохімікатів найбільше саме в Білоцерківському та
Кагарлицькому районах. Тут розташовані полігони та звалища промислових і твердих
побутових відходів, шламонакопичувачі. Білоцерківський район за розмірами площ, на яких
розміщені відходи, займає одне з перших місць в області. Площі, що використовуються для
транспорту і зв’язку займають в цьому районі понад 1,5 тис. га родючих земель. Великими
забруднювачами середовища в районі є військові аеродроми (с. Фурси, смт Узин).
Значна частина горизонтів підземних вод Білоцерківського району забруднена
нафтопродуктами, що створює проблему забезпечення населення і господарства якісною
водою. У північно-східній частині району спостерігається дещо підвищена забрудненість
радіонуклідами цезію-137, а на північному заході є окремі плями підвищеного вмісту
ізотопів плутонію.
Грошова оцінка 1 га природних сіножатей у районі становить майже 4 тис грн, що
значно нижче, ніж у середньому по області (7,2 тис. грн/ га). Грошова оцінка природних
пасовищ також нижча від середньообласного показника (відповідно 2,8 тис. грн / га і 4,5 тис.
грн / га). Багаторічні насадження займають порівняно невеликі площі (572 га), їх грошова
оцінка (21,4 тис.грн / га) значно нижча, ніж у середньому в області (64,0 тис.грн / га).
Білоцерківський район – це район землі високого сільськогосподарського освоєння і
найвищого рівня розораності сільськогосподарських угідь – 92%. В середньому за 20072009 рр. в районі на 1 га посівів вироблено 2,4 тис. грн продукції сільського господарства.
Середня комерційна (ринкова) вартість землі 960,6 тис. грн. Комерційна вартість 1 га
землі перевищує її нормативну ціну в 61 раз.
В цілому Білоцерківський район має високий потенціал земельних ресурсів.
Район належить до сприятливих в екологічному відношенні територій.
Виробничий потенціал цього регіону є дуже значним і становить 12,0% від
загального у Київській області (четверте місце у 2008 р.). Основою господарства є
промисловість. Більшість промислових підприємств зосереджено у м. Біла Церква, що є
важливішим промисловим центром області. Першість займає хімічна промисловість
(виробництво гумовотехнічних виробів і шин), друге місце посідає харчова промисловість
(овочеконсервна і м’ясопереробна галузі), третє – займає меблева промисловість
(виробництво збірних меблів). Легка, поліграфічна і добувна промисловості та
машинобудування і металообробка мають місцеве значення.
Сільське господарство району займає п’яте місце у Київській області (4,9% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Регіон є одним із лідерів за площею посівів
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зернових (1), технічних (1), кормових (2), картоплі й овоче-баштанних культур (6),
поголів’ям великої рогатої худоби (1), корів (1), овець та кіз (1), свиней (2) та валовим
збором соняшника (1), зернових (2), плодів та ягід (2), овочів (8), картоплі (10),
виробництвом яєць (9 місце у Київській області у 2009 р.).
Регіон є лідером за обсягом заготівлі ліквідної деревини на півдні Київської області.
Лісові масиви віднесено до зони діяльності державного підприємства „Білоцерківське лісове
господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура району розвинена.
Фінансовий потенціал Білоцерківського регіону доволі суттєвий. За його вартістю
регіон у 2008 р. займав шосте місце у Київській області (5,23%). Діє 25 банківських і п’ять
страхових відділень, є державні фінансові установи. За загальним обсягом податкових
надходжень регіон є одним з лідерів Київської області. Це викликано наявністю у ньому
підприємств із значними обсягами відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” досить розвинутий. Він займає
третє місце за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку
мають свої відділення у регіоні. Його територія є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального
користування регіон має одні з найвищих значень у Київській області. Діють радіорелейній
цифрові лінії: Київ – Біла Церква і Біла Церква – Черкаси та радіорелейні аналогові Київ –
Біла Церква і Біла Церква – Вінниця, що дозволяє мати всі види сучасного зв’язку та обміну
інформації.
Район належить до групи районів з інтенсивним використанням транспортного
потенціалу. Транспортна галузь є однією із провідних секторів сфери послуг району, на неї
припадає 38% реалізованих послуг району та 2,3% (з м. Біла Церква) обсягу транспортних
послуг області. Район має високий рівень функціонування транспортної системи. Тут
розвинений автомобільний та залізничний транспорт. Автомобільним транспортом
перевозиться 9,7% обласного обсягу вантажів, 19,5% пасажирів, виконується 10,4%
вантажообігу, 8,0% пасажирообігу, (у т.ч. на м. Біла Церква припадає 3,2% обсягу
перевезених вантажів, 5% вантажообігу, 12,2% перевезених пасажирів, 4,5% пасажирообігу);
інтенсивність перевезення вантажів становить 8,3 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км),
інтенсивність перевезення пасажирів – 20,7 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис.
осіб/км), на 1 особу припадає 99 поїздка (середнє значення по області 76 поїздок).
Залізничним транспортом перевозиться 11,4% обласного обсягу вантажів, 7,4% пасажирів.
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В Білоцерківському районі зосереджений значний історико-культурний та
рекреаційний потенціал. Тут знаходиться 22 пам’яток архітектури, історії, археології,
монументального

мистецтва загальнонаціонального

значення.

В м. Біла Церква

розміщується дендрологічний парк Національної академії наук України „Олександрія”, що є
однією з

найвизначніших пам’яток Київщини. Недостатній

розвиток соціальної

інфраструктури району не дозволяє в повній мірі використовувати наявний тут історикокультурний та рекреаційний потенціал.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Білоцерківського району є:


Покращення рівня соціально-економічного розвитку, зменшення диспропорцій у
розвитку міської і сільської місцевості, сприяння розвитку різних видів економічної
діяльності, що має сприяти регулювання демографічної ситуації. Оптимізація мережі
соціальних служб, підвищення якості освітніх послуг та надання медичної допомоги,
особливо в сільській місцевості. Необхідна державна підтримка сімей, соціальні виплати,
поліпшення якості життя сімей, сприяння реалізації потреби сім’ї в дітях.



Необхідно активізувати діяльність по створенню економічних передумов збереження і
створення робочих місць, використання різних форм зайнятості, стимулювання
роботодавців до ефективного оплати праці, зайнятості неповний робочий день тощо.
Слід активізувати діяльність по управлінню підготовкою і перепідготовкою робочої сили
відповідно до потреб ринку. Необхідно поліпшити діяльність державних центрів
зайнятості щодо моніторингу вивільнення та працевлаштування незайнятого потенціалу
з метою своєчасного реагування на особливості динаміки ринку праці.



Подальше формування поселенського потенціалу має відбуватися за рахунок м. Біла
Церква, зона впливу якого виходить за межі Білоцерківського району, а також міських і
великих сільських населених пунктів.



Напрями використання земельних ресурсів – сільськогосподарський (основний), як
територіальний ресурс для розвитку м. Біла Церква – важливого міжрайонного центру
розселення населення, що виконує адміністративні та значні економічні функції; як
територіальний ресурс для розвитку агропромислового бізнесу, підвищення його
експортної орієнтації, створення потужної виробничої та ринкової інфраструктури у
сфері АПК; для збільшення площ природних кормових угідь; для дачної забудови,
розвитку сільського зеленого туризму; для виведення з інтенсивного використання
еродованих земель, істотного зниження рівня розораності сільськогосподарських угідь
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(він у районі критично високий – 92%); резервування території для рекреації і розвитку
природно-заповідного фонду в басейні р. Рось.


Виробничий потенціал цього регіону слід спрямувати на подальший розвиток
вторинного сектору економіки, шляхом зростання зайнятості у галузях спеціалізації
промисловості національного значення та у третинному секторі економіки. Для
стабільної роботи промислових переробних підприємств необхідно зберегти існуючу
агропромислову інтеграцію і спеціалізацію сільського господарства. Доцільно зменшити
обсяги заготівлі ліквідної деревини до рівня планової рубки стиглої деревини.



Необхідно вдосконалити маршрутну мережу з метою охоплення сільських населених
пунктів регулярним автотранспортним сполученням. З цією метою створити в районі
оптимальну пасажирську мережу шляхом об’єднання маршрутів з урахуванням
пасажиропотоку на відповідних напрямках. Потребують поліпшення якості наявні та
будівництво нових об'єктів транспортної інфраструктури. Перспективним напрямом
розвитку авіаційного транспорту є перепрофілювання колишнього військового летовища
та його інфраструктури у вантажно-пасажирський аеропорт міжнародного значення в
місті Узин.
Обухівський район
Чисельність населення району скорочується за рахунок і природного, і міграційного

руху, при чому частка міграційного скорочення в загальному скороченні населення
становить 83,8%. Міграції негативно позначаються на формуванні демографічного
потенціалу, здатні порівняно швидко змінити демографічну структуру населення. На 1 січня
2010 року частка населення у віці молодшому за працездатний становила 15,5% (на рівні
середнього по області), частка осіб у працездатному віці – 61,5% (вище за середній по
області), частка осіб у віці старшому за працездатний – 23,0% (один з найнижчих в області
показників).
Обухівський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 8 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено 42,6 тис. осіб працездатного віку, з
яких понад 9 тис. осіб проживає в сільській місцевості. Використання працересурсного
потенціалу характеризується зменшенням кількості найманих працівників та наявністю
незайнятих (понад 800 осіб). Потреба підприємств у працівниках складає лише 10% від
обсягу незайнятих. Навантаження на одне вільне робоче місце становить 10 осіб.
Для Обухівського району характерні найвищі у Київській області значення показника
рівня урбанізації (74,3%). Це викликано локалізацією у містах районного підпорядкування
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Обухів і Українка, які розміщуються на відстані 40 – 45 км до м. Києва, насамперед,
підприємств целюлозно-паперової промисловості та енергетики, які акумулюють значну
частину зайнятих. Сільська поселенська мережа представлена тут на 90,0% малими і
середніми поселеннями. Вони, як і переважна більшість великих за людністю сільських
населених пунктів розташовуються у центральній і південній частинах території даного
адміністративного району.
На території окремих сільських поселень (Трипілля, Халеп’я) знаходяться центри
пам’яток археології, історії та культури Київського Подніпров’я, що створює передумови
для розвитку тут рекреаційно-туристичної діяльності.
За кадастровою нормативною оцінкою земельні ресурси району відносяться до ІІІ
типу (з урахуванням оцінки земель у м. Київ). Ціна землі тут 12,1 тис. грн / га, що дорівнює
середній ціні землі по Київській області, грошова оцінка ріллі вища і становить 13,5 тис.
грн/га. Така нормативна ціна землі в Обухівському районі зумовлена в основному її
природною родючістю.
Родючість ґрунтів на більшій частині району висока, лише вздовж Дніпра, особливо у
північній частині, ближче до м. Київ, вона знижується до середніх показників. Вміст гумусу
в орному шарі у південній частині доволі високий – 3,5-4%, на півночі району та вздовж
узбережжя водосховища він знижується до 2,5%. Забезпеченість населення водними
ресурсами за рахунок місцевого стоку є нижчою середнього рівня, проте експлуатаційні
запаси підземних вод дещо вище середнього рівня. В агрокліматичному плані район
відноситься до значно теплозабезпечених, однак нестійкого зволоження, за винятком
північної частини, що прилягає до м. Київ, яка належить до помірно зволоженої.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель 64,6% – нижче середньообласного
показника, розораність сільськогосподарських угідь висока – 75,6%. Природні угіддя
(сіножаті й пасовища) займають 16% сільськогосподарських угідь, що значно вище
середньообласного показника (11,7%). Їх кадастрова грошова оцінка нижча, ніж загалом по
області і дорівнює: сіножатей – 6,9 тис. грн/га, природних пасовищ – 3,3 тис. грн/га.
Багаторічні насадження займають у районі дуже незначну площу – лише 83 га. Їх
нормативна ціна (13,1 тис. грн/га) майже у 5 разів нижча, ніж у середньому по області (64
тис. грн/га).
Високий в цілому природний потенціал земельних ресурсів дещо знижується через
негативний вплив низки природних і техногенних чинників. Заболочені землі, кам’янисті
місця, піски та яри займають понад 980 га земельної площі. На півночі району великі ділянки
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підземних вод є забрудненими, зокрема пестицидами та нітратами. Тут знаходяться полігони
промислових відходів, непридатних до використання пестицидів. Особливо загрозливою
залишається ситуація на полігоні твердих побутових відходів № 5 „Київспецтранс” біля с.
Підгірці.
Забудовані землі займають 8,6% загальної площі земель, що значно вище середнього
показника по області (4,4%). Особливо великі площі відведено під житлову забудову,
промисловість, землі громадського призначення. Значна частина земель зайнята під
дорогами, використовується для технічної інфраструктури, для виробництва та розподілення
електроенергії.
Радіаційна забрудненість земель невелика, за винятком окремих плям на північному
сході, біля Канівського водосховища – забрудненість переважно ізотопами плутонію та
цезієм-137. Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення оцінюються в
районі як помірно сприятливі та задовільні.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства у
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював 1,9 тис. грн/га
(2007-2009 рр.), що є доволі низьким порівняно з іншими районами.
Комерційна ціна землі в Обухівському районі одна з найвищих в області; на
01.01.2010 р. вона дорівнювала 488,8 тис. дол. за 1 га, що перевищує нормативну кадастрову
ціну майже у 303 рази. Така висока ринкова вартість земель пов’язана насамперед з великим
попитом на них столиці, що зумовлюється привабливим місце розташуванням району:
близькість до столиці, узбережжя Канівського водосховища, наявність територій з
природними

ландшафтами,

мальовничих

краєвидів,

транспортно-інфраструктурна

облаштованість територій тощо.
Таким чином, незважаючи на природний потенціал земельних ресурсів, оцінений як
середнього рівня, Обухівський район має величезний попит на землю і високу її ринкову
вартість.
Виробничий потенціал цього регіону є доволі значний і становить 5,9% від
загального у Київській області (сьоме місце у 2008 р.). Промисловість має високий рівень
розвитку. Більшість промислових підприємств зосереджено у міських населених пунктах
регіону. У структурі виробництва домінує целюлозно-паперова промисловість (виробництво
картону і паперу, паперової тари). Друге місце займає харчова промисловість
(молокопереробна, борошномельно-круп’яна, хлібобулочна галузі). Третє місце обіймає
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машинобудування та металообробка (виробництво устаткування і монтажних елементів).
Важливе місце у промисловості регіону посідає енергетика (виробництво електричної і
теплової енергії та її розподіл). Розвинута хімічна промисловість (виробництво поліуретану,
фарб для волосся, виробів із пластмаси) і промисловість будівельних матеріалів
(виробництво цегли, пористих матеріалів, опалубки).
Сільське господарство регіону займає 21 місце у Київській області (1,4% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Обухівський регіон є одним із лідерів у Київській
області за площею посівів кормових та картоплі й овоче-баштанних культур (10) та за
валовим збором цукрових (фабричних) буряків (10), овочів (10) і поголів’ям великої рогатої
худоби (9 місце в області в 2009 р.). Виробництво яєць у регіоні має місцеве значення.
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства «Виробнича частина державної лісогосподарської
організації «Київліс».
Техніко-виробнича інфраструктура району розвинена.
Фінансовий потенціал Обухівського регіону доволі значний. За його вартістю регіон
у 2008 р. займав восьме місце у Київській області (3,74%). Десять банківських і чотири
страхових відділення діють в його міських поселеннях, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” доволі значний. Він займає
дев’яте місце за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку
мають свої відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних
апаратів загального користування регіон має одні з найвищих значень у Київській області.
Проходить Київська напівкільцева волоконно-оптична лінія зв’язку.
Обухівський

район

належить

до

групи

районів

з

високим

показником

транспортного потенціалу. Транспорт відіграє важливу роль у господарській діяльності
району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 23,2% послуг району та 5,3%
обсягу транспортних послуг області. Район має вище середнього рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний, водний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 3,1% обласного обсягу вантажів, 3,5% пасажирів,
виконується 4,2% вантажообігу, 1,3% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 4,0 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів – 15,2 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 67
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поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться
10% обласного обсягу вантажів, 7,7% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Обухівського району є:


Зменшення міграційного відтоку населення, що залежить від наявності робочих місць у
районі або транспортної досяжності до місць прикладання праці. Важливим є
удосконалення системи охорони здоров’я, зниження рівня смертності працездатного
населення, материнської та дитячої смертності, а також розвиток соціальної
інфраструктури у сільській місцевості, що необхідною передумовою для збереження
демографічного потенціалу.



Створення передумов підвищення транспортної активності незайнятих, оскільки ринок
праці району знаходиться під впливом більш потужного ринку м. Києва. Необхідно чітко
визначити трудову орієнтацію локального ринку праці району, створити соціальноекономічні передумови його активної діяльності шляхом перепідготовки та підвищення
кваліфікації місцевих працівників. Важливим є координація діяльності державних служб
зайнятості району і Києва з метою визначення обсягів незайнятих робочих місць та
необхідності працівників з урахуванням кваліфікаційних особливостей.



Обухівський район має величезний попит на землю і високу її ринкову вартість. Це
значно розширює можливості й напрями її використання не лише для розвитку
сільського господарства зі скороченням площі ріллі, а й як територіального ресурсу для
котеджної і дачної забудови; рекреаційно-оздоровчого призначення; вдосконалення
інженерно-транспортного облаштування; реструктуризації господарської діяльності з
метою екологічного оздоровлення територій, зменшення антропогенного тиску,
особливо у приміській зоні.



Основні заходи мають бути спрямовані на інтенсивне використання конкурентних
переваг транзитності території, столичності, забезпечення відповідності розвитку
транспортної інфраструктури рівню розвитку господарського комплексу. Для цього
необхідно провести технічну і технологічну модернізацію та оновлення транспортної
інфраструктури, із застосуванням сучасних прогресивних технологій перевізного
процесу (логістики, інтермодальних, комбінованих перевезень) та врахуванням
екологічних вимог. Потрібно впроваджувати комплексне планування роботи всіх видів
транспорту з урахуванням соціально-економічних і екологічних особливостей території,
забезпечити мобільність, доступність, зручність транспорту, використовуючи переваги
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транспортних вузлів з одночасним зменшенням екологічного впливу. Важливим
напрямком є залучення інвестицій у транспортну сферу, розширення ринку
транспортних послуг. Вимагає удосконалення розвиток громадського пасажирського
транспорту, підвищення його якісних характеристик.

3.1.2. Райони з середнім інтегральним потенціалом
До цього типу належать райони, інтегральний потенціал яких сформований на
основі:
а) високого людського та значних людського і водного потенціалів, а також
значного

виробничого, транспортного, історико-культурного

потенціалів

(Васильківський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький);
б) високих мінерально-ресурсного та земельного потенціалів, а також значного
виробничого/людського/транспортного потенціалів (Кагарлицький, Рокитнянський);
в) високого лісового та водного потенціалів, значних людського і земельного
потенціалів (Вишгородський, Іванківський);
г) значних людського, земельного, мінерально-ресурсного, водного та лісового
потенціалів (Фастівський, Баришівський, Бородянський, Макарівський, Фастівський)

Васильківський район
Формування інтегрального потенціалу відбувається в умовах скорочення чисельності
населення. Демографічний розвиток регіону визначається переважанням чисельності
померлих над чисельністю народжених, негативним сальдо міграції та підвищеною часткою
осіб старших вікових груп. Демографічна база відтворення населення звужена. В
перспективі збереження існуючих тенденцій призведе до поглиблення демографічної кризи.
Районний центр м. Васильків може зменшити негативні наслідки за умови зменшення виїзду
осіб молодших вікових груп. Важливою умовою зміни демографічної ситуації є запобігання
звуженню демографічної бази відтворення. Це стосується міграцій працездатного населення,
для закріплення якого необхідні місця прикладання праці, соціальна і транспортна
інфраструктура.
Васильківський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 5 місце в
ранговому ряду районів області. Тут зосереджено понад 55 тис. осіб працездатного віку, з
яких понад 20 тис. осіб проживає в сільській місцевості. Загальною тенденцією є значне
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зменшення кількості найманих працівників. Кількість незайнятих складала близько 1,7 тис.
осіб працездатного віку, з яких понад 29 тис. осіб проживає в сільській місцевості.
Загальною тенденцією є значне зменшення кількості найманих працівників. Кількість
незайнятих складала близько 1,7 тис. осіб. Потреба підприємств у працівниках становила
майже 20% від незайнятих. На одне вільне робоче місце претендувало 5 осіб.
Поселенська мережа, що сформована з 5 міських (м. Васильків, смт Глеваха,
Гребінки, Дослідницьке, Калинівка) та 66 сільських населених пунктів має тісні зв’язки з
столицею. Це густо заселена територія з високими показниками мобільності населення.
Переважна міських поселень – Васильків, Глеваха і Калинівка, розташовані в межах
північної частини території району, де проживає 86,9% міського та 52,8% усього його
населення. При цьому 63,0% міського населення концентрується у районному центрі. Міські
поселення відзначаються досить зручним транспортно-географічним положенням не лише
по відношенню один до одного, але й Києва також, розташовуючись вздовж залізничної
магістралі Фастівського напрямку руху приміських електропоїздів або ж поблизу (як у
випадку із Васильковим) автомагістралі міжрегіонального значення Київ – Одеса, на відстані
25 – 35 км до центру столичної агломерації. Селища Гребінки та Дослідницьке, які
розміщуються вздовж основної міжрегіональної автомобільної магістралі в межах південної
його частини, у територіальному відношенні є дещо відособленими від районного центру.
Для цих селищ зона впливу столиці накладається на зону впливу м. Біла Церква (209,3 тис.
осіб), знаходячись на відстані 20 – 25 км до найбільшого за чисельністю населення міста
Київської області. В межах локальної системи розселення сформована досить густа мережа
сільських поселень, середня людність яких не перевищує 564 осіб. Це зумовлено,
насамперед, переважанням малих поселень, частка яких тут складає близько 60,0%. Середні
та великі сільські населені пункти розосереджені, як правило, у межах північної частини
території Васильківського району.
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІІ
типу. Після м. Київ вартість 1 га землі тут є серед найвищих в області і дорівнює 14,4 тис.
грн, ріллі – 13,3 тис. грн (01.01.2010 р.).
Рівень родючості ґрунтів (у балах бонітету) високий і вище середнього рівня. Вміст
гумусу також високий (понад 4%), особливо у центральній та південній частинах, у
північній, зокрема на північному заході – дещо менший – до 2,5%. За механічним складом
ґрунти є легкосуглинкові, на північному заході супіщані. В агрокліматичному відношенні
район має достатнє теплозабезпечення і помірне зволоження.

304
Природний потенціал земельних ресурсів дещо знижується через вплив низки
негативних чинників природного і техногенного характеру. Окремі ділянки, особливо на
схилах долин приток Дніпра є зсувонебезпечними. В районі накопичилося багато
непридатних (і навіть заборонених до використання) хімічних засобів захисту рослин. Тут
знаходяться великі полігони (звалища) твердих побутових відходів. Правда, впродовж
останніх років дещо покращено умови зберігання отрутохімікатів, однак остаточно
проблема не вирішена. У східній частині району, що прилягає до Обухівського, є велика
ділянка забруднених підземних вод.
Для потреб транспорту і зв’язку в районі відведено 1,6 тис. га земель, що є в числі
найбільших показників серед районів області. У південно-східній частині району є великі
плями підвищеного радіаційного забруднення земель, особливо цезієм-137. Загалом
екологічна ситуація і умови проживання населення є помірно сприятливими, лише на
крайньому сході є ділянка забруднених пестицидами та нітратами (на рівні вище гранично
допустимих концентрацій) підземних вод.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель високий – понад 75%, розораність
сільськогосподарських угідь сягає критичної межі – понад 85%. Природні сіножаті та
пасовища займають лише 5%. Продуктивність їх дещо нижча середньообласного показника.
Грошова оцінка природних сіножатей та пасовищ також невисока – 3,5 тис. грн/ га, тоді як
відповідна середня ціна по області – 5,9 тис. грн/ га. Багаторічні насадження займають всього
2,2% сільськогосподарських угідь. Це переважно сади на дачних ділянках, їх грошова оцінка
досить висока, перевищує середню по області в 1,3 разу і майже в 6 разів більша ніж вартість
1 га сільськогосподарських угідь.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризують обсяги виробленої продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Цей показник дорівнював 3,7
тис. грн (2007-2009 рр.), що відображає вищий за середній рівень потенціалу земельних
ресурсів.
Комерційна вартість землі у Васильківському районі висока –понад 2 млн грн за 1 га
(01.01.2010 р.). Комерційна вартість землі перевищує її грошову нормативну ціну у 139 разів.
Це пов’язано із зручним розташуванням району по відношенню до столиці, розвиненою
транспортною мережею, великим попитом на земельні ділянки у приміській зоні Києва,
високою родючістю ґрунтів.
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У цілому Васильківський район характеризується високим рівнем потенціалу
земельних ресурсів. Можливості його використання не вичерпані.
Виробничий потенціал цього регіону є значним і становить 4,8% від загального у
Київській області (дев’яте місце у 2008 р.).
Промислове виробництво представлене харчовою промисловістю (з переважанням
цукрової) – 35%, (у структурі реалізованої продукції, у 2009 р.) виробництвом деревини та
виготовлення виробів з неї – 5,5%, машинобудування, ремонт та монтаж машин і
устаткування – 25,4%.
Сільське господарство регіону займає четверте місце у Київській області (5,3% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Регіон є одним із лідерів у Київській області за
всією посівною площею (5), посівами зернових (10), технічних (4), картоплі і овочебаштанних (3) і кормових культур (4) та валовим збором цукрових (фабричних) буряків (1),
картоплі (2), овочів (3), плодів та ягід (5) і поголів’ям корів (8), овець і кіз (7) та валовим
Виробництво яєць (2 місце у Київській області у 2009 р.). Розвинуте дачне (колективне)
садівництво, городництво й ягідництво.
Подальший виробничий потенціал буде нарощуватися через освоєння виробництва
нових видів продукції: виробництва солоду на ВАТ „Гребінки хлібопродукт” (загальна
вартість інвестиційного проекту – 50,0 млн євро); виготовлення стандартної цегли ЗАТ
„Слава” (загальна вартість інвестиційного проекту – 40,0 млн євро).
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства «Виробнича частина державної лісогосподарської
організації «Київліс».
Техніко-виробнича інфраструктура регіону розвинена.
Фінансовий потенціал Васильківського регіону має середні значення у Київський
області. За його вартістю регіон у 2008 р. займав 11 місце у ній (2,9%). Діють дев’ять
банківських і по одному кредитному і страховому відділенню, є державні фінансові
установи. За загальним обсягом податкових надходжень регіон має середні значення у
Київський області. Це викликано відсутністю у ньому підприємств із значними обсягами
відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” високорозвинутий. Він займає
перше місце за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку
мають свої відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних
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апаратів регіон займає середні значення у Київській області. У регіоні діють два центри
сільського зв’язку та лінії зв’язку для обміну інформації.
Васильківський район належить до групи районів з середнім рівнем використання
транспортного потенціалу. Серед інфраструктурних галузей транспорт відіграє важливу
роль у господарській діяльності району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає
20,8% послуг району та 2,8% обсягу транспортних послуг області. Район має рівень
функціонування транспортної системи вище середнього. Тут розвинений автомобільний та
залізничний транспорт. Автомобільним транспортом перевозиться 3,5% обласного обсягу
вантажів, 6,7% пасажирів, виконується 2,1% вантажообігу, 7,5% пасажирообігу,
інтенсивність перевезення вантажів становить 3,8 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км),
інтенсивність перевезення пасажирів – 18,7 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис.
осіб/км), на 1 особу припадає 93 поїздка (середнє значення по області 76 поїздок).
Залізничним транспортом перевозиться 4% обласного обсягу вантажів, 1,8% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Васильківського району є:


Зростання соціальних виплат для підтримки сімей з дітьми, розвиток медичного
обслуговування, зниження рівня захворюваності і смертності за рахунок профілактичних
програм, а також інформаційно-просвітницьке сприяння здоровому способу життя,
сімейним цінностям, підвищенню рівня і якості життя сімей.



Створення умов зростання територіальної мобільності робочої сили. Це обумовлено
значним впливом Києва на формування і функціонування ринку робочої сили району.
Транспортна доступність до ринку праці Києва може знизити гостроту проблеми
зайнятості населення району. Це вимагає координації діяльності відповідних державних
центрів зайнятості як щодо обсягів вивільнення, так і працевлаштування незайнятих з
певною кваліфікаційною підготовкою робітничих кадрів. Важливим напрямом
залишається децентрація зайнятості, створення в районі сфери прикладання праці, більш
тісної і скоординованої діяльності з місцевими роботодавцями щодо режиму і умов
трудової діяльності місцевого населення.



Створення умов життєдіяльності населення, наближених до столичних. Це можливе за
умов зосередження в сільських населених пунктах видів господарської діяльності не
пов’язаних

з

сільськогосподарським

виробництвом

і

винесення

частини

високооплачуваних робочих місць за межу м. Києва. Приміське сільськогосподарське
виробництво збереже своє значення враховуючи близькість доступу до ринку збуту
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продукції, за умов посилення його товарності. Важливим є подальший розвиток
інфраструктурних

для

сільськогосподарського

виробництва

галузей

(Глеваха,

Дослідницьке) та науково-дослідної діяльності. Це позитивно вплине як на розвиток
товарного сільськогосподарського виробництва зокрема, так і на покращення умов
життєдіяльності в цілому.


Перспективними напрямами використання земельних ресурсів є: сільськогосподарський;
як територіальний ресурс для вдосконалення системи розселення Київської агломерації,
зменшення навантаження на урбанізоване ядро – м. Київ та його міста-супутники,
зміцнення периферійної зони агломерації – зони тяжіння; для розміщення дачних
поселень, котеджної забудови; облаштування територій рекреаційного та оздоровчого
призначення, розвитку зеленого (сільського) туризму; вдосконалення транспортної
інфраструктури, поліпшення придорожнього сервісу.



Збереження існуючої спеціалізації сільського господарства регіону, посилення
товарності сільськогосподарського виробництва. Одночасно слід розвивати «зелений»
туризм і кліматичні санаторно-курортні заклади. Все це можливе за умов формування
сучасної виробничої та транспортної інфраструктури.



Більш ефективне використання транзитного потенціалу району, будівництво логістичних
комплексів

та

впровадження

логістичних

послуг.

Потребують

вдосконалення

забезпечення доступності та якості транспортних послуг для населення, пріоритетний
розвиток соціально значущих перевезень (перевезень громадським транспортом на
автобусних маршрутах загального користування), підтримка соціальних стандартів
транспортного обслуговування населення.

Миронівський район
Периферійний аграрний район з типовими процесами депопуляції населення.
Інтенсивний міграційний відтік працездатного населення посилює депопуляцію.
Миронівський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 16 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено майже 20 тис. осіб працездатного
віку, з яких майже 13 тис. в сільській місцевості. Використання працересурсного потенціалу
характеризується зменшенням кількості найманих працівників, на явністю незайнятих,
кількість яких складала понад тисячу осіб. Потреба підприємств у працівниках становила
близько 4% від незайнятих. Навантаження на одне вільне робоче місце сягало 27 осіб.
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Поселенський потенціал сформований з одного міського та 45 сільських населених
пунктів. На фоні зниження середньої людності поселень, значення сільського населення
залишається високим (2/3 всього населення району).
За кадастровою нормативною оцінкою земельні ресурси району відносяться до ІІ
типу (після вартісної оцінки земель у м. Київ). Ціна землі тут становить 14,1 тис. грн/га, ріллі
– майже 15 тис. грн/га, що є однією з найвищих в області. Така оцінка земельних ресурсів
зумовлена високою природною родючістю ґрунтів і їх якісними характеристиками.
Родючість ґрунтів повсюдно висока. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту до 4%.
Забезпеченість населення водними ресурсами за рахунок місцевого стоку має середній
рівень, на такому ж рівні обчислюються експлуатаційні запаси підземних вод. В
агрокліматичному плані район відноситься до тепло забезпечених з нестійким зволоженням.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель дуже високий і становить 79,7%,
розораність сільськогосподарських угідь – критично висока – 86%. Природні угіддя,
переважно природні пасовища, займають лише 6% сільськогосподарських угідь, їх
кадастрова грошова ціна становить 2,5 тис. грн/га, що майже у 2 рази нижче середньо
обласного показника і в 5,4 рази менша ніж нормативна ціна 1 га сільськогосподарських
угідь. Багаторічні насадження займають незначні площі (467 га) і їх нормативна ціна (14,9
тис. грн/ га) більш, ніж у 4 рази нижча від середньо обласного показника.
Високий природний потенціал земельних ресурсів дещо знижується через
негативний вплив деяких природних та антропогенних чинників. Значні площі займають
болота, кам’янисті місця, яри, на всій території поширені ерозійні процеси. Великими
забруднювачами земель є накопичені у значних обсягах непридатні до використання
пестициди, звалища твердих побутових відходів. Радіаційна забрудненість земель стронцієм90 та ізотопами плутонію незначна, однак на півдні та північному сході району є великі
плями з підвищеною забрудненістю земель цезієм-137, що потребує спеціальних заходів
обробітку ґрунту.
Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення в Миронівському
районі є сприятливими, лише в окремих пунктах, зокрема на півдні, виявлено забруднення
підземних вод нітратами на рівні вище допустимих норм.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства у
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював 1,8 тис грн
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(2007-2009 рр.), що є одним з найнижчих в області, незважаючи на високий рівень
сільськогосподарської освоєності земель.
Комерційна ціна землі, незважаючи на її високу природну потенційну родючість, є
значно меншою, ніж у приміських районах столиці, вона не перевищує 400 тис. грн / га.
Віддаленість м. Київ, недостатня транспортно-інфраструктурна облаштованість території,
знижують попит на землю у цьому районі як територіальний ресурс для створення
соціально-економічного потенціалу, розвитку центрів господарської активності, рекреації,
зеленого туризму тощо.
Виробничий потенціал цього регіону середній і становить 4,0% від загального у
Київській області (десяте місце у 2008 р.). Промислові підприємства мають середній рівень
розвитку територіально зосереджені у районному центрі.
За показниками сільськогосподарського розвитку район займає 14 місце у Київській
області (2,7% від загального обсягу виробництва у 2009 р.). Миронівський район є одним із
лідерів у Київській області за загальною площею посівів (6), площею посівів зернових (7) і
технічних культур (2) та за валовим збором зернових (6), соняшника (3) і поголів’ям свиней
(7), овець та кіз (3 місце в області в 2009 р.).
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства «Ржищівське державне лісове господарство».
Техніко-виробнича інфраструктура розвинена.
Фінансовий потенціал Миронівського регіону доволі значний. За його вартістю
регіон у 2008 р. займав четверте місце у Київській області (6,6%). Сім банківських і одне
страхове відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі «Інтернет» середній. Він займає 16 місце
за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку не мають своїх
відділень у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. Стаціонарний зв’язок забезпечує Київська обласна
дирекція ВАТ «Укртелеком». За кількістю домашніх телефонних апаратів загального
користування регіон має середні значення у Київській області. По його території проходять
волоконно-оптична лінія зв’язку Київ – Черкаси і радіорелейна цифрова – Біла Церква –
Черкаси.
Миронівський район належить до групи районів з високим показником
транспортного потенціалу. Частка транспорту у структурі реалізованих послуг району
становить 4,6%. Район має середній рівень функціонування транспортної системи. Тут
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розвинений автомобільний та залізничний транспорт. Автомобільним транспортом
перевозиться 3,3% обласного обсягу вантажів, 1,7% пасажирів, виконується 0,9%
вантажообігу, 2,4% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 3,2
тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 5,6
тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 64 поїздка
(середнє значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться 6%
обласного обсягу вантажів, 5% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Миронівського району є:


Зменшення інтенсивності міграційного відтоку за рахунок створення робочих місць,
підтримки сільськогосподарських видів діяльності, стимулювання самозайнятості і
підприємництва, а також розвитку житлового господарства, соціальної та транспортної
інфраструктури. Це дозволить зменшити гостроту депопуляції населення, в майбутньому
може сприяти стабілізації демографічної ситуації.



Застосування соціально-економічних механізмів сприяння підприємницькій діяльності.
Оскільки цей район відноситься до периферійних в області, то доцільним є створення
державної програми соціально-економічного розвитку, зорієнтованої на раціональне
використання працересурсного потенціалу. Важливо також створити умови для розвитку
підприємництва та самозайнятості в аграрному секторі, оскільки більшу частину
населення складають сільські жителі. Слід спонукати підприємців до збереження
робочих місць та створення нових з метою зменшення вивільнення працівників та
залучення уже вивільнених до трудової діяльності.



Покращення інфраструктури сільських населених пунктів, диверсифікація видів
господарської діяльності в сільській місцевості (розвиток сфери послуг, розміщення
підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, освоєння існуючими
підприємствами нових видів продукції).



Перспективними напрямами використання земельних ресурсів є: сільськогосподарський;
як територіальний ресурс для розвитку агропромислового бізнесу, підвищення
експортної орієнтації агропромислової продукції, особливо зернових культур; для
створення виробничої та ринкової інфраструктури у сфері АПК; як територіальний
ресурс для розширення науково-дослідної діяльності з питань селекції та насінництва
пшениці; створення своєрідних технопарків у сфері виробництва зернових культур.
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Створення нових підприємств з диверсифікованою галузевою структурою.



Ефективне використання залізничного транспорту. Також слід забезпечити міжгалузеву і
міжрегіональну координацію в розвитку транспортної інфраструктури, що сприятиме
створенню єдиного транспортного простору, оптимізації використання транспорту.

Переяслав-Хмельницький район
В формуванні демографічного потенціалу спостерігаються суттєві диспропорції у
районному центрі та в сільській місцевості. Сільські поселення району характеризуються
високими показниками природного скорочення населення, найменшою серед районів
області часткою осіб допрацездатного віку, високою часткою осіб у віці старшому за
працездатний. Для району характерна тенденція до зростання демографічного навантаження
працездатного населення.
Переяслав-Хмельницький район за обсягами працересурсного потенціалу займає
9 місце в ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 34 тис. осіб
працездатного віку, з яких більше 16 тис. осіб проживає в сільській місцевості.
Використання працересурсного потенціалу району характеризується зменшенням кількості
найманих працівників та наявністю незайнятих, чисельність яких становила близько 6% від
незайнятих. Навантаження на одне вільне робоче місце сягало 17 осіб.
Поселенський потенціал сформований на основі одного міського населеного пункту
та 51 сільського поселення. Для району характерними є низька щільність забудови
виробничих територій, недостатній рівень розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури населених пунктів.
За кадастровою нормативною оцінкою земельні ресурси відносяться до ІІІ типу (з
урахуванням оцінки земель у м. Київ) з середнім рівнем потенціалу землі. Ціна землі у цьому
районі дорівнює 11,2 тис. грн/га, що трохи нижче середньообласного показника, ріллі – 11,7
тис.грн/га. Така оцінка земельних ресурсів пов’язана з природною родючістю ґрунтів, їх
якісними характеристиками. Родючість ґрунтів за балами бонітету вища середнього рівня.
Вміст гумусу в орному шарі ґрунту високий – від 3,6 до 4%. Забезпеченість населення
водними ресурсами за рахунок місцевого стоку є нижчою середнього рівня, експлуатаційні
запаси підземних вод оцінюються як середнього рівня. В агрокліматичному відношенні
район належить до достатньо тепло забезпечених та з нестійким зволоженням.
Рівень сільськогосподарського освоєння земель становить 67%, розораність
сільськогосподарських угідь дуже висока – майже 84%. Природні угіддя (сіножаті й
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пасовища) займають досить великі площі – 11,2 тис. га або 14% сільськогосподарських угідь,
що перевищує середньо обласний показник. Їх кадастрова грошова оцінка висока – 9,3 тис.
грн /га природних сіножатей і 6,5 тис. грн/га природних пасовищ, що значно перевищує
відповідні середньообласні показники. Багаторічні насадження займають відносно невеликі
площі – всього 440 га. Їх грошова нормативна оцінка становить 21,9 тис.грн/га, що в 3 рази
нижче середньообласного показника.
Незважаючи на переважно високу родючість ґрунтів, потенціал земельних ресурсів
дещо знижується через негативний вплив деяких природних і техногенних чинників.
Відкриті заболочені землі, піски та яри займають 1,9% сільськогосподарських земель.
Внаслідок замулення р. Трубіж підтоплюється територія 14 населених пунктів району та
площі 36 тис. га. У зв’язку з цим потребує розчистки русло р. Трубіж та підводний канал
дренажного каскаду.
На території району накопичені великі об’єми непридатних до використання
пестицидів, що є великими забруднювачами земельних та водних ресурсів. Розміщені
полігони (звалища) твердих побутових відходів.
Забудовані землі займають відносно незначні площі – 2,9% (в цілому по області –
4,4%). Найбільші площі знаходяться під житловою забудовою, торфорозробками і
кар’єрами. Великі площі займають землі громадського призначення. Для транспорту та
зв’язку використовується майже 745 га землі, для технічної інфраструктури (складання
відходів, очищення стічних вод, виробництва та розподілення електроенергії) – лише 56 га
(Обухівський район – 402 га).
Радіаційна забрудненість земель невелика, лише на крайньому південному заході є
незначні плями, забруднені цезієм-137 та ізотопами плутонію. Загалом екологічна ситуація
та умови проживання населення оцінюються як сприятливі та помірно сприятливі (басейн
р. Трубіж), лише на незначній ділянці на крайньому південному заході вони є задовільними.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства у
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював близько 2 тис.
грн/га (2007-2009 рр.), що є доволі низьким для району з високою родючістю ґрунтів.
Комерційна ціна землі у Переяслав-Хмельницькому районі значно менша, ніж у
приміських районах Києва. Вона дорівнювала на 01.01.2010 р. 838,4 тис. грн / га, що
перевищує нормативну кадастрову ціну в 74,7 разу, у той час як у Вишгородському,
Обухівському, Бориспільському районах більш ніж у 300 разів. Це пов’язано зі значною
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віддаленістю району від Києва, його периферійністю, нижчим рівнем транспортноінфраструктурної облаштованості території та поганою транспортною доступністю.
Відповідно така ситуація викликає зменшення попиту на земельні ресурси району зі сторони
мешканців столиці для котеджної забудови, дачних поселень. Столичний чинник меншою
мірою впливає на формування комерційної ціни землі Переяслав-Хмельницького району.
Промисловість має незначний розвиток. Більшість промислових підприємств
зосереджено у районному центрі. У структурі виробництва домінує машинобудування
(електромеханічна галузь), друге місце посідає харчова промисловість (м’ясо- і
молокопереробна,

борошномельно-круп’яна,

хлібобулочна

галузі),

третє

–

легка

промисловість (текстильна і швейна галузь). Поліграфічна, добувна, меблева, комбікормова,
цегельна промисловості мають місцеве значення.
У 2010 р. розроблено концепцію промислової зони (16,0 га) у районному центрі для
залучення прямих іноземних інвестицій.
Сільське господарство регіону займає восьме місце у Київській області (3,8% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Діє агропромислова інтеграція. ПереяславХмельницький регіон є одним із лідерів у Київській області за загальною площею посівів (2),
площею посівів зернових (2) і технічних культур (6), картоплі й овоче-баштанних культур
(9), кормових культур (7) та за валовим збором зернових (3), соняшника (5), овочів (7),
плодів та ягід (9) і поголів’ям великої рогатої худоби (5), корів (2), свиней (5 місце в області в
2009 р.). Регіон є одним із головних виробників товарного молока і м’яса у Київській області.
Діє єдине в області спеціалізоване господарство з вирощування хутрових звірів.
Лісове господарство. У регіоні є незначна заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви
віднесено до зони діяльності державного підприємства „Переяслав-Хмельницьке державне
лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону досить розвинена.
Фінансовий потенціал Переяслав-Хмельницького регіону незначний. За його
вартістю регіон у 2008 р. займав 17 місце у Київській області (0,7%). Десять банківських і
одне страхове відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи. У
структурі надходжень до бюджетів усіх рівнів у Переяслав-Хмельницькому регіоні
переважає податок на доходи і прибуток. За загальним обсягом податкових надходжень
регіон має одні з найменших значень у Київській області. Це викликано відсутністю у ньому
підприємств із значними обсягами відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
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Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” високий. Він займає шосте
місце за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку мають свої
відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. Діють два провайдери з підключення абонентів
широкосмугового доступу до мережі „Інтернет”. За кількістю домашніх телефонних
апаратів загального користування регіон має одні з найбільших значень у Київській області.
Проходить волоконно-оптична лінія зв’язку Київ – Полтава. З 2007 р. у регіоні діють
безпроводові телефонні апарати зі стаціонарною базою (СДМА). З 2009 по 2010 рр. кількість
абонентів широкосмугового доступу до мережі «Інтернет» у регіоні зросла у три рази, що
свідчить про збільшення його інформаційного потенціалу.
Переяслав-Хмельницький район належить до групи районів з показником
транспортного потенціалу нижче середнього рівня. Частка транспорту у структурі
реалізованих послуг становить 10%. Район має середній рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 2,1% обласного обсягу вантажів, 3,7% пасажирів,
виконується 2% вантажообігу, 5,4% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 2,1 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів – 9,3 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 83
поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться 3%
обласного обсягу вантажів, 0,3% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Переяслав-Хмельницького району є:


Соціальна

підтримка

сімей

з

дітьми,

забезпечення

можливістю

медичного

обслуговування, а також підтримка агропромислового виробника, підприємницької
діяльності, розвиток транспортної інфраструктури.


Створення економічних передумов активізації діяльності локального ринку праці. Це
обумовлено певною мірою периферійністю геоекономічного положення району.
Необхідним є застосування механізмів та організаційно-економічних засобів, за
допомогою яких можна забезпечити більш ефективне використання працересурсного
потенціалу. Це стосується умов активізації підприємницької діяльності в районі,
трансформації структури господарства з орієнтацією на створення працемістких
виробництв, використання механізмів спонукання підприємців до створення нових
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робочих місць та зменшення вивільнення працюючих. Район потребує програми
розвитку сфери прикладання праці з урахуванням локальних особливостей.


Покращення умов життєдіяльності в сільській місцевості шляхом створення передумов
для розміщення нових об’єктів господарської діяльності, створення філій великих
підприємств, формування територій природоохоронного значення, а також розвитку
транспортної інфраструктури з метою підвищення мобільності населення, зокрема
трудової.



До перспективних напрямів використання земельних ресурсів району належать:
сільськогосподарський з підвищенням ролі тваринництва; як територіальний ресурс для
стимулювання розбудови економіки району, розвитку малого підприємництва,
створення філіалів підприємств, що знаходяться у столиці; як територіальний ресурс для
розвитку

інфраструктури

інтегрованих об’єктів

з

ринку

сільськогосподарської

виробництва,

перероблення,

продукції,

зберігання

створення

та реалізації

сільськогосподарської продукції; як територіальний ресурс для створення та розширення
існуючих об’єктів рекреаційного, у тому числі історико-культурного та оздоровчого
призначення, зеленого туризму тощо.


Збільшення чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та
офіційних органів мас-медіа. Доцільно ширше впровадження нових технологій доступу
до мережі «Інтернет».



Поліпшення транспортного обслуговування мешканців району, розширення мережі
приміських маршрутів, оновлення рухомого складу, розширення ринку транспортних
послуг.

Рокитнянський район
Типовий периферійний район з характерними особливостями демографічної ситуації.
Характеризується значним міграційним відтоком населення, що посилює процеси його
старіння.
Рокитнянський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 21 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 15 тис. осіб працездатного віку,
з яких в сільській місцевості проживає майже 9 тис. осіб. Використання працересурсного
потенціалу характеризується стабільним зменшенням кількості найманих працівників,
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наявністю незайнятих (понад 500 осіб). Потреба підприємств у працівниках становила
менше 3% від незайнятих. Навантаження на одне вільне робоче місце складало 14 осіб.
Поселенська мережа сформована з 1 селища міського типу і 22 сіл. Близько 40%
населення від загальної чисельності зосереджено в смт Рокитне. Це типова сільська система
розселення. Поселенський потенціал сіл формується населеними пунктами з людністю від
15 до 3600 осіб. Близько 90% сільського населення зосереджено у 8 селах, на решту 14 сіл
припадає 10% чисельності населення. Сільські населені пункти, що мають велику людність і
надалі будуть відгравати ключові роль в формуванні людського потенціалу сільського
розселення цього району.
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІІ
типу (з урахуванням ціни на землю у м. Київ). Вартість 1 га землі тут є однією з найвищих в
області – 14,9 тис. грн/га, ріллі – ще вища – 15,9 тис. грн/ га. Це пов’язано з високою
природною родючістю ґрунтів, сприятливими природно-кліматичними умовами. Родючість
ґрунтів висока, вміст гумусу в орному шарі ґрунту також високий – 3,5 - 4 і більше %.
Забезпеченість водними ресурсами за рахунок місцевого стоку на середньому рівні, а
експлуатаційні запаси підземних вод – одні з найменших в області (до 3 млн м3/ рік). В
агрокліматичному відношенні район належить до значно теплозабезпечених з нестійким
зволоженням. Радіаційна забрудненість Рокитнянського району, зокрема цезієм-137, доволі
висока, значно меншою є забрудненість ізотопами плутонію і зовсім низьким є рівень
забруднення району стронцієм-90.
Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення в Рокитнянському
районі оцінюються як задовільні та помірно сприятливі.
Рівень сільськогосподарського освоєння земель високий і становить 71%, розораність
сільськогосподарських угідь – критично висока – понад 90%. Природні угіддя (сіножаті й
пасовища) займають лише 8,2% сільськогосподарських угідь, їх грошова оцінка, зокрема
природних сіножатей, (3,5 тис. грн /га) значно нижча від середньообласних показників (7,2
тис. грн /га). Багаторічні насадження займають незначну площу – всього 181 га. Їх грошова
оцінка (21 тис. грн/га) у 3 рази нижча, ніж у середньому в області.
Високий природний потенціал земельних ресурсів дещо знижується через
негативний вплив природних процесів та техногенних явищ. В районі поширені зсуви та
суфозійно-просадкові западини, у південній частині вздовж правих приток р. Рось – яри та
балки. Заболочені землі займають близько 558 га. На території району розміщені небезпечні
об’єкти, серед яких особливо виділяється арсенал інженерних боєприпасів Міністерства
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оборони України із закінченим терміном використання, що потребують утилізації (в с.
Ольшаниця). Великими забруднювачами ґрунтів є отрутохімікати. Незважаючи на
покращення умов їх зберігання, значна їх частина й досі не знешкоджена. В районі
знаходиться великий полігон (звалище) твердих побутових відходів.
Забудовані землі займають 4,3%, що дорівнює середньообласному показнику.
Найбільші площі серед забудованих земель відведено під промисловість, житлову забудову
та для громадського призначення. Землі, які використовуються для транспорту і зв’язку,
займають 853 га або 1,3% загальної площі земель. З них найбільші площі зайнято під
дорогами, водночас для технічної інфраструктури використовуються лише 19 га землі (для
порівняння: в Обухівському районі 402 га, в Бориспільському – 387 га, Броварському – 125
га). Землі, які використовуються для відпочинку, займають лише 791 га, що є найменшим
показником в області. Лісові землі займають 14,1 тис. га або 21,3%, що є досить високим
показником серед південних районів Київської області цього типу.
Потенціал земельних ресурсів з позицій їх сільськогосподарського використання
характеризує

показник

виробництва

продукції

сільського

господарства

у

сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював 3,6 тис. грн/га
(2007-2009 рр.), що є середнім по Київській області. Це свідчить про недостатній рівень
використання потенціалу земельних ресурсів з високою родючістю ґрунту. Рівень
рентабельності продукції сільського господарства тут невисокий (11 – 12,6%), а донедавна
був від’ємним, зокрема у тваринництві.
Комерційна вартість 1 га землі у цьому районі залежить в основному від природної
родючості землі, якості ґрунтів, загалом ландшафтних особливостей території. Вона є
меншою 400 тис. грн /га. Порівняно з іншими районами області, розташованими поблизу м.
Київ, або з вигідним транспортним місцеположенням, тут попит на землю значно менший і
вона використовується в основному для виробництва сільськогосподарської продукції.
Виробничий потенціал цього регіону є доволі незначний і становить 0,6% від
загального у Київській області (19 місце у 2008 р.).
Промисловість дістала незначний розвиток. Більшість промислових підприємств
зосереджено у районному центрі. У структурі виробництва домінує харчова промисловість
(цукрова, м’ясо- і молокопереробна, консервна, хлібобулочна галузі), друге – добувна
промисловість (виробництво щебеню).
Сільське господарство регіону займає дев’яте місце у Київській області (3,6% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Рокитнянський регіон є одним із лідерів у
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Київській області за валовим збором цукрових (фабричних) буряків (3), поголів’ям великої
рогатої худоби (8) і свиней (4) та виробництвом яєць (7 місце в області в 2009 р.).
Лісове господарство. У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви
віднесено до зон діяльності державних підприємств „Білоцерківське” і „Богуславське
державне лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має середній розиток. У 2009 р.
природній газ підведений до останнього негазифікованого у регіоні населеного пункту –
с.Запруддя.
Фінансовий потенціал Рокитнянського регіону незначний. За його вартістю регіон у
2008 р. займав 18 місце у Київській області (0,7%). П’ять банківських і одне страхове
відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону в мережі „Інтернет” дуже незначний. За рівнем
його розвитку у Київській області він займає 23 місце. Оператори мобільного зв’язку мають
свої відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття
сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів
загального користування регіон має одні з найменших значень у Київській області.
Рокитнянський район належить до групи районів з показником транспортного
потенціалу вище середнього рівня. Транспортний сектор займає важливе місце у
господарській діяльності району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає
38% послуг району та 0,4% обсягу транспортних послуг області. Район має середній
рівень функціонування транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та
залізничний транспорт. Автомобільним транспортом перевозиться 5,7% обласного
обсягу вантажів, 0,7% пасажирів, виконується 1,9% вантажообігу, 0,9% пасажирообігу,
інтенсивність перевезення вантажів становить 9,2 тис. т/км (середня по області 4,8 тис.
т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 3,6 тис. осіб/км (середня по області 15,5
тис. осіб/км), на 1 особу припадає 31 поїздка (середнє значення по області 76 поїздок).
Залізничним транспортом перевозиться 15% обласного обсягу вантажів, 0,9%
пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Рокитнянського району є:


Запобігання відтоку працездатного населення можливе за наявності робочих місць,
підтримки сільськогосподарського виробництва, підприємництва, розвитку медичного
обслуговування, освітніх закладів, житлового будівництва, транспортної інфраструктури.
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Сприяння територіальній мобільності робочої сили. Це обумовлено сусідством району з
потужним і диверсифікованим за видами діяльності ринком праці Білої Церкви, де
можна підшукати підходящу роботу. Крім того важливим є активізація розвитку
місцевого ринку праці шляхом створення умов підприємницької діяльності, створення
нових та збереження існуючих робочих місць. Необхідним є і посилення координації та
взаємодії державних служб зайнятості району і м. Біла Церква щодо вивільнення
працівників, наявності вакансій, потреби працівників з урахуванням їх кваліфікаційних
рівнів. Особливу увагу слід приділити зайнятості в сільській місцевості, оскільки там
зосереджена велика частка населення працездатного віку, зокрема, активізація
фермерської діяльності, самозайнятості, тощо.



У перспективі земельні ресурси району можуть бути використані для: створення нових
робочих

місць

шляхом

організації

малих

підприємств

з

перероблення

сільськогосподарської продукції; підвищення рівня забезпеченості соціальною та
інженерною інфраструктурою; розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської
продукції; виведення з інтенсивного використання частини ріллі, здійснення заходів з
консервації та охорони земель. Напрями перспективного використання земельних
ресурсів: сільськогосподарський; як територіальний ресурс для розвитку промисловості
на основі перероблення сільськогосподарської сировини, активізації агропромислового
бізнесу; для розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції; створення
внутрішнього агропродовольчого ринку; для виведення з інтенсивного використання
частини ріллі, здійснення заходів з консервації та охорони земель; для збільшення площ і
значного поліпшення природних кормових угідь; як територіальний ресурс для
розширення природоохоронних земель, створення об’єктів рекреаційного та оздоровчого
призначення.


Збільшення зайнятості у первинному і четвертинному секторах економіки при
збереженні існуючої агропромислової інтеграції і спеціалізації сільського господарства.



Зростання співпраці між фінансово-банківськими установами та представниками малих і
середніх бізнес-структур.



Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених
пунктів регіону. Доцільно ширше впровадження доступу до мережі «Інтернет».
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Розширення та диференціація ринку транспортних послуг, більш ефективне залучення
залізничного транспорту, підвищення якості транспортного обслуговування на
внутрішньорайонних маршрутах.

Кагарлицький район
Серед районів групи виділяється додатним сальдо міграції (динаміка нестабільна),
невисокою часткою розлучень. Частка дітей у загальній структурі населення знижена,
висока частка осіб післяпрацездатного віку, значне переважання чисельності жінок над
чисельністю чоловіків. У сільській місцевості процеси депопуляції більш інтенсивні.
Кагарлицький район займає 11 місце за обсягами працересурсного потенціалу. Тут
зосереджено 10,7 тис. осіб працездатного віку. Використання трудового потенціалу
характеризується зменшенням кількості найманих працівників. Навантаження на одне вільне
робоче місце складало 34 особи.
Поселенський потенціал формується в умовах дещо меншого, ніж в інших районах
загального скорочення населення. Міські поселення представлені містом Кагарлик та містом
обласного підпорядкування Ржищів. Сільська поселенська мережа характеризується
сильною здрібненістю. Із 49 сіл – 30% сіл мають людність менше 300 осіб, тільки 8 сіл
мають чисельність більше 1000 осіб. На фоні тенденцій депопуляції така ситуація скорочує
поселенський потенціал цього району.
За кадастровою грошовою оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІІ типу
(після м. Київ). Вартість 1 га землі тут висока і становить 14,1 тис. грн, а ріллі ще вища – 15,1
тис. грн, що зумовлюється високою природною родючістю ґрунтів. Родючість ґрунтів
висока. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту також високий – близько 4%. В
агрокліматичному відношенні територія

відноситься до

районів

значного

тепло

забезпечення, однак нестійкого зволоження. Водозабезпеченість населення на середньому
рівні при невеликих запасах підземних вод.
Високий природний потенціал земельних ресурсів знижується через вплив низки
негативних чинників природного і техногенного характеру. Правобережні схили долини
Дніпра є зсувонебезпечними, частина сільськогосподарських угідь зазнає підтоплення, деякі
з них перезволожені, 982 га займають болота. На території району знаходяться склади
заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Особливу
небезпеку становить ДДТ (129,8 т його знаходиться саме в Кагарлицькому районі). На
території району накопичені великі обсяги непридатних до використання пестицидів (14,9%
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від загальної маси в області). Небезпечними для земель є також звалища твердих побутових
відходів (навколо м. Кагарлик та Ржищів). Землі району, зокрема його західна частина, є
значно забрудненими цезієм-137, менше ізотопами плутонію та стронцієм-90.
Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення в районі є
сприятливими у північно-східній частині та задовільними у західній і північно-західній.
Ґрунти мають підвищений рівень забрудненості залишками пестицидів по всій території.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель дуже високий – понад 81%,
розораність сільськогосподарських угідь критично високий – 88%. Природні сіножаті й
пасовища займають лише 8,5 %. Продуктивність їх невисока, грошова оцінка майже у 2 рази
менша, ніж у середньому по області, та у 5 разів нижча, ніж сільськогосподарських угідь у
цьому районі. Багаторічні насадження займають незначні площі – всього 168 га. Їх грошова
оцінка у 3 рази нижча, ніж у середньому в області.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризують обсяги виробленої продукції сільського господарства (у
грошовому виразі) в сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Цей
показник дорівнював 2,4 тис. грн/га (2007-2009 рр.), що свідчить про середній рівень
використання потенціалу земельних ресурсів.
Комерційна вартість землі у Кагарлицькому районі становить 1 млн 153 тис. грн за
1 га (01.01.2010 р.). Комерційна вартість землі перевищує грошову нормативну (кадастрову)
ціну майже у 82 рази. Великий попит на землю у цьому районі, незважаючи на його деяку
віддаленість від столиці, пов’язаний не стільки з високою природною родючістю ґрунтів,
скільки з привабливим місце розташуванням на правому березі Дніпра, рівнинною
поверхнею з мальовничими ландшафтами, транспортною доступністю. Це створює
сприятливі умови для дачного будівництва, котеджної забудови, рекреації.
В цілому Кагарлицький район має високий потенціал земельних ресурсів, зручне
місце розташування.
Виробничий потенціал цього регіону є незначним і становить 0,9% від загального у
Київській області (16 місце у 2008 р.). У структур зайнятості переважають зайняті у
сільському господарстві – 31%, промисловості – 21%, значна частина зайнятих у органах
влади, освіті, охороні здоров’я, культурі – 23% від загальної чисельності зайнятих. Це
свідчить про недовикористання в першу чергу промислового потенціалу території.
Більшість діючих промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У
структурі

виробленої

продукції

переважає

харчова

промисловість

(цукрова,
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молокопереробна, кондитерська, борошномельно-круп’яна). Така ситуація свідчить про
слабку диверсифікацію промислового виробництва і певні можливості щодо нарощування
виробництва промислової продукції.
У 2007 р. на ТОВ „Пантек – виробництво” встановлено нове обладнання, що
дозволило збільшити на половину обсяг виробництва будівельних панелей та завершено
реконструкцію Кагарлицького хлібзаводу. Триває добудова Кузьминецького цегельного
заводу (проектна потужність 60 млн штук цегли на рік) і будівництво Дослідного заводу з
перероблення полімерів в альтернативне паливо. У 2007 р. почала діяти перша черга
дільниці ректифікації.
За виробництвом сільськогосподарської продукції район займає сьоме місце у
Київській області (3,87% від загального обсягу виробництва у 2009 р.). Район є одним із
лідерів у Київській області за загальною площею посівів (4), площею посівів кормових (1),
зернових (4), технічних (10), картоплі й овоче-баштанних культур (7) та за валовим збором
зернових (1), цукрових (фабричних) буряків (8), соняшника (4), картоплі (7), овочів (5),
плодів та ягід (8) і поголів’ям великої рогатої худоби (3), корів (6), свиней (3), овець та кіз (4
місця в області в 2009 р.). Важливим для сільськогосподарської спеціалізації району є
посилення значення свинарства (ТОВ „Дан Фарм Україна”).
Лісове господарство. У регіоні є незначна заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви
віднесено до зони діяльності державного підприємства «Ржищівське державне лісове
господарство».
Техніко-виробнича інфраструктура має середній розвиток.
Фінансовий потенціал Кагарлицького регіону незначний. За його вартістю регіон у
2008 р. займав 14 місце у Київській області (1,2%). Сім банківських і одне страхове
відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” середній. Він займає 17 місце
за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку не мають своїх
відділень у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального
користування регіон має середні значення у Київській області. По північній периферії
регіону проходить частина Київської напівкільцевої волоконно-оптичної лінії зв’язку.
Кагарлицький район належить до групи районів з показником транспортного
потенціалу вище середнього рівня. Частка транспорту у структурі реалізованих послуг
району становить 4,6%. Район має середній рівень функціонування транспортної системи.
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Тут розвинений автомобільний та залізничний транспорт. Автомобільним транспортом
перевозиться 3,3% обласного обсягу вантажів, 1,7% пасажирів, виконується 0,9%
вантажообігу, 2,4% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 3,2 тис.
т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 5,6 тис. осіб/км
(середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 64 поїздка (середнє значення по
області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться 6% обласного обсягу вантажів,
5% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Кагарлицького району є:


Стимулювання народжуваності заходами соціально-економічного, соціального та
інформаційного плану. Як і в інших районах, необхідна соціальна підтримка сімей,
розвиток

житлово-комунального

господарства,

удосконалення

медичного

обслуговування населення, створення умов для самореалізації працездатного населення,
зокрема підприємницької діяльності, розвиток транспортної інфраструктури.


Створення соціально-економічних передумов зростання підприємницької діяльності в
регіоні. Це стосується насамперед стимулювання малого та середнього бізнесу,
створення умов для самозайнятості. Важливим є і стимулювання роботодавців по
створенню нових робочих місць та їх збереження. Важливим є і механізм посилення
мобільності робочої сили, оскільки цей район межує з Білоцерківським, де досить
диверсифікована сфера трудової діяльності.



Основними напрямами використання земельних ресурсів є: сільськогосподарський; як
територіальний

ресурс

для

розвитку промисловості на основі перероблення

сільськогосподарської сировини, активізації агропромислового бізнесу; для розвитку
інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції; створення внутрішнього
агропродовольчого ринку; для виведення з інтенсивного використання частини ріллі,
здійснення заходів з консервації та охорони земель; для збільшення площ і значного
поліпшення природних кормових угідь; для підвищення рівня забезпеченості району
об’єктами соціальної та інженерної інфраструктури; як територіальний ресурс для
розширення природоохоронних земель, створення об’єктів рекреаційного та оздоровчого
призначення.


Ефективне використання залізничного транспорту. Також слід забезпечити міжгалузеву і
міжрегіональну координацію в розвитку транспортної інфраструктури, що сприятиме
створенню єдиного транспортного простору, оптимізації використання транспорту.
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Іванківський район
На розвиток демографічної ситуації району вплинули наслідки аварії на
Чорнобильській АЕС. Населення району характеризується високими показниками
смертності та природного скорочення, особливо, в сільських поселеннях, несприятливою
статево-віковою структурою, процесами старіння населення та незначним міграційним
приростом. Суттєвим стримуючим чинником розвитку району є радіаційно забруднені
території, відновлення яких потребує відповідних технологій та часу.
Іванківський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 12 місце в
ранговому ряду районів області. Навантаження на одне робоче місце складає 7 осіб.
Поселенська мережа сформована одним населеним пунктом Іванків та селами
чисельність яких складає 80. Суттєво вплинув на поселенський потенціал адміністративний
чинник. У зв’язку з наслідками техногенної катастрофи з 1999 року з обліку знято 60
сільських населених пунктів. В цілому для сучасної сільської поселенської мережі
характерна значна здрібненість та малолюдність.
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до 4
типу, тобто районів з найнижчим рівнем грошової оцінки земельних ресурсів. Вартість 1 га
землі тут оцінюється в 5,3 тис. грн, ріллі – 4,6 тис. грн (01.01.2010 р.), що майже в 2,5 разу
менше, ніж у середньому в Київській області.
Головною причиною зниження вартості землі у цьому районі є велика радіаційна
забрудненість території (особливо її північно-східної частини) ізотопами плутонію, цезієм137 та стронцієм-90. Північна межа району прилягає до Чорнобильської зони відчуження.
Майже 16% сільськогосподарських угідь цього району не використовуються у
сільськогосподарському виробництві,

оскільки

вони

є техногенно

забрудненими,

включаючи радіонуклідне. Окрім того, в Іванівському районі зберігаються великі обсяги
непридатних до використання пестицидів, біля м. Іванків знаходиться великий полігон
(звалище) твердих побутових відходів. Все це негативно впливає на якість земельних
ресурсів. На радіаційно забруднених територіях існує проблема забезпечення населення
якісною питною водою.
В агрокліматичному відношенні район є помірно тепло забезпеченим з достатнім
зволоженням. Забезпеченість водними ресурсами висока з великими експлуатаційними
запасами підземних вод. Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення у
Поліському районі є задовільними та помірно-сприятливими.
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Рівень сільськогосподарської освоєності земель становить лише 22,5%, розораність
сільськогосподарських угідь – 64,5%. Природні угіддя (сіножаті й пасовища) займають
понад 30% у структурі сільськогосподарських угідь, що є одним з найвищих показників в
області. Їх кадастрова грошова оцінка досить висока (сіножатей – 7,7 тис. грн/га, пасовищ –
5,0 тис. грн /га), що перевищує середньообласні показники. Багаторічні насадження
займають незначні площі, а їх грошова вартість у 3 рази менша, ніж у середньому в
Київській області.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнює 0,4 тис. грн/га
(2007-2009 рр.), що є одним з найменших в області. Це пов’язано передусім з особливостями
земле господарювання, пов’язаними з радіаційним забрудненням сільськогосподарських
угідь,

низькою

ефективністю

виробництва

в

цих

умовах.

Основними

сільськогосподарськими культурами є картопля, овочі, зернові та кормові культури.
Тваринництво збиткове.
Комерційна вартість землі з зазначених причин порівняно з іншими районами
невисока – менше 400 тис. грн за 1 га.
Враховуючи низький природний потенціал земельних ресурсів Іванківського району,
невисоку продуктивність земель, значну радіаційну забрудненість території, проблему
забезпечення населення якісною питною водою, основним напрямом використання
земельних ресурсів залишатиметься сільськогосподарський із застосуванням спеціальних
методів обробітку ґрунту, поліпшення природних кормових угідь. Спеціалізація
рослинництва і тваринництва мають бути зорієнтовані не стільки на ефективність
виробництва продукції в даних умовах, скільки на отримання екологічно безпечної
продукції, вдосконалення системи землекористування з метою зниження рівня радіаційного
забруднення сільськогосподарських угідь. Важливим є постійне проведення радіаційноекологічного контролю стану земель та виробленої сільськогосподарської продукції.
Виробничий потенціал цього регіону є незначним і становить 0,65% від загального у
Київській області (17 місце у 2008 р.).
Промисловість розвинута слабо. Більшість промислових підприємств зосереджено у
районному центрі. У структурі виробництва переважає харчова промисловість (виробництво
безалкогольних напоїв, хлібобулочна і кондитерська галузі). Діє єдине машинобудівне
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підприємство – ВАТ «Промінь» (виробництво устаткування для літаків). Добувна
промисловість має місцеве значення.
Сільське господарство займає 25 місце у Київській області (0,2% від загального
обсягу виробництва у 2009 р.). Регіон є одним із лідерів у Київській області лише за
загальною площею посівів кормових культур (9 місце в області в 2009 р.).
Лісове господарство є галуззю спеціалізації регіону. Він є одним із лідерів за
заготівлею ліквідної деревини у Київській області. Лісові масиви віднесено до зон діяльності
потужних лісогосподарських підприємств – державного підприємства „Іванківське лісове
господарство” й Іванківського спеціалізованого державного агролісогосподарського
підприємства. Перше з них є найбільшим підприємством регіону за обсягом реалізованої
продукції, що має виразну експортну орієнтацію (29,6% його продукції у 2007 р. було
експортовано).
Техніко-виробнича інфраструктура досить розвинена. На території регіону
знаходиться спеціальний об’єкт «Укриття» (колишня Чорнобильська АЕС). У регіоні є три
полігони (звалища) з утилізації відходів і одне спеціалізоване сховище з тимчасового
зберігання рідких радіоактивних відходів АЕС.
Фінансовий потенціал Іванківського регіону незначний. За його вартістю регіон у
2008 р. займав 19 місце у Київській області (0,4%). Чотири банківських і одне страхове
відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі «Інтернет» низький. За рівнем його
розвитку у Київській області він займає 20 місце. Оператори мобільного зв’язку не мають
своїх відділень у регіоні. Значна частина півночі регіону не знаходиться у зоні гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних
апаратів загального користування регіон має середні значення у Київській області.
Іванківський

район

належить

до

групи

районів

з

низьким

показником

транспортного потенціалу. Транспорт відіграє помітну роль у господарській діяльності
району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 14% послуг району та 0,3%
обсягу транспортних послуг області. Район має низький рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений переважно автомобільний транспорт. Автомобільним
транспортом перевозиться 0,1% обласного обсягу вантажів, 0,6% пасажирів, виконується
0,2% вантажообігу, 0,8% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 0,1
тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 1,8 тис.
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осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 25 поїздка (середнє
значення по області 76 поїздок.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Іванківського району є:


Запровадження альтернативних сільському господарству видів діяльності у сільській
місцевості дозволить стримати міграційний відтік працездатного населення.



Розвиток сфери прикладання праці в межах локального ринку праці через розвиток
промислового виробництва та інфраструктурних галузей, часткове відновлення
сільськогосподарської спеціалізації.



Перспективними напрямами використання земельних ресурсів є: сільськогосподарський
(на основі застосування спеціальних, у тому числі протирадіаційних методів обробітку
ґрунту, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення природних кормових угідь); як
територіальний

ресурс для

виведення з

сільськогосподарського

використання

малопродуктивних та забруднених (у тому числі радіонуклідами) земель; як
територіальний ресурс для створення системи моніторингу за якістю земель та якістю
отриманої сільськогосподарської продукції; як території природного заповідного фонду.


Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених
пунктів регіону. Доцільно ширше впровадження доступу до мережі „Інтернет”.



Будівництво автошляхів з твердим покриттям у сільській місцевості, забезпечення
населених

пунктів

автобусними

під’їздами,

оновлення

рухомого

складу

та

вдосконалення транспортного обслуговування населення, адже район має низький рівень
використання

транспортного

потенціалу,

характеризується

низькою

щільністю

автошляхів, незадовільною їх якістю та невисокою доступністю сільських населених
пунктів, що призводить до погіршення соціального становища сільських територій.

Вишгородський район
Наближення до Києва, з одного боку, сприяє демографічному розвитку району, з
іншого, спостерігається міграційний відтік населення. Знижена частка дітей та високий
показник розлучуваності – чинники, що впливають на подальше зменшення природного
приросту та звуження демографічної бази. Вишгородський район за обсягами праце
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ресурсного потенціалу займає сьоме місце в ранговому ряду районів області. Тут
зосереджено понад 44 тис. осіб працездатного віку, з яких понад 24 тис. осіб проживає в
сільській

місцевості.

Використання

працересурсного

потенціалу

характеризується

зменшенням кількості найманих працівників, наявністю незайнятих, кількість яких складала
понад 500 осіб. Потреба підприємств у працівниках становила понад 50% незайнятих, а
навантаження на одне вільне робоче місце сягало 2 осіб.
Поселенський потенціал формується з міських (м. Вишгород, смт Димер) та 55
сільських населених пунктів. Особливостей його формування: значні розміри території
відповідного адміністративного району, площа якого складає 2 тис. км2 (одна із найбільших
у Київській області) і відповідно велика середня відстань між населеними пунктами, що
погіршує рівень транспортної доступності більшості сільських населених пунктів;
диспропорції в розміщенні населення по території району (в м. Вишгород – 35,6% населення
адміністративного району в цілому і 81% усього міського населення, в смт Димер – 8% і 19%
відповідно); відсутність в приміській зоні залізничного транспорту, що ускладнює розвиток
територіальних

зв’язків

м.

Вишгород

із

іншими

поселеннями

сусідніх

Києво-

Святошинського та Бородянського адміністративних районів; неоднорідність в розвитку
сільської поселенської мережі – здрібненість більшої частини сільських населених пунктів.
Нерівномірність у зрізі правий і лівий берег, а також північ – приміська зона. Сучасна
чисельність населення смт Димер (5,9 тис. осіб) поступається за людністю найбільшому
сільському поселенню адміністративного району – Новим Петрівцям (7,9 тис. осіб).
За нормативною кадастровою оцінкою земельних ресурсів район відноситься до IV
типу. Вартість 1 га землі оцінюється в 7,5 тис. грн, що значно нижче середнього в області
показника. Грошова оцінка ріллі також доволі низька – 5,8 тис. грн / 1 га. Рівень родючості
ґрунтів (за середнім балом бонітету) низький. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту дуже
низький – 1-1,5%.
Згідно з агрокліматичним районуванням район є достатньо теплозабезпеченим з
достатнім зволоженням. Природний потенціал земельних ресурсів дещо знижується через
негативний вплив деяких природних та техногенних чинників. Правобережні схили долин
Дніпра і приток є зсувонебезпечними. Доволі значна частина земель і зокрема
сільськогосподарських угідь є заболоченими та перезволоженими. Близько 5 тис. га
займають болота. Основну гідродинамічну небезпеку в районі створює Київське
водосховище.
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Частка території, на якій розміщені відходи в цьому районі є однією з найменших
порівняно з іншими адміністративними районами області. Район має підвищену радіаційну
забрудненість території, зокрема цезієм-137 та ізотопами плутонію, особливо у північній
правобережній частині. Загалом екологічна ситуація і умови проживання населення у
Вишгородському районі є задовільними, однак спостерігається підвищений рівень
забруднення ґрунтів залишками пестицидів.
Рівень сільськогосподарського освоєння земель, зважаючи на особливості рельєфу і
якість ґрунтів, невисокий – лише 22,4%, розораність сільськогосподарських угідь – одна з
найнижчих в області – близько 56%. Зате у Вишгородському районі великі площі зайняті
природними пасовищами та природними сіножатями, які займають понад 1/3 (37%)
сільськогосподарських угідь. Їх грошова оцінка висока (7,6 тис. грн/ 1 га), значно перевищує
середньо обласний показник. Площі під багаторічними насадженнями невеликі (всього 419
га), це переважно сади дачних масивів, що знаходяться поблизу Києва. Їх грошова
нормативна вартість доволі висока (63,4 тис. грн/ 1 га).
Комерційна вартість землі у Вишгородському районі, незважаючи на її порівняно
невисокий природний потенціал, дуже велика – 2 млн 329 тис. грн/ 1 га, що перевищує
нормативну ціну землі майже у 310 разів. Висока комерційна вартість землі зумовлена
зручним місцеположенням і близькістю району до столиці, його транспортною доступністю,
наявністю великого водного об’єкту як рекреаційного ресурсу, піщаних пляжів, значних
площ лісових масивів тощо. Всі названі чинники сприяють підвищенню попиту на землю
Вишгородського району і відповідно зростанню її ціни для дачних поселень і котеджної
забудови.
Виробничий потенціал цього регіону є доволі значним і становить 6,4% від
загального у Київській області (шосте місце у 2008 р.).
Промисловість має середній рівень розвитку у Київській області. У структурі
виробництва переважає продукція машинобудування (виробництво металопластикових
віконних конструкцій, ліфтів, металевої тари, трансляційної апаратури тощо). Друге місце
посідає виробництво будівельних матеріалів (абразивні порошки, будівельні суміші, бетон і
залізобетонні конструкції тощо). Третє місце займає меблева промисловість. Харчова,
фармацевтична, нафтохімічна, поліграфічна, добувна промисловості мають місцеве
значення.
Сільське господарство регіону займає перше місце у Київській області (21,0% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Вишгородський регіон є одним із лідерів у
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Київській області за валовим збором картоплі (9) і виробництво яєць (8 місце у Київській
області у 2009 р.).
Розвинене рибальство у Київському водосховищі. Ловлять рибу вісім рибальських
підприємств.
Район є одним із лідерів за обсягом заготівлі ліквідної деревини у Київській області.
Лісові масиви віднесено до зон діяльності державних підприємств „Вищедубечанське лісове
господарство”, „Димерське лісове господарство”, „Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське
господарство” і Київської лісонауково-дослідної станції УкрНДІЛГА.
Техніко-виробнича інфраструктура розвинена.
Фінансовий потенціал Вишгородського регіону є доволі значним у Київський
області. За його вартістю регіон у 2008 р. займав п’яте місце у ній (6,2%). Діють 12
банківських і три страхових відділення, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” є доволі великий. За рівнем
його розвитку у Київській області він займає восьме місце. Оператори мобільного зв’язку
мають свої відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних
апаратів регіон займає середні значення у Київській області.
Вишгородський район належить до групи районів з показником транспортного
потенціалу нижче середнього значення. Транспорт відіграє помітну роль у економіці
району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 13,2% послуг району та 3,3%
обсягу транспортних послуг області. Район має вище середнього рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений переважно автомобільний транспорт. Автомобільним
транспортом перевозиться 2,5% обласного обсягу вантажів, 4,6% пасажирів, виконується
6,4% вантажообігу, 5,7% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 2,2
тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 13,6 тис.
осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 84 поїздка (середнє
значення по області 76 поїздок).
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Вишгородського району є:


Пом’якшення диспропорцій у розвитку міської та сільської місцевості, розвиток
транспортної та соціальної інфраструктури, підтримка створення робочих місць, зокрема
розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва, дозволить зменшити
міграційний відтік населення. Вирішення екологічних проблем, переробки та утилізації
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побутових відходів, удосконалення житлово-комунального господарства можуть також
сприяти зменшенню міграційного відтоку населення.


Створення умов для посилення територіальної мобільності робочої сили. Оскільки цей
район знаходиться в зоні впливу трудового ринку Києва, який характеризується значною
диференціацією сфери прикладання праці, то незайняті особи можуть знайти сферу
прикладання праці в Києві. Важливим є і створення робочих місць в межах району
шляхом створення економічних передумов розвитку місцевого підприємництва,
застосування гнучких механізмів зайнятості, оплати праці, режиму роботи, тощо.



Подальший розвиток поселенського потенціалу буде пов'язаний з формуванням
північного передмістя столиці.



До перспективних напрямів використання потенціалу земельних ресурсів належать:
сільськогосподарський з переважанням тваринницького напряму на основі використання
природних кормових угідь; як територіальний ресурс під житлову забудову, у тому числі
будівництва котеджних містечок, з метою розвантаження Київського агломераційного
ядра, громадську забудову, а також під дачні ділянки; як територіальний ресурс для
розширення та урізноманітнення виробничої бази, з метою підвищення рівня зайнятості
місцевого населення, розвитку соціальної інфраструктури; для розвитку та розміщення
рекреаційних, оздоровчих, туристичних об’єктів на базі Київського водосховища і його
прибережної зони; для збереження і розширення природно-заповідного фонду.



Вдосконалення транспортної мережі регіону, будівництво та модернізація автошляхів з
твердим покриттям у сільській місцевості, ремонт внутрішньогосподарських доріг;
збільшення пропускної здатності магістралей, підвищення їх надійності і регулярності
руху.

Баришівський район
Формування людського потенціалу відбувається на фоні природного скорочення
чисельності населення, особливо інтенсивно у сільських поселеннях. Вікова структура
населення несприятлива для природного відтворення: питома вага осіб молодших вікових
груп – одна з найнижчих в області. Деформація статево-вікової структури населення
призвела до звуження демографічної бази відтворення. Ситуація в міських поселеннях дещо
краща, оскільки тут вища частка осіб працездатного (репродуктивного) віку. В перспективі –
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поглиблення негативних демографічних тенденцій, що призведе до ще більшого зростання
демографічного навантаження на працездатне населення.
Баришівський район за кількісними показниками працересурсного потенціалу займає
11 місце в ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 33 тис. осіб
працездатного віку, з яких понад 15 тис. осіб становить сільське населення. Незайняті
становлять 447 осіб, потреба у працівниках сягає 8,1% до незайнятих. Навантаження на одне
вільне робоче місце становить 12 осіб. Загальною тенденцією є зменшення кількості
найманих працівників.
Поселенська мережа сформована з 2 міських (м. Березань, смт Баришівка) та 38
сільських населених пунктів. Місто обласного підпорядкування Березань (16,6 тис. осіб) є
найбільшим за чисельністю міським населеним пунктом. В смт Баришівка проживає близько
20% від усього населення Баришівського району (включаючи населення м. Березань).
Сільська поселенська мережа характеризується значною людністю і нерівномірністю
розміщення поселень. Тут можна виділити три основні райони локалізації сільських
поселень: 1) Центральний (Баришівсько-Березанський), населені пункти якого розташовані
вздовж або поблизу проходження головних транспортних комунікацій. Тут крім міських,
знаходяться також й найбільші за чисельністю населення сільські поселення (від 1,0 до 2,5
тис. осіб); 2) Західний (вздовж автотраси територіального значення; 3) Східний (у напрямку
автомобільної дороги

територіального

значення).

Інші сільські населені пункти

розосереджуються у межах північної частини території адміністративного району, як
правило, є меншими за людністю і розміщені вздовж автомобільних шляхів місцевого
значення.
Згідно з нормативною кадастровою грошовою оцінкою земельних ресурсів район
відноситься до ІІІ типу районів області, що мають земельний потенціал середнього рівня (м.
Київ виділено окремо, нормативна ціна землі у м. Київ – 4 млн 550 тис. грн за 1 га).
Нормативна ціна 1 га землі у Баришівському районі – 11,5 тис грн. Ґрунти за бонітетом –
високого рівня родючості (у східній та північно-східній частинах району) та значно нижчого
– у західній частині району. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту має середні показники від 2
до 3%. В агрокліматичному відношенні район є достатньо тепло забезпеченим, однак з
нестійким зволоженням.
Природний потенціал земельних ресурсів знижується через перезволоженість
ґрунтів, наявність боліт у річкових заплавах, просідання лесових порід в окремих місцях та
утворення замкнених понижень. В районі зберігаються непридатні до використання хімічні
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засоби захисту рослин, що потребують знешкодження, великі площі займають звалища
твердих побутових відходів. Загалом в районі для транспорту і зв’язку використовується
понад 637 га земель. Сумарна радіаційна забрудненість місцевості незначна. Це один з
найчистіших районів Київської області. Загалом умови проживання населення і екологічна
ситуація тут є сприятливими і помірно сприятливими.
Вартість 1 га ріллі у Баришівському районі оцінюється в 11,2 тис. грн – це середній
по області показник. Баришівський район виділяється серед інших районів області великими
площами багаторічних насаджень. Їх грошова оцінка (понад 80 тис. грн за 1 га) значно
перевищує середні по області значення. Досить високу грошову вартість мають природні
пасовища (понад тис. грн за 1 га), значно меншу (порівняно з середньообласним
показником) - природні сіножаті (відповідно 6,7 тис. грн і 10,5 тис. грн за 1 га).
Рівень сільськогосподарської освоєності земель становить 80,7%, а рівень
розораності сільськогосподарських угідь – 76,7%. Це надзвичайно високі, екологічно
небезпечні показники.
Враховуючи особливості місцерозташування району, розвинутість транспортної
системи, можливості інфраструктурного облаштування території формується ціна на
земельні ділянки враховуючи не тільки природні властивості цього ресурсу. У
Баришівському районі розташовано багато дачних поселень, попит на земельні ділянки
зростає. Середня комерційна вартість землі на 01.01.2010 р. становила тут 115,5 тис.дол. за
1 га або 912,5 тис грн. Комерційна вартість 1 га землі у цьому районі перевищує її грошову
нормативну ціну у 9 разів.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій сільськогосподарської діяльності
характеризує певною мірою показник виробництва продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах на одиницю посівної площі. У Баришівському районі
він становив 7,3 тис грн/га (2007-2009 рр.), що є одним з доволі високих показників у
Київській області. Отже, в цілому Баришівський район за потенціалом земельних ресурсів
відноситься до середнього типу.
Виробничий потенціал цього регіону є середнім і становить всього 1,5% від
загального у Київській області (12 місце у 2008 р.).
Промисловість розвинута слабо. В обсязі реалізованої продукції промисловості
домінують вироби харчової промисловості (кондитерська, молокопереробна, хлібобулочна
галузі та розлив мінеральних вод), друге місце займає комбікормова промисловість, а третє –
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деревообробна промисловість. Підприємства добувної, легкої, хімічної і будівельних
матеріалів промисловості мають має місцеве значення.
У районі поступово нарощується промисловий потенціал шляхом створення нових
підприємств (ТОВ „Тато Пак”, ТОВ „Натур ліки”) та реконструкції діючих (хлібозавод,
молокозавод, шкіряне виробництво). Для збільшення виробничого потенціалу у регіоні
розроблено проекти промислових зон „Трубіж” і „Красилівка”.
Сільське господарство регіону займає третє місце у Київській області за обсягом
виробленої продукції у цьому виді економічної діяльності (8,5% від загального обсягу
виробництва у 2009 р.). Баришівський регіон є одним з лідерів за загальною площею посівів
(8), площею посівів зернових (6), кормових (1) та картоплі й овоче-баштанних культур (8),
поголів’ям свиней (9), овець та кіз (10) та виробництвом соняшника (8), овочів (9), яєць (3
місце у Київській області у 2009 р.). В районі нарощується потенціал тваринництва, зокрема
птахівництва (ЗАТ «Агрофірма «Березанська птахофабрика»).
У регіоні не проводять заготівлю ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зон
діяльності державних підприємств «Бориспільське» і «Переяслав-Хмельницьке лісове
господарства».
Техніко-виробнича інфраструктура району має середній рівень.
Фінансовий потенціал Баришівського регіону доволі значний. За його вартістю
регіон у 2008 р. займав дев’яте місце у Київській області (3,4%). Діють дев’ять банківських і
три страхових відділення, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” слаборозвинутий. За рівнем
його розвитку у Київській області він займає 22 місце. Оператори мобільного зв’язку не
мають своїх відділень у регіоні. Більша частина його території регіону є у зоні гарантованого
покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних
апаратів загального користування регіон має середні значення у Київській області. У 2010 р.
заплановано побудову дільниці Бориспіль – Олексіївка волоконно-оптичної лінії зв’язку
Київ – Полтава, що дозволить мати всі види сучасного зв’язку та обміну інформації.
Баришівський

район

належить

до

групи

районів

з

середнім

значенням

транспортного потенціалу. Транспорт відіграє важливу роль у господарській діяльності
району, його частка у структурі реалізованих послуг становить 30%, в обсязі транспортних
послуг області – 1%. Район має середній рівень функціонування транспортної системи. Тут
розвинений автомобільний та залізничний транспорт. Автомобільним транспортом
перевозиться 3,8% обласного обсягу вантажів, 1,7% пасажирів, виконується 3,2%
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вантажообігу, 6,7% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 6,0 тис.
т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів - 7,2 тис. осіб/км
(середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 41 поїздка (середнє значення по
області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться 1% обласного обсягу вантажів,
2% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Баришівського району є:


Заходи, спрямовані на підвищення рівня і якості життя населення, регулювання
зайнятості, створення нових робочих місць та підтримку підприємництва розвиток
інфраструктури, удосконалення медичного обслуговування населення, цілеспрямовану
підтримку сімей з дітьми.



Розробка механізмів регулювання безробіття за рахунок створення нових робочих місць,
підвищення само зайнятості, запровадження програм активізації підприємницької
діяльності з орієнтацією на створення нових та збереження діючих робочих місць.
Заслуговує на увагу і створення економічних передумов активізації підприємницької
діяльності в районі, запровадження гнучких форм зайнятості та оплати праці,
підвищення міжгалузевої та територіальної мобільності робочої сили.



Подальше зростання значення підприємств переробної ланки агропромислового
комплексу, з якими пов'язаний розвиток як міських, так і сільських населених пунктів.



До

перспективних

напрямів

використання

земельних

ресурсів

належать:

сільськогосподарський; як територіальний ресурс для розвитку м. Баришівки як
регіонального центру; як територіальний ресурс для створення виробничих об’єктів,
розвитку малого підприємництва, соціальної інфраструктури з урахуванням ступеня
впливу столиці; як території для розвитку агропромислового бізнесу, виробництва
екологічно чистої продукції, створення виробничої та ринкової інфраструктури у сфері
АПК; для виведення з інтенсивного використання малопродуктивних земель, зниження
рівня розораності сільськогосподарських угідь; резервування території для розвитку
природно-заповідного фонду.


Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Доцільно ширше впровадження нових технологій доступу до мережі
„Інтернет”.
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Більш ефективне використання сприятливого транспортно-географічного положення
району, його незначної віддаленості від столиці, близькості до міжнародного аеропорту
Бориспіль (45 км). Раціонально задіяти у господарську діяльність залізничний транспорт,
підвищити його роль у реалізації міжрегіональних та міжнародних економічних зв’язків.
З метою підвищення рівня використання транспортного потенціалу необхідне
будівництво транспортних об’єктів (автостанції) на території району. Необхідно
підвищити рівень забезпечення, покращити технічні характеристики та якість
обслуговування місцевих автодоріг. Важливе значення має підвищення якісного рівня
транспортного забезпечення і обслуговування, їх відповідність особливостям розвитку і
спеціалізації господарського комплексу, раціональний розподіл перевезень між видами
транспорту, оптимізація вантажних маршрутів, раціональне використання транспортних
засобів, застосування новітніх засобів і технологій перевезень, ефективна організація та
управління перевезеннями. Підвищення доступності та якості транспортних послуг для
населення, оптимізація місцевих маршрутів.

Бородянський район
Зручне транспортно-географічне розташування району сприяє міграційному притоку
населення, завдяки можливості працевлаштування в Києві (маятникові міграції).
Незважаючи на сприятливу демографічну структуру, відбувається депопуляція населення. У
районі вищий рівень народжуваності і в міських, і в сільських поселеннях (порівняно з
середнім по області), високий рівень смертності у міських поселеннях. Бородянський район
за кількістю працересурсного потенціалу займає 10 місце в ранговому ряду районів області.
В ньому зосереджено понад 34 тис. осіб працездатного віку, з яких 12 тис. осіб становить
сільське населення. Незайняті складають понад 800 осіб, а потреба підприємств у
працівниках стала лише 6,5% від незайнятих. Навантаження на одне робоче місце становить
17 осіб.
Поселенська мережа сформована з 5 селищ міського типу та 42 сіл. Для району
характерна більша, ніж в середньому по області густота поселенської мережі. Часта міських
населених пунктів, які представлені 5 селищами міського типу, становить 17,0% від
загальної кількості селищ Київської області в цілому. Переважна їх більшість розміщується
вздовж або поблизу залізничної магістралі Тетерівського напрямку руху приміських
електропоїздів та автомагістралі міжрегіонального значення на відстані 35 – 50 км до м.
Києва. У міських поселеннях даної локальної районної системи розселення проживає 60,5%
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населення району. За цим показником він випереджає інші адміністративні райони Київської
агломерації (Бориспільський (52,4%), Баришівський (50,9%), Києво-Святошинський (48,7%),
Вишгородський (43,8%), до складу міської розселенської мережі яких, крім селищ також
входять й міста обласного і районного підпорядкування. У структурі сільських населених
пунктів переважають малі та середні поселення.
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до IV
типу – нижче від середнього рівня вартості землі в області. Нормативна ціна 1 га землі на
01.01.2011 р. становила 6,1 тис. грн, ріллі – 4,9 тис. грн, що є одним з найнижчих показників
по області. Родючість ґрунтів дуже низька, вміст гумусу в орному шарі не перевищує 1 – 2%.
За агрокліматичним районуванням Бородянський район є територією помірного тепло
забезпечення та достатнього зволоження. Загалом екологічна ситуація та умови проживання
населення в районі є помірно сприятливими.
Природний потенціал земельних ресурсів знижується через дещо підвищений рівень
радіаційного забруднення, особливо цезієм-137 та ізотопами плутонію. Переважна частина
ґрунтового покриву забруднена також залишками пестицидів. Значні площі земель є
заболоченими та перезволоженими. Оскільки у районі великі площі під торфовищами, є
ймовірність загрози виникнення пожеж на них. В окремих господарствах розміщені склади,
де зберігаються непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин.
В Бородянському районі великі площі займають природні сіножаті та природні
пасовища. Продуктивність їх висока, нормативна грошова оцінка значно перевищує
середньообласні показники. Особливо високу вартість мають природні сіножаті (відповідно
10,7 тис. грн при середньообласній 7,2 тис. грн / 1 га), що створює сприятливі умови для
розвитку тваринництва. Район має великі мисливські угіддя. Площі багаторічних насаджень
незначні, їх нормативна грошова вартість невисока (майже в 4,5 разу менша за
середньообласний показник).
Рівень сільськогосподарської освоєності земель невисокий – 46,6%, розораність
сільськогосподарських угідь дорівнює 64,7%, що є одним з найнижчих показників в області.
Враховуючи місцеположення району, його близькість до столиці, оптимальні умови
транспортної доступності, рекреаційні ресурси (масиви лісових насаджень, наявність дачних
поселень) впливають на формування комерційної вартості землі. Вона дорівнювала (на
1.01.2010 ) 1 млн 470 тис. грн за 1 га, що перевищує нормативну ціну землі у 240 разів.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій сільського господарства характеризує
показник

виробництва

сільськогосподарської

продукції

в

сільськогосподарських
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підприємствах на одиницю посівної площі. Він дорівнював всього лише 0,9 тис. грн/га
(2007- 2009 рр.), що є одним з найнижчих показників в області.
В цілому потенціал земельних ресурсів Бородянського району нижчий від середнього
рівня. Основним напрямом господарського використання земель є і залишатиметься
сільськогосподарський (з переважанням тваринницької спеціалізації). У східній частині
району, з наближенням до м. Київ – розширення дачних поселень.
Виробничий потенціал цього регіону є середнім і становить 1,4% від загального у
Київській області (13 місце у 2008 р.). У структурі зайнятих частка промисловості становить
– 14%, сільського господарства – 7%. Це свідчить про наявність значного потенціалу
промислового виробництва щодо подальшого розвитку і створення нових робочих місць.
Серед промислових підприємств важлива роль належить машинобудуванню,
харчовій, скляній промисловості. В структурі сільськогосподарського виробництва
переважає вирощування кормових культур та картоплі.
За рівнем розвитку сільського господарства район займає 24 місце у Київській
області (0,3% від загального обсягу виробництва у 2009 р.).
Лісове господарство. Регіон має середні обсяги заготівлі ліквідної деревини у
Київській області. Лісові масиви віднесено до зон діяльності державних підприємств
„Клавдієвське лісове господарство” і „Тетерівське лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура району має середній рівень.
Фінансовий потенціал Бородянського регіону доволі значний. За його вартістю
регіон у 2008 р. займав десяте місце у Київській області (3,23%). Діють сім банківських і
одне страхове відділення, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” середній. Він займає 15 місце
за рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку мають свої
відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
усіх національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів
загального користування регіон має одні з найнижчих показників у Київській області.
Бородянський район належить до групи районів зі значенням транспортного
потенціалу вище середнього рівня. Транспорт відіграє важливу роль у господарській
діяльності району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 27% послуг району та
1,1% обсягу транспортних послуг області. Район має середній рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 3% обласного обсягу вантажів, 2,7% пасажирів,
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виконується 4,9% вантажообігу, 2,5% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 4,6 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів – 13,5 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 61
поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться
11,3% обласного обсягу вантажів, 2,1% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Бородянського району є:


Заходи, спрямовані на покращення стану здоров’я працездатного населення, зменшення
рівня дитячої та материнської смертності, що потребує розвитку медичного
обслуговування. Важлива також підтримка сімей, створення відповідних умов для
задоволення потреб сім’ї в дітях, врегулювання проблеми житла, зокрема соціального,
транспортної інфраструктури. Демографічний потенціал може зберігатися за умови
продовження тенденцій міграційного приросту, підвищеної народжуваності та
зменшення показників смертності, в тому числі смертності немовлят та осіб у
працездатному віці.



Посилення регулювання вивільнення робочих кадрів, їх перенавчання та підвищення
кваліфікації. Органам місцевого самоврядування необхідно активізувати діяльність по
удосконаленню функціонування локальних ринків праці, своєчасній реакції на зміни
структури виробництва згідно кон’юнктури ринку, можливого банкрутства підприємств і
вивільнення працівників. Слід удосконалювати механізми стимулювання роботодавців
щодо збереження чи розширення робочих місць, застосування гнучких режимів роботи
та оплати праці найманих працівників.



Використання існуючих передумов для промислового розвитку, що пов’язані з наявними
родовищами сировини для скляної промисловості та виробництва будівельних
матеріалів.



Розвиток транспортної інфраструктури, що покращить транспортну доступність
території і посилить її значення як північно-західного передмістя столиці.



До

перспективних

напрямів

використання

земельних

ресурсів

належать:

сільськогосподарський (з переважанням тваринницької спеціалізації); як територіальний
ресурс у зоні впливу столиці для розвитку філіалів промислових підприємств, соціальної
інфраструктури, для урізноманітнення виробничої бази; як території природнозаповідного фонду.
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Реалізація транзитного потенціалу району. Поліпшення транспортного обслуговування
мешканців району, розширення мережі приміських маршрутів, оновлення рухомого
складу, розширення ринку транспортних послуг.

Макарівський район
Високий рівень смертності населення, підвищена частка осіб післяпрацездатного
віку, від’ємне сальдо міграції.
Макарівський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 13 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 22 тис. осіб працездатного віку,
з яких 14,6 тис. осіб проживає в сільській місцевості. Використання працересурсного
потенціалу

характеризується

стійкою

тенденцією

зменшення

кількості

найманих

працівників, неповною зайнятістю, де безробітні становили 722 особи. Потреба підприємств
у працівниках становила лише 6% від незайнятих. Навантаження на одне вільне робоче
місце сягало 18 осіб.
Поселенський потенціал формують 2 міських (смт Макарів і Кодра) та 67 сільських
населених пунктів. Територія компактно заселена за винятком північно-західної частини.
Щільність поселенської мережі на 1 тис. км2 – 49 населених пунктів. Транспортні шляхи
перетинають досить велику за площею територію Макарівського району (1,4 тис. км2 ) у
північному, північно-західному і південному напрямах, що зумовлює кращу, ніж в
середньому по області транспортну доступність сільських населених пунктів.
За кадастровою нормативною оцінкою землі район відноситься до ІV типу, вартість
землі оцінено тут у 6,7 тис. грн/га, ріллі – 6,4 тис. грн/га, що нижче відповідних середніх по
області показників майже в 1,8 разу. Така оцінка земельних ресурсів є результатом низької
природної родючості ґрунтів і їх якісних характеристик. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту
також невисокий – від 1 до 2%. Забезпеченість населення водними ресурсами досить висока,
однак експлуатаційні запаси підземних вод одні з найнижчих в області. В агрокліматичному
плані район відноситься до помірно тепло забезпечених і достатнього зволоження.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель становить 63,6%, розораність
сільськогосподарських угідь – 74,5%, що значно нижче, ніж у південних чорноземних
районах

області.

Природні

угіддя

(сіножаті

й

пасовища)

займають

11,2%

сільськогосподарських угідь, що майже дорівнює середньому по області показнику. Їх
кадастрова грошова оцінка значно вища, ніж у середньому в області і становить
9,7 тис. грн/га природних сіножатей і 6,6 тис. грн/га природних пасовищ, що свідчить про їх
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доволі високу продуктивність. Багаторічні насадження займають незначні площі (всього 125
га), їх кадастрова грошова ціна становить 10,7 тис. грн/га, або майже у 6 разів менше
середньообласного показника.
Природний потенціал земельних ресурсів району знижується через вплив низки
негативних чинників природного і техногенного характеру. Понад 1180 га займають болота,
є перезволожені землі. На території знаходиться велика кількість складів, де зберігаються
непридатні до використання отрутохімікати, пестициди, є звалища твердих побутових
відходів.
Радіаційна забрудненість території загалом невисока, за винятком північно-східної
частини району, де спостерігається дещо підвищений рівень забруднення ізотопами
плутонію та цезієм-137. Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення у
Макарівському районі є сприятливими.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства у
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював (2007-2009 рр.)
1,7 тис. грн/га. Це один з найнижчих в області показників.
Комерційна ціна землі, враховуючи невелику віддаленість району від столиці,
дорівнює 1 млн 488 тис. грн/ га, що у 223 рази перевищує нормативну кадастрову ціну.
Загалом природний потенціал земельних ресурсів, незважаючи на низьку природну
родючість землі, оцінюється значно вище завдяки вигідному розміщенню району щодо
столиці і зростаючому попиту міських жителів на земельні ділянки.
Виробничий потенціал цього регіону є середнім і становить 1,3% від загального у
Київській області (14 місце у 2008 р.). Частка промислового виробництва у структурі
зайнятих складає 17%, сільськогосподарського – 17% від загальної чисельності зайнятих.
Така структура демонструє недостатнє використання промислового потенціалу району. В
структурі промислового виробництва пріоритетне місце належить харчовій промисловості
(м’ясна, молочна, кондитерська, спиртова), хімічній (виробництво ветеринарних препаратів),
машинобудівній (комплектуючі деталі до побутової техніки), також представлена легка та
промисловість будівельних матеріалів. Подальший розвиток виробничого потенціалу буде
пов’язаний з роботою таких підприємств ДП „Червонослобідський спиртзавод”, ТОВ
„Рууккі Україна” (промисловість будівельних матеріалів) і ТОВ „Аеротехніка МЛТ”
(машинобудування), ТОВ „Слобода Ко” (харчова), ВАТ „Плахтянський дослідний завод
ветпрепаратів” (хімічна), ДП АТ „Київ хліб”, „Макарівський хлібозавод”.
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У 2011 р. проводять роботи з освоєння виробництва: яєчного порошку (ЗАТ
„МакарОВО”), сокомістких безалкогольних напоїв (ТОВ „Слобода Ко”), нез’ємної опалубки
(ТОВ „Депсол”) та розпочато будівництво заводу з перероблення пінополістиролу ВАТ
„Потенціал”, роботу на заводі з виробництва і перероблення скла ТОВ ВТК „Відродження” і
на підприємстві з виробництва палет. Найбільший обсяг інвестицій заплановано освоїти при
побудові підприємства з виробництва малих літаків у с. Наливайківка (кошторисна вартість
– 2,0 млн грн).
Район має приміську сільськогосподарську спеціалізацію та потенціал для розвитку
тваринництва. З 2010 р. у регіоні почали вирощувати сою (площа посів 1040,9 га). Особливої
уваги заслуговують ферми з вирощування екзотичних для України птахів – страусів та
налагодження вирощування перепілок.
Зважаючи на близькість до столиці та хорошу транспортну доступність у цьому
районі значно розвинені дачні поселення та заклади, що надають послуги з різних видів
відпочинку (ТОВ „Гольф енд Кантрі Клаб”).
Лісове господарство. Район має середні значення за обсягом заготівлі ліквідної
деревини у Київській області. Лісові масиви віднесено до зони діяльності державного
підприємства „Макарівське державне лісове господарство”. Діє товарне виробництво грибів.
Техніко-виробнича інфраструктура має середній рівень.
Фінансовий потенціал Макарівського регіону доволі значний. За його вартістю регіон
у 2008 р. займав сьоме місце у Київській області (4,6%). П’ять банківських, дві кредитних
спілок і одне страхове відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові
установи. У структурі надходжень до бюджетів усіх рівнів у Макарівському регіоні
переважає податок на доходи і прибуток. За загальним обсягом податкових надходжень
регіон має середні значення у Київській області. Це викликано відсутністю у ньому
підприємств із значними обсягами відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону у мережі «Інтернет» середній. Він займає 12 місце
за рівнем його розвитку у Київській області. Більша частина його території є у зоні
гарантованого покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю
домашніх телефонних апаратів загального користування регіон має одні з найнижчих
значень у Київській області. На сході регіону до смт Макарів доходить частина Київської
напівкільцевої волоконно-оптичної лінії зв’язку.
Макарівський район належить до групи районів з середнім показником
транспортного потенціалу. Транспортний сектор відіграє важливу роль у господарській
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діяльності району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 26,2% послуг району
та 1% обсягу транспортних послуг області. Район має середній рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 0,9% обласного обсягу вантажів, 2,4% пасажирів,
виконується 1,7% вантажообігу, 2,8% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 0,8 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів – 6,7 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 79
поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться
1,4% обласного обсягу вантажів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Макарівського району є:


Впровадження заходів, спрямованих на запобігання міграційного відтоку населення:
створення робочих місць, підтримка сільськогосподарського виробника, розвиток
соціальної і транспортної інфраструктури. Особлива увага – на систему охорони здоров’я
для зменшення рівня смертності осіб працездатного віку.



Створення економічних передумов розвитку локального ринку праці. Хоч він і межує з
Києво-Святошинським районом, однак, ринок праці останнього орієнтований на попит
м. Києва. Тому цей район має дещо відособлений ринок праці. Необхідно врахувати
специфіку формування локальних ринків праці, розвивати трудову і професійну
мобільність, запроваджувати гнучкі форми зайнятості, тощо.



Подальший розвиток промислових підприємств смт Макарів та смт Кодра, які
спеціалізуються на машинобудуванні, деревообробці та харчовій промисловості, і в
майбутньому значною мірою визначатимуть сферу формування праці для жителів цих
населених пунктів.



Перспективними

напрямами

використання

земельних

ресурсів

є:

сільськогосподарський; як територіальний ресурс для створення виробничих об’єктів,
розвитку соціальної сфери у зоні впливу столиці; урізноманітнення виробничої
діяльності з метою створення робочих місць, підвищення зайнятості місцевого
населення; як територіальний ресурс для розвитку агропромислового бізнесу на основі
використання продуктивних природних угідь, створення виробничої інфраструктури у
сфері АПК; як територіальний ресурс для дачної та котеджної забудови, зеленого
туризму; створення мисливських угідь, впорядкування та облаштування територій
оздоровчого призначення.
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Покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі шляхом впровадження нових
сучасних технологій та матеріалів. Будівництво транспортно-логістичних комплексів.

Фастівський район
Належить до районів з міграційним відтоком населення. Процеси демографічної
кризи не такі глибокі як в інших районах, однак за умови збереження тенденцій ситуація
буде погіршуватися. Зміни можуть відбутися у віддаленій перспективі, якщо кількість
прибулих переважатиме над кількістю вибулих, в першу чергу працездатного населення.
Фастівський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 6 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 46 тис. осіб працездатного віку,
з яких майже 12 тис. осіб проживає в сільській місцевості. Використання працересурсного
потенціалу характеризується стабільною тенденцією зменшення кількості найманих
працівників, наявністю незайнятих (понад 700 осіб). Потреба підприємств у працівниках
становила близько третини від усіх незайнятих. Навантаження на одне вільне робоче місце
становить 3 особи.
Поселенський потенціал формують 3 міських поселення (м. Фастів, смт Борова,
Кожанка) та 46 сільських населених пунктів. Районний центр м. Фастів зосереджує 83,7%
міського та 60,2% усього населення району. На смт міські Борова (7,3 тис. осіб) і Кожанка
(2,2 тис. осіб) припадає трохи більше 16% від усієї чисельності міського населення. Це
пов’язано в першу чергу зі значенням міста Фастова як потужного промисловотранспортного вузла, де сконцентрувалася значна частина населення району. Сучасна
ситуація демонструє значний спад в чисельності населення цього населеного пункту
(скорочення на 1,6 тис. осіб за останні 5 років). Сільські поселення району, середня людність
яких складає 493 осіб, розосереджуються здебільшого у межах радіально-кільцевої мережі
автомобільних шляхів сполучення регіонального, територіального і місцевого значення на
відстані 5 – 20 км до м. Фастів. У структурі розселенської мережі тут переважають, як
правило, середні та великі за чисельністю населення сільські населені пункти.
За кадастровою нормативною оцінкою землі район відноситься до ІІІ типу (з
урахуванням нормативної ціни на землю у м. Київ). Ціна землі у районі дорівнює майже 12
тис. грн / га, що є водночас середнім показником по Київській області. Грошова оцінка ріллі
трохи вища – 12,3 тис. грн/га. Така нормативна ціна землі зумовлена переважно її
природною родючістю, хоча й істотне значення має також вигідне місце розташування
району, зокрема його транспортно-географічне положення. Родючість ґрунтів у балах
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бонітету у південній частині висока, у північній (а це 2/3 території) – середнього та низького
рівня. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту доволі високий 3,6 – 4%, лише на крайньому
північному заході середніх значень – 2,5%.
Забезпеченість району водними ресурсами за рахунок місцевого стоку нижче
середнього рівня, експлуатаційні запаси підземних вод – середнього рівня. В
агрокліматичному відношенні район належить до значно теплозабезпечених з нестійким
зволоженням.
Радіаційна забрудненість земель переважно невелика, зокрема стронцієм-90 та
ізотопами плутонію, лише у центральній частині району підвищений рівень забруднення
цезієм-137. Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення у Фастівському
районі є помірно сприятливими.
Сільськогосподарська освоєність території району дорівнює 68,4%, розораність
сільськогосподарських угідь надто висока – майже 85%. Природні угіддя, (сіножаті й
пасовища) займають лише 4,4%, що є дуже низьким показником, а це свідчить про
нераціональне землекористування в районі. Грошова оцінка природних угідь нижча
середнього по області рівня (сіножатей – 3,6 тис. грн /га, пасовищ – 0,8 тис. грн/га).
Багаторічні насадження займають дуже незначні площі – всього лише 85 га, їх грошова
оцінка (22,3 тис. грн/га) у 2,7 разу менша, ніж у середньому по Київській області.
Природний потенціал земельних ресурсів Фастівського району, що оцінюється як
середнього рівня, дещо знижується через негативний вплив деяких природних процесів і
техногенних явищ. У районі досить поширені зсуви, яри. Відносно великі площі займають
болота. На північному сході виявлено забруднення підземних вод нітратами на рівні вище
гранично

допустимих концентрацій.

Землі району забруднені непридатними до

використання хімічними засобами захисту рослин. Неподалік м. Фастів знаходиться велике
звалище твердих побутових відходів.
Забудовані землі у Фастівському районі займають понад 4% території, що майже
дорівнює середньому значенню по Київській області. Найбільші площі відведено під
житлову забудову – майже 614 га, землі промисловості займають порівняно невеликі площі
– 134,7 га. Для громадських потреб відведено дещо більше – майже 163 га. Землі, що
використовуються для транспорту і зв’язку, займають 1248,6 га, що майже дорівнює
аналогічному показнику у приміських районах області, де транспортна мережа більш
розвинена. Для технічної інфраструктури відведено досить значні площі (80,1 га), що
свідчить про вищу, порівняно з іншими, зокрема південними, районами з високим земельно
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ресурсним потенціалом, інфраструктурні облаштованість території. У Фастівському районі
доволі великі площі займають землі, що використовуються для відпочинку, особливо під
будинки для відпочинку, вулиці та набережні площі, менше – під зеленими насадженнями.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства у
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював 1,8 тис грн/га
(2007-2009 рр.), що є одним з найнижчих в області, незважаючи на високий рівень
сільськогосподарської освоєності земель. Це пов’язано, серед інших причин, з низькою
рентабельністю виробництва продукції рослинництва, занепадом тваринництва, високою
еродованістю земель, виснаженням і зниженням родючості ґрунтів.
Виробничий потенціал цього регіону є найвищий і становить 27,2% від загального у
Київській області (перше місце у 2008 р.). У структурі зайнятих м. Фастова переважає
транспортна галузь – 40% та промислове виробництво – 31% від загальної чисельності
зайнятих.
Промисловість має високий рівень розвитку. Більшість промислових підприємств
зосереджено у міських населених пунктах регіону. У структурі виробництва домінує харчова
промисловість (пиво-безалкогольна, спиртова, хлібобулочна галузі). Друге місце посідає
меблева промисловість (виробництво ДСП і збірних меблів). Третє місце обіймає
целюлозно-паперова промисловість (виробництво паперової тари). Також важливе значення
має поліграфічна промисловість, (машинобудування та металообробка (виробництво
промислового устаткування). Розвивається промислове виробництво будівельних матеріалів
(ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали»).
За рівнем розвитку сільського господарства район займає 20 місце у Київській
області (1,6% від загального обсягу виробництва у 2009 р.). Хоча за більшістю показників
сільськогосподарського виробництва Фастівський регіон має середні значення у Київській
області, проте він є одним із лідерів у ній за площею посівів картоплі й овоче-баштанних
культур (5) та за валовим збором цукрових (фабричних) буряків (4), картоплі (5) і овочів (6
місце) в 2009 р.).
Лісове господарство. У регіоні ведуть інтенсивну заготівлю ліквідної деревини.
Лісові масиви віднесено до зони діяльності державного підприємства „Фастівське державне
лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має середній рівень.
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Фінансовий потенціал Фастівського регіону доволі значний. За його вартістю регіон
у 2008 р. займав 13 місце у Київській області (1,99%). Дев’ять банківських і два страхових
відділення діють у районному центрі, є державні фінансові установи.
Інформаційний потенціал регіону в мережі „Інтернет” середній. За рівнем його
розвитку у Київській області він займає 13 місце. У регіоні є відділення операторів
мобільного зв’язку. Його територія є у зоні гарантованого покриття сигналом національних
мобільних операторів. Стаціонарний зв’язок забезпечує Київська обласна дирекція ВАТ
„Укртелеком”. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального користування регіон
має одні з найвищих значень у Київській області. Проходять Київ – Вінниця і Київська
напівкільцева волоконно-оптичні лінії зв’язку.
Фастівський район характеризується найвищим рівнем транспортного потенціалу у
Київській області. Транспорт займає провідне місце у господарській діяльності району, у
структурі реалізованих послуг на нього припадає 45,6% послуг району та 20% обсягу
транспортних послуг області (м. Фастів 19,7%). Район має високий рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 4,2% обласного обсягу вантажів, 5,5% пасажирів,
виконується 6,9% вантажообігу, 5,5% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 5,7 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів – 17,1 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 89
поїздка (середнє значення по області 76 поїздок). На м. Фастів припадає 3,5% обсягу
перевезених вантажів, 6,5% вантажообігу, 1,7% перевезених пасажирів, 3% пасажирообігу.
Залізничним транспортом перевозиться 5,4% обласного обсягу вантажів, 18% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Фастівського району є:


Заходи повинні бути спрямовані на закріплення працездатного населення в регіоні, що
потребує вирішення проблеми зайнятості населення, зокрема сільського. Інвестиції у
підтримку агропромислового виробництва, малого підприємництва, покращення
транспортного

обслуговування

населення,

реформування

житлово-комунального

господарства дозволять підвищити рівень життя населення у районі, що зменшить
міграційне скорочення.


Подальше удосконалення діяльності державної служби зайнятості населення щодо
моніторингу вивільнення та прийому на роботу працівників, оптимізація локального
ринку праці, збалансування вільних робочих місць з попитом відповідно до кон’юнктури
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ринку праці. Заслуговує уваги розробка та реалізація стимулів підприємницької
діяльності, стимулювання роботодавців у збереженні робочих місць та створення нових.
Варте уваги і підвищення територіальної мобільності робочої сили, оскільки тут
достатньо розвинута транспортна інфраструктура.


Подальший розвиток системи розселення пов'язаний з розвитком промислового
виробництва та невиробничої сфери у місті Фастів та селищах міського типу. Також
важлива роль належить сільським населеним пунктам з чисельністю населення понад
1000 осіб. Це створює можливості для подальшого розвитку агропромислового
виробництва.



До

перспективних

напрямів

використання

земельних

ресурсів

належать:

сільськогосподарський; як територіальний ресурс для розвитку інфраструктури ринку
агропромислової продукції, розбудови логістики; для активізації розвитку внутрішнього
ринку агропромислової продукції, у тому числі для забезпечення потреб транспортної
сфери; для розвитку підприємницької діяльності, зокрема малого підприємництва на базі
використання сільськогосподарської сировини; як територіальний ресурс для розвитку та
модернізації транспортної системи району з урахуванням столичного чинника та
інтеграції мережі залізниць до європейської транспортної системи; як територіальний
ресурс для формування господарського комплексу з обслуговування залізничного
транспорту, розвитку соціальної сфери, підготовки спеціалістів і створення робочих
місць у цій галузі; як територіальний ресурс для розвитку м. Фастів як важливого
транспортного вузла; для розміщення об’єктів рекреаційно-оздоровчого призначення;
для виведення з інтенсивного використання малопродуктивних, особливо орних земель;
здійснення заходів з консервації та охорони земель.


Реконструкція і модернізація інфраструктури найважливіших залізничних магістралей,
оновлення й поповнення його рухомого складу; підвищення пропускної спроможності
вузлових споруд; поліпшення транспортно-експлуатаційного й технічного стану
існуючих доріг, підвищення рівня їх облаштування, безпеки та економічності перевезень,
приведення їх у відповідність із сучасними вимогами. Сприяння більш повному,
безпечному, якісному задоволенню потреб населення району у послугах транспорту,
подальше вдосконалення маршрутної мережі, охоплення сільських населених пунктів
регулярним автотранспортним сполученням, створення передумов щодо заохочення
перевізників до оновлення рухомого складу транспорту.
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3.1.3. Райони з низьким інтегральним потенціалом

До цього типу належать райони, інтегральний потенціал яких сформований на
основі:
а) значних земельного та

мінерально-ресурсного/людського потенціалів

(Богуславський, Володарський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський
райони);
б) значних земельного та водного потенціалів (Згурівський, Яготинський райони);
в) високих лісового та водного потенціалів (Поліський район).

Богуславський район
Периферійний район з відповідними особливостями демографічної ситуації. Майже
половина населення сконцентрована у районному центрі, решта – у сільських населених
пунктах. Склалася несприятлива демографічна структура населення: значне переважання
жінок, підвищений середній вік населення та частка осіб похилого віку. Демографічна криза
тісно пов’язана з процесами економічного розвитку. Занепад традиційних галузей сільського
господарства, відсутність робочих місць, низький рівень соціальної інфраструктури
спричиняють відтік працездатного населення.
Богуславський район за кількістю працересурсного потенціалу займає 15 місце в
ранговому ряду регіонів області. В ньому зосереджено понад 20 тис. осіб працездатного віку,
з яких майже половина проживає в сільській місцевості. Загальною тенденцією для району є
значне зменшення кількості найманих працівників.
Чисельність населення району становить 36,64 тис. осіб, вона за 2000-2010 рр.
зменшилася на 11,9%. Щільність населення за цей же період зменшилася з 45,2 осіб/км2 до
44,0 осіб/км2 і є нижчою за середню по області. До її складу входить 1 місто (районний центр
м. Богуслав), в якому проживає 16,72 тис. осіб та 40 сіл, що входять до 21 сільради. У
структурі розселення переважає сільське населення, проте зростає частка міського за
рахунок зменшення чисельності сільського населення. Середня людність села зменшилася
від 570 осіб (2000 р.) до 498 осіб (2010 р).
За кадастровою нормативною грошовою оцінкою район відноситься до ІІІ типу
районів області, що мають потенціал земельних ресурсів середнього рівня. Нормативна ціна
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1 га землі на 01.01.2010 р. – 12,5 тис. грн, ріллі – 12,9 тис. грн. Це дещо вище середнього
показника по області. За бонітетом грунти високої та вище середньої родючості. Вміст
гумусу в орному шарі ґрунтів має середні значення від 2,6 до 3,5%.
Сільськогосподарські землі мають підвищений рівень забрудненості ґрунтів
залишками пестицидів, вони виявлені й у підземних водах у концентраціях, вищих за
гранично допустимі. Територія району має відносно високий рівень забруднення цезієм-137,
значно менший – ізотопами плутонію та стронцію. Для транспорту і зв’язку в районі
відведено понад 1,2 тис. га земель. По території району проходять лінії електропередач
високої напруги з багатьма підстанціями, розгалуженою є мережа автомобільних доріг,
розвинений трубопровідний транспорт.
Природні сіножаті займають незначні площі, їх грошова нормативна оцінка (4,2 тис.
грн/1 га) значно нижча від середнього по області показника (7,2 тис. грн). Природні
пасовища оцінюються також нижче від середнього по області показника (відповідно 3,1 тис.
грн/1 га і 4,5 тис. грн/1 га). Багаторічні насадження займають незначні площі, їх грошова
оцінка (16,9 тис. грн/1 га) значно нижча, ніж у середньому по області (64,0 тис. грн/1 га).
Рівень сільськогосподарського освоєння землі дещо нижчий, ніж у сусідніх районах
цього типу і становить 65,9%, при цьому рівень розораності сільськогосподарських угідь
надзвичайно високий (86%).
Комерційна вартість 1 га землі у Богуславському районі не перевищує 400 тис. грн/га.
Потенціал земельних ресурсів характеризує також виробництво продукції сільського
господарства в сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Цей показник
дорівнював 1,3 тис. грн/га (2007-2009 рр.), що є одним з найнижчих в області.
В цілому Богуславський район за потенціалом земельних ресурсів відноситься до
середнього типу. Екологічна ситуація в цілому задовільна.
У Богуславському районі сконцентрований значний мінерально-ресурсний потенціал,
зокрема корисні копалини призначені для виробництва будівельних матеріалів. Серед них
родовища граніту та цегельно-черепичної сировини (суглинок, супісок).
Виробничий потенціал цього регіону є доволі незначним і становить 0,5% від
загального у Київській області (20 місце у 2008 р.). Промисловість розвинута слабо.
Більшість промислових підприємств зосереджено у районному центрі. Домінує харчова
промисловість (овочеконсервна і хлібобулочна галузі). Легка, добувна промисловості та
машинобудування мають місцеве значення.
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Сільське господарство регіону займає 22 місце у Київській області (1,04% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Він є одним з аутсайдерів у Київській області за
виробництвом сільськогосподарської продукції.
Регіон займає друге місце за обсягом заготівлі ліквідної деревини на півдні Київської
області. Лісові масиви віднесено до зони діяльності державного підприємства «Богуславське
лісове господарство».
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має низький розвиток.
Фінансовий потенціал Богуславського регіону дуже незначний. За його вартістю
регіон у 2008 р. займав 22 місце у Київській області (0,15%). Діє чотири банківських і одне
страхове відділення, є державні фінансові установи. За загальним обсягом податкових
надходжень регіон займає середні значення у Київській області. Це викликано відсутністю у
ньому підприємств із значними обсягами відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” середній. Він займає 14 місце за
рівнем його розвитку у Київській області. Оператори мобільного зв’язку не мають своїх
відділень у регіоні. Його територія є у зоні гарантованого покриття сигналом національних
мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального користування
регіон має середнє значення у Київській області.
Богуславський район належить до групи з середнім рівнем використання
транспортного потенціалу. Транспорт відіграє важливу роль у господарській діяльності
району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 26% послуг району та 1,2% обсягу
транспортних послуг області. Для функціонування транспортної системи району характерними
є показники нижче середнього рівня. Тут розвинений переважно автомобільний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 2% обласного обсягу вантажів, 0,8% пасажирів,
виконується 0,8% вантажообігу, 0,9% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 2,9 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів –
4 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 30 поїздок (середнє
значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом відправляється 2,0% обласного
обсягу вантажів, переважно мінерально-будівельні матеріали.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Богуславського району є:


Забезпечення першочергових потреб населення, у тому числі житлово-комунальних,
медичних, освітніх, а також транспортної доступності до локальних центрів
обслуговування.
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З метою підвищення ефективності використання працересурсного потенціалу району
доцільно розробити державну регіональну програму зайнятості. Це обумовлено тим, що
район відноситься до периферійних і його розвиток значною мірою залежить від
державної

підтримки.

Насамперед

необхідно

створити

умови

для

посилення

підприємницької діяльності в межах району за рахунок економічних важелів
стимулювання роботодавців на місцях в збереженні робочих місць, або їх створенні.
Особливого стимулювання заслуговує діяльність в аграрній сфері, оскільки значна
кількість населення району проживає в сільській місцевості.


Перспективними напрямами використання земельного потенціалу району є наступні:
сільськогосподарський; як територіальний ресурс для розвитку агропромислового бізнесу,
створення виробничої та ринкової інфраструктури у сфері АПК; для виведення з
інтенсивного використання малопродуктивних, зокрема еродованих, розміщених на
крутих схилах земель, здійснення заходів з консервації земель; для здійснення
природоохоронних заходів з метою збереження природних ландшафтів басейну р. Рось;
для розвитку рекреаційної діяльності та створення умов для розвитку сільського зеленого
туризму.



Збільшення зайнятості у третинному секторі економіки, зокрема розвивати „зелений”
туризм, бальнеологічні й кліматичні санаторно-курортні заклади. У лісовому господарстві
варто зменшити обсяг заготівлі ліквідної деревини до рівня планової рубки стиглої
деревини. Суттєвого розвитку потребує техніко-виробнича інфраструктура регіону, без
існування якої не можливо розвивати на рівні сучасних стандартів заклади рекреації.



Розширення кола малих підприємств і приватних підприємців, що здійснюють банківськофінансові операції.



Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення чисельності
веб-сторінок населених пунктів, провідних підприємств та офіційних органів мас-медіа.



Нагальна необхідність розбудови транспортної інфраструктури у сільській місцевості,
покращення транспортної забезпеченості та доступності сільських мешканців до
транспортних послуг, забезпечення регулярним автобусним сполученням. Розвиток
місцевих автомобільних доріг дозволить підвищити якість, надійність та ефективність
місцевих перевезень аграрної продукції, збільшити рівень транспортної забезпеченості та
доступності населених пунктів, поліпшити їх соціально-економічний розвиток.
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Володарський район
Периферійний сільський район з інтенсивним міграційним відтоком населення. В
результаті відбулася деформація статево-вікового складу населення, що значно обмежує
основу природного відтворення населення. Соціально-економічні умови життєдіяльності
населення не сприяють закріпленню працездатного населення.
Володарський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 23 місце в
ранговому ряду регіонів області. Тут зосереджено трохи більше 10 тис. осіб працездатного
віку, з яких понад 6 тис. проживає у сільській місцевості. Використання працересурсного
потенціалу району характеризується зменшенням кількості найманих працівників.
Чисельність населення району становить 18,85 тис. осіб, вона за 2000-2010 рр.
зменшилася на 15,1%. Щільність населення за цей же період зменшилася з 34 до 29 осіб / км2
і є значно нижчою за середню по області. Густота поселень становить 57 поселень на 1 тис.
км2. У структурі розселення переважає сільське населення, проте зростає частка міського за
рахунок зменшення чисельності сільського населення. У районі розташовано 1 міське
поселення (смт Володарка), в якому проживає 6,44 тис. осіб та 36 сіл, що входять до 21
сільради. Середня людність села зменшила від 408 осіб (2000 р.) до 345 осіб (2010 р.).
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІІ
типу. Вартість 1 га землі тут становить 13,8 тис. грн, що перевищує середньообласний
показник. Це зумовлено передусім високою природною родючістю ґрунтів. Вміст гумусу в
орному шарі ґрунту – близько 4%, на супіщаних ділянках – 1-1,5%. В агрокліматичному
відношенні район є достатньо теплозабезпеченим, однак з нестійким зволоженням.
Радіаційна забрудненість земель незначна, лише у північно-східній частині є невеликі
плями забрудненості цезієм-137. Певну гідродинамічну небезпеку для земель і навколишніх
сіл створює р. Рось, у зв’язку з цим потребує ремонту гребля.
Загалом екологічна ситуація і умови проживання населення Володарського району є
сприятливими.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель дуже високий – майже 82%,
розораність сільськогосподарських угідь критично висока – 92%. Природні кормові угіддя
(сіножаті та пасовища) займають незначне місце в структурі сільськогосподарських угідь –
близько 6%. Їх грошова вартість порівняно невелика, майже в 1,5 разу менша за середню по
області. Багаторічні насадження займають менше 1%, їх грошова оцінка в 3 рази нижча, ніж
у середньому по області.
Комерційна вартість 1 га землі у Володарському районі менша 400 тис. грн.
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Віддаленість від м. Київ, недостатня транспортно-інфраструктурна облаштованість
території знижують попит на землю у цьому районі як територіальний ресурс для створення
соціально-економічного потенціалу та розвитку центрів господарської активності.
Потенціал

земельних

ресурсів

Володарського

району

з

позицій

їх

сільськогосподарського використання характеризує певною мірою показник виробництва
сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах на одиницю
посівної площі. Цей показник, попри високий природний потенціал земельних ресурсів, є
низьким – 2,3 тис. грн/га (2007-2009 рр.).
Таким чином, незважаючи на високий природний потенціал земельних ресурсів і
загалом сприятливу екологічну ситуацію, ці ресурси в сільськогосподарському відношенні
використовуються

недостатньо.

Володарський

район

має

всі

можливості

для

високоефективного розвитку сільського господарства як рослинництва, так і тваринництва.
Перспективним може бути розвиток сільського туризму.
Мінерально-ресурсний потенціал району є значним, він представлений будівельними
корисними копалини.
Виробничий потенціал цього регіону є доволі незначним і становить 0,4% від
загального у Київській області (23 місце у 2008 р.). Промисловість розвинута слабо.
Більшість промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У структурі
виробництва переважають підприємства харчової промисловості (цукрова, молоко- і
соєпереробна галузі). Будівельна і добувна промисловості та оброблення металу мають
місцеве значення.
Сільське господарство регіону займає 16 місце у Київській області (2,4% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Володарський регіон є одним із лідерів у
Київській області за площею посівів технічних (5) і кормових культур (9) та за валовим
збором цукрових (фабричних) буряків (6) і соняшника (7 місце в області в 2009 р.).
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства „Білоцерківське лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має низький рівень розвитку.
Фінансовий потенціал Володарського регіону дуже незначний. За його вартістю регіон
у 2008 р. займав 23 місце у Київській області (0,13%). П’ять банківських і одне страхове
відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи. За загальним
обсягом податкових надходжень регіон займає одне з найнижчих місць у Київській області.
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Це викликано відсутністю у ньому підприємств із значними обсягами відрахувань до
бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону у мережі «Інтернет» середній. За рівнем його
розвитку Володарський район займає 11 місце. Оператори мобільного зв’язку не мають
своїх відділень у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття
сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів
загального користування регіон має одні з найменших значень у Київській області.
Володарський район належить до групи районів з показником транспортного
потенціалу

нижче

середнього

рівня.

Тут

розвинений

автомобільний

транспорт.

Автомобільним транспортом перевозиться 2,5% обласного обсягу вантажів, 0,2% пасажирів,
виконується 0,9% вантажообігу, 0,9% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 4,2 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів – 1,2 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 16
поїздок (середнє значення по області 76 поїздок).
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Володарського району є:


Створення умов для підвищення зайнятості населення, що дозволить зменшити
інтенсивність депопуляції та старіння населення. У перспективі чисельність населення
скорочуватиметься, але можлива подальша стабілізація за умови зменшення
міграційного відтоку.



Пріоритетним напрямами підвищення ефективності використання людського потенціалу
є розроблення державної регіональної програми соціально-економічного розвитку
району, орієнтованої на вирішення проблем зайнятості населення, що дозволить
зменшити інтенсивність депопуляції та старіння населення. Цей район відноситься до
периферійних з переважаючим типом аграрного ринку праці. Це вимагає активної
державної підтримки розвитку підприємництва в районі. Для цього необхідно створити
сприятливі економічні механізми розвитку місцевого підприємництва, самозайнятості.
Можна вирішити проблему використання працересурсного потенціалу і шляхом
підвищення мобільності робочої сили, створення належних умов транспортної
доступності до ринку праці Білоцерківського району.



До перспективних напрямів використання земельного потенціалу належать наступні:
сільськогосподарський; як територіальний ресурс для розвитку підприємницької
діяльності,

у

тому

числі

малого

підприємництва

на

базі

перероблення
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сільськогосподарської сировини; як територіальний ресурс для розвитку інфраструктури
агропромислового виробництва, розбудови логістики, розвитку соціальної та інженерної
інфраструктури; виведення з інтенсивного використання частини ріллі, здійснення
заходів з консервації та охорони земель.


Виробничий потенціал цього регіону доцільно збільшити шляхом зростання занятості у
первинному секторі економіки на основі агропромислової інтеграції.



Фінансовий потенціал регіону можливо збільшити за рахунок зростання співпраці між
фінансово-банківськими установами та представниками малих і середніх бізнесструктур.



Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених
пунктів регіону.



Підвищення рівня використання транспортного потенціалу, що є низьким. Для району
важливою є розбудова транспортної інфраструктури сільських територій, збільшення їх
транспортної доступності, підвищення якості транспортного обслуговування населення.

Сквирський район
Типово периферійний район. Характеризується процесами депопуляції, старіння
населення, міграційним відтоком працездатного населення.
Сквирський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 14 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено 21,5 тис, осіб з яких 11,5 тис. осіб
проживають в сільській місцевості.
Чисельність населення Сквирського району становить 39,49 тис. осіб, вона за 20002010 рр. зменшилася на 6,4%, в т. ч. міське населення – на 8,8%, сільське – на 4,5%.
Щільність населення за цей же період зменшилася з 44,3 до 40,0 осіб/км2 і є нижчою за
середню в області. Густота поселень становить 50 поселень на 1 тис. км2. У структурі
розселення переважає сільське населення, частка міського – 43,2%. Середня людність села
зменшила від 480 осіб (2000 р.) до 458 осіб (2010 р).
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІІ
типу (з урахуванням ціни на землю у м. Київ). Вартість 1 га землі тут є досить високою –
13,5 тис. грн/га, ріллі – 14,0 тис. грн/га, що перевищує середньообласні показники. Це
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зумовлюється високою природною родючістю ґрунтів, сприятливими природними умовами
землекористування. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту також високий – 3,5-4%.
Забезпеченість водними ресурсами за рахунок місцевого стоку вища середнього по області
рівня, хоча експлуатаційні запаси підземних вод невеликі (3,5 млн

м3/рік). В

агрокліматичному відношенні район належить до значно теплозабезпечених, водночас
нестійкого зволоження. Радіаційна забрудненість невелика, лише на північному сході є
окремі плями з незначним забрудненням цезієм-137. Умови проживання населення у
Сквирському районі є сприятливими та помірно сприятливими.
Рівень сільськогосподарського освоєння території дуже високий – 85,6%, розораність
сільськогосподарських угідь – критично висока – понад 90%. Природні угіддя (сіножаті й
пасовища) займають невеликі площі, особливо природні сіножаті, їх частка у структурі
сільськогосподарських угідь – 4,4%, що свідчить про вкрай нераціональне співвідношення
між видами сільськогосподарських угідь, яке спричиняє деградацію ґрунтового покриву –
порушення його структури, зниження родючості, зменшення вмісту гумусу, значно
посилюються ерозійні процеси.
Грошова оцінка природних сіножатей району є найнижчою в області – 3,3 тис. грн/га,
природних пасовищ – також низька – 2,7 тис. грн/га (в цілому по області – 4,5 тис. грн/га).
Багаторічні насадження займають незначну площу – 509 га, їх грошова вартість у 4,5 разу
нижча, ніж у середньому по області.
Високий природний потенціал земельних ресурсів дещо знижується через
негативний вплив природних процесів і техногенних явищ. На території району доволі
великі площі займають заболочені землі, яри та кар’єри. Земельні ресурси перенасичені
непридатними до використання пестицидами (у місцях їх зберігання), особливо у південній
частині району.
Забудовані землі займають 3,3% від загальної площі земель, що є нижчим від
середньообласного показника (4,4%). Найбільші площі відведено під житлову забудову (731
га),

промислові об’єкти

а також

землі громадського

призначення.

Землі,

які

використовуються для транспорту та зв’язку, займають понад 781 га, що є доволі низьким
показником порівняно з іншими районами цього типу. А от землі, що використовуються для
технічної інфраструктури, у тому числі для утилізації відходів, водозабезпечення тощо, є
значно більшими за площею, ніж в інших районах цього типу, наприклад, Ставищенському,
Володарському. Потенціал земельних ресурсів з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства у
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сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він становив 1,7 тис. грн
(2007-2009 рр.), що значно нижче середнього по області показника. Це свідчить про
неефективне використання високого природного потенціалу земельних ресурсів району.
Рівень рентабельності продукції сільського господарства у сільськогосподарських
підприємствах низький – лише 8,7% (2007-2009 рр.).
Комерційна вартість 1 га землі у Сквирському районі залежить в основному від
природної родючості землі. Вона, як і в інших такого типу районах, віддалених від Києва, є
меншою за 400 тис. грн/га. Тут попит на землю як територіальний ресурс значно менший,
основним напрямом її використання є сільськогосподарський.
Мінерально-ресурсний потенціал району є значним. Він представлений численними
родовищами будівельних матеріалів, серед яких граніт, мігматит, різні види глини, пісок.
Виробничий потенціал району незначний і становить 1,6% від загального у Київській
області (11 місце у 2008 р.). Промисловість отримала незначний розвиток. Більшість
промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У структурі виробництва
домінує харчова промисловість (цукрова, олійна, борошномельно-круп’яна, кондитерська,
хлібобулочна галузі), друге місце займає миловарна промисловість і виробництво миючих
засобів органічного походження. Добувна і легка промисловість та машинобудування мають
місцеве значення.
Сільське господарство району займає 12 місце у Київській області (2,9% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Сквирський регіон є одним із лідерів у Київській
області за загальною площею посівів (6), площею посівів кормових (8), зернових і технічних
культур (3) та за валовим збором зернових і цукрових (фабричних) буряків (5), плодів та ягід
(4) і поголів’ям великої рогатої худоби (2), корів (5), овець та кіз (8) та виробництвом яєць
(10 місце в області в 2009 р.). Регіон є одним із головних виробників товарного молока і
м’яса в області.
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства „Білоцерківське державне лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону розвинена слабо.
Фінансовий потенціал Сквирського регіону незначний. За його вартістю регіон у
2008 р. займав 20 місце у Київській області (0,3%). П’ять банківських і одне страхове
відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи. За загальним
обсягом податкових надходжень регіон займає середні місця у Київській області. Це
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викликано відсутністю у ньому підприємств із значними обсягами відрахувань до бюджетів
усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону в мережі «Інтернет» дуже незначний. За рівнем його
розвитку у Київській області він займає 21 місце. Оператори мобільного зв’язку мають свої
відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального
користування регіон має одне з найменших значень у Київській області.
Сквирський район належить до групи районів з середнім показником транспортного
потенціалу. Транспорт відіграє важливу роль у господарській діяльності району, у структурі
реалізованих послуг на нього припадає 12,1% послуг району та 0,3% обсягу транспортних
послуг області. Район має нижче середнього рівень функціонування транспортної системи.
Тут розвинений автомобільний та залізничний транспорт. Автомобільним транспортом
перевозиться 1,7% обласного обсягу вантажів, 2,3% пасажирів, виконується 0,6%
вантажообігу, 2,8% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 1,8 тис.
т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 7,7 тис. осіб/км
(середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 76 поїздок, що відповідає
середньообласному значенню. Залізничним транспортом перевозиться 1,8% обласного
обсягу вантажів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Сквирського району є:


Впровадження заходів для розвитку працемістких видів сільського господарства,
альтернативних видів економічної діяльності. За відсутності соціально-економічного
покращення ситуації міграційний відтік триватиме у найближчій перспективі, що
поглибить незворотні процеси деформації статево-вікової структури населення.
Важливими є заходи удосконалення соціальної інфраструктури, зокрема системи
охорони здоров’я.



Подальший розвиток трудової територіальної мобільності незайнятого населення,
оскільки ринок праці району зазнає впливу ринку праці сусіднього з районом міського
ринку праці Білої Церкви як більш диверсифікованого за видами діяльності. Важливим
напрямом діяльності державної служби зайнятості району є активна адаптація ринків
праці двох суміжних районів, створення умов їх доповнюваності. Необхідно
стимулювати підприємницьку діяльність і у Сквирському районі, створюючи сприятливі
умови для збереження наявних робочих місць та створення нових. Оскільки більшість
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працездатного населення знаходиться в сільській місцевості, слід активізувати
агропромислову

діяльність,

створюючи

підприємства

по

переробці

сільськогосподарської продукції, її зберіганню, збуту, тощо.


Перспективні

напрями

використання

земельного

потенціалу

включають:

сільськогосподарський; розвиток агробізнесу, організації малих підприємств з
перероблення

сільськогосподарської сировини; розвиток інфраструктури

ринку

сільськогосподарської продукції, створення логістики; для істотного поліпшення
співвідношення між видами сільськогосподарських угідь; виведення з інтенсивного
використання частини сільськогосподарських угідь, зокрема орних земель (розораність
сільськогосподарських угідь у цьому районі критично висока – 90%) та підвищення
частки природних кормових угідь, лісових насаджень; для здійснення заходів з
консервації та охорони земель, збереження та розширення природоохоронного фонду.


Збільшення зайнятості у вторинному і третинному секторах економіки при збереженні
існуючої агропромислової інтеграції і спеціалізації сільського господарства.



Зростання співпраці між фінансово-банківськими установами та представниками малих і
середніх бізнес-структур.



Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напрямі збільшення чисельності
веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних органів масмедіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених пунктів регіону.



Сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб населення та
економіки району у послугах транспорту, подальше вдосконалення маршрутної мережі,
охоплення сільських населених пунктів регулярним автотранспортним сполученням.
Поліпшення якості наявних та будівництво нових об'єктів транспортної інфраструктури.
Ремонт залізничної вітки Попільня – Сквира, залучення залізничної станції Сквира для
перевезення вантажів підприємств району. Поліпшення транспортно-експлуатаційного й
технічного стану існуючих доріг, підвищення рівня їх облаштування, безпеки та
економічності перевезень, приведення їх у відповідність із сучасними вимогами.

Ставищенський район
Депопуляційні процеси посилюються міграційним відтоком населення, що
відображається на демографічній структурі населення та демографічному потенціалі. У
перспективі триватиме процес знелюднення сільських поселень. У віковій структурі
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населення спостерігається вища, ніж в середньому по області частка дітей, що є шансом
збереження демографічного потенціалу за умови зменшення інтенсивності міграцій.
Ставищенський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 22 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 13 тис. осіб працездатного віку,
з яких понад 9 тис. осіб проживає в сільській місцевості. Використання працересурсного
потенціалу характеризується стабільною тенденцією зменшення кількості найманих
працівників, наявністю незайнятих, чисельність яких перевищувала 1,2 тис. осіб.
Чисельність населення Ставищенського району становить 24,32 тис. осіб, вона за
2000-2010 рр. зменшилася на 10,9%, в т. ч. міське населення – на 9,3%, сільське – на 11,6%.
Щільність населення за цей же період зменшилася з 40,5 до 36,0 осіб/км2 і є значно нижчою
за середню по області. Тут сформувалася сільська районна система розселення, яка
представлена 1 міським поселенням (смт Ставище), в якому проживає 7,01 тис. осіб та 29
селами, що входять до 22 сільрад. Густота поселень становить 30 поселень на 1 тис. км2. У
структурі розселення значно переважає сільське населення, частка якого становить більше
70%. Середня людність села має тенденцію до значного скорочення, зокрема від 672 осіб
(2000 р.) до 575 осіб (2010 р).
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІІ
типу (з урахуванням ціни на землю у м. Київ). Вартість 1 га землі тут є однією з найвищих в
області – 15,3 тис. грн/га, ріллі – майже 16 тис. грн/га, що поступається тільки
Білоцерківському району. Це зумовлено високою природною родючістю ґрунтів,
ландшафтними особливостями території. Родючість ґрунтів (у балах бонітету) висока і вище
середнього рівня. Вміст гумусу також високий – понад 3,5-4% в орному шарі ґрунту.
Забезпеченість водними ресурсами за рахунок місцевого стоку нижче середнього рівня,
експлуатаційні запаси підземних вод – одні з найменших в області. Слід зазначити, що в
районі, зокрема на північний захід від м. Ставища, є велика ділянка забруднених підземних
вод. В агрокліматичному відношенні район є значно теплозабезпеченим, однак нестійкого
зволоження. Радіаційна забрудненість стронцієм-90 та ізотопами плутонію дуже незначна,
зате забрудненість цезієм-137 дещо підвищена по всій території, великі плями середнього
рівня забрудненості є на півночі району та навколо м. Ставище. Загалом екологічна ситуація
і умови проживання населення у Ставищенському районі є сприятливими, лише на
північний захід від м. Ставище на доволі великій території вони є задовільними.
Рівень сільськогосподарського освоєння земель дуже високий – 85%, розораність
сільськогосподарських угідь – критично висока – 91%. Природні угіддя (сіножаті й
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пасовища) займають лише 5,2%, що засвідчує величезні диспропорції у співвідношенні
видів сільськогосподарських угідь, нераціональне землекористування. Грошова оцінка
природних сіножатей досить низька (3,7 тис. грн/ га), природних пасовищ ще менша (2,8 тис.
грн/га), що понад 1,5 разу нижче, ніж у середньому по Київській області. Багаторічні
насадження займають невелику площу – всього 122 га, їх грошова оцінка (26,2 тис. грн/га)
майже у 2,5 разу нижча, ніж у середньому по області.
Високий природний потенціал земельних ресурсів Ставищенського району
знижується через негативний вплив природних процесів та техногенних явищ. Великими
забруднювачами земель є непридатні до використання пестициди, що накопичені у місцях їх
зберігання. Біля м. Ставище є велике звалище твердих побутових відходів.
Забудовані землі займають лише 2,8% загальної площі земель. Найбільші площі
відведено під житлову забудову (203,4 га), землі промисловості займають незначну частку
(74,4 га). Землі, що використовуються для транспорту і зв’язку, також займають, порівняно з
іншими районами області, незначну площу – 523 га. Для технічної інфраструктури відведено
лише 8,9 га, що свідчить про низьку інфраструктурну облаштованість території. Землі, які
використовуються для відпочинку, у тому числі зелених насаджень, кемпінгів, під
будівництво, гідротехнічні споруди тощо, займають 889,7 га або 1,3% загальної площі
земель.
Потенціал земельних ресурсів з позицій їх сільськогосподарського використання
характеризує

показник

виробництва

продукції

сільського

господарства

у

сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював майже 3 тис.
грн/га (2007-2009 рр.), що є середнім показником по області. Це зовсім недостатньо для
району з високим рівнем потенціалу земельних ресурсів. Рівень рентабельності продукції
сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах (2007-2009 рр.) становив
лише 6,8%.
Комерційна вартість 1 га землі залежить передовсім від природної родючості землі,
якості ґрунтів. Попит на землю в цьому районі Київської області значно зменшується через
віддаленість

від столиці,

недостатню транспортно-інфраструктурні облаштованість

території, віддаленість від водних джерел. Комерційна ціна є меншою 400 тис.грн/га.
Мінерально-ресурсний потенціал району незначний і представлений переважно
родовищами цегельно-черепичної сировини (суглинок, супісок).
Виробничий потенціал району є дуже незначний і становить 0,3% від загального у
Київській області (25 місце у 2008 р.). Промисловість отримала незначний розвиток.
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Більшість промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У структурі
виробництва

домінує

машинобудування

(виробництво

комплектуючих

до

сільськогосподарської техніки та її ремонт), друге місце займає – промисловість будівельних
матеріалів (цегляна галузь), а третє – харчова промисловість (молокопереробна, олійна,
борошномельно-круп’яна галузі). Добувна промисловість має місцеве значення.
Сільське господарство регіону займає десяте місце у Київській області (3,4% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Ставищенський регіон є одним із лідерів у
Київській області за загальною площею посівів (5) і площею посівів технічних культур (7) та
за валовим збором зернових (10), цукрових (фабричних) буряків (9), соняшника (10) і
поголів’ям корів (9) та виробництвом яєць (5 місце в області в 2009 р.).
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства „Білоцерківське державне лісове господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має середній розвиток.
Фінансовий потенціал Ставищенського регіону дуже незначний. За його вартістю
регіон у 2008 р. займав 24 місце у Київській області (0,12%). Шість банківських і по дві
кредитних спілок і страхових відділень розміщені у районному центрі, є державні фінансові
установи. За загальним обсягом податкових надходжень регіон має низькі показники. Це
викликано відсутністю у ньому підприємств зі значними обсягами відрахувань до бюджетів
усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону в мережі „Інтернет” найменший у Київській області.
За рівнем його розвитку у Київській області він займає 26 місце. У регіоні не діють
відділення операторів мобільного зв’язку. Більша частина його території є у зоні
гарантованого покриття сигналом національних мобільних операторів. За кількістю
домашніх телефонних апаратів загального користування регіон має одні з найменших
значень у Київській області.
Ставищенський район належить до групи районів з показником транспортного
потенціалу нижче середнього рівня. Транспорт відіграє важливу роль у господарській
діяльності району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 42% послуг району та
0,4% обсягу транспортних послуг області. Район має низький рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний транспорт. Автомобільним
транспортом перевозиться 1,2% обласного обсягу вантажів, 0,3% пасажирів, виконується
1,6% вантажообігу, 0,4% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 2,1
тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 1,7 тис.
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осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 16 поїздок (середнє
значення по області 76 поїздок).
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Ставищанського району є:


Впровадження довготермінових інвестиційних заходів, спрямованих на підтримку
сільського господарства, підприємництва, транспортної інфраструктури, закладів
обслуговування населення.



Активізація діяльності місцевого ринку праці. Насамперед важливим є створення
сприятливих умов підприємницької діяльності, створення умов зменшення вивільнення
працівників, збереження робочих місць та створення нових. Особливої уваги
заслуговують центри найбільшого зосередження незайнятих, в яких необхідно
стимулювати підприємницьку діяльність. Заслуговує на увагу адаптація ринку праці
Білої Церкви, де діє більш диверсифікований за видами діяльності ринок праці. Оскільки
район займає периферійне положення, слід оцінити доцільність розробки окремої
державної програми соціально-економічного розвитку району з орієнтацією на більш
ефективне використання працересурсного потенціалу.



Основним

перспективним

сільськогосподарський.

Земля

напрямом

використання

земельних

може

використовуватися

також:

ресурсів
для

є

розвитку

підприємницької діяльності, зокрема малого підприємництва, на базі використання
сільськогосподарської сировини; як територіальний ресурс для розвитку соціальної та
інженерної інфраструктури; для розвитку інфраструктури ринку агропромислової
продукції, розбудови логістики; для істотного поліпшення співвідношення між видами
сільськогосподарських угідь; виведення з інтенсивного використання частини ріллі
(розораність сільськогосподарських угідь у цьому районі критично висока – понад 90%),
істотне підвищення частки природних кормових угідь, підвищення їх продуктивності,
розширення площ багаторічних насаджень; для здійснення заходів з консервації та
охорони земель, збереження та розширення природоохоронного фонду; для збільшення
відведення земель для відпочинку, у тому числі зелених насаджень, розвитку зеленого
туризму.


Виробничий потенціал регіону доцільно розвивати за рахунок збільшення зайнятості у
вторинному

та

третинному

секторах

економіки

при

збереженні

агропромислової інтеграції і спеціалізації сільського господарства.

існуючої
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Зростання співпраці між фінансово-банківськими установами та представниками малих і
середніх бізнес-структур.



Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених
пунктів регіону. Доцільно ширше впровадження доступу до мережі „Інтернет”.



Поліпшення рівня та якості транспортного обслуговування населення, створення в
районі оптимальної маршрутної мережі за рахунок об’єднання маршрутів з урахуванням
пасажиропотоку на відповідних напрямках.

Таращанський район
Периферійний сільськогосподарський район. Висока частка осіб похилого віку,
високий рівень смертності населення, в тому числі смертності немовлят, що свідчить про
незадовільний стан охорони здоров’я в районі. Міграційний відтік населення посилює
процеси депопуляції, негативно впливає на статево-вікову структуру населення і, відповідно,
на процеси відтворення.
Таращанський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 20 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено майже 17 тис. осіб працездатного
віку, з яких 9,6 тис. осіб проживає в сільській місцевості. Використання працересурсного
потенціалу району характеризується стабільною тенденцією зменшення кількості найманих
працівників, наявністю незайнятих (1,1 тис. осіб).
Чисельність населення Таращанського району становить 30,81 тис. осіб, вона за 20002010 рр. зменшилася на 16,5%, в т. ч. міське населення – на 18,5%, сільське – на 15,2%.
Щільність населення за цей же період зменшилася з 48,7 до 41,0 осіб/км2 і є нижчою від
середньообласної. Тут сформувалася сільська районна система розселення, яка представлена
1 міським поселенням (м. Тараща), в якому проживає 11,73 тис. осіб та 34 селами, що
входять до 23 сільради. Густота поселень становить 45 поселень на 1 тис. км2. У структурі
розселення значно переважає сільське населення, частка якого становить 62%. Середня
людність села значно зменшилася - від 662 осіб (2000 р.) до 561 осіб (2010 р).
За кадастровою нормативною грошовою оцінкою земельних ресурсів район належить
до ІІ типу (з урахуванням ціни на землю у м. Київ). Вартість 1 га землі тут висока – 13,7 тис.
грн/га, ріллі – вища (14,5 тис. грн/га), що зумовлюється високою природною родючістю
ґрунтів, сприятливими природно-кліматичними умовами землекористування. Родючість
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ґрунтів у балах бонітету висока. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту високий – понад 4%,
лише у східній частині на окремих ділянках він дещо знижується – 3,6-4%. Забезпеченість
району водними ресурсами за рахунок місцевого стоку на середньому рівні, експлуатаційні
запаси підземних вод, як і всіх інших південних районів, найменші в області – до 3 млн
м3/рік. В агрокліматичному відношенні район належить до значно теплозабезпечених, однак
з нестійким зволоженням. Радіаційна забрудненість земель, особливо цезієм-137, доволі
значна. Це переважно східна та північно-східна частини району. Значно менша за
інтенсивністю та площею забрудненість ізотопами плутонію (пляма у північно-східній
частині району), незначна забрудненість території стронцієм-90.
Загалом екологічна ситуація та умови проживання населення на більшій частині
території є сприятливими, лише на крайньому сході – задовільними та погіршеними, що
найімовірніше пов’язано з радіаційним забрудненням цієї місцевості.
Сільськогосподарська освоєність території району висока – 77,6%, розораність
сільськогосподарських угідь – критично висока – 87,2%. Природні угіддя (сіножаті й
пасовища) займають лише 7,4%, що надзвичайно мало з позицій раціонального
землекористування. Їх грошова оцінка, особливо природних сіножатей, низька – 4,4 тис.
грн/га (середня по області 7,2 тис. грн/га). Природні пасовища оцінюються у 3 тис. грн/га, що
у 1,5 разу нижче середньообласного показника. Багаторічні насадження займають незначну
площу – 298 га, їх грошова оцінка становить 15,6 тис. грн/га, що в 4 рази нижче
середньообласного

показника.

Високий природний

потенціал

земельних ресурсів

знижується через негативний вплив природних процесів і техногенних явищ. Великими
забруднювачами земель є непридатній заборонені до використання хімічні засоби захисту
рослин, зокрема пестициди. Особливо великі обсяги накопичених пестицидів у північній
частині району. У східній частині району в підземних водах виявлено ділянки забруднення
нітратами на рівні вище гранично допустимих концентрацій.
Забудовані землі займають всього 3,2% території. Серед забудованих земель
найбільші площі відведено під житлову забудову та промислові об’єкти. Великі площі
займають землі громадського призначення. Доволі значна частина земель (765,6 га)
використовується для транспорту і зв’язку, переважно під дорогами. Невеликі площі (17,8
га) використовуються для технічної інфраструктури (переважно для зберігання відходів), що
свідчить про низьку інфраструктурну облаштованість цього району. Лісові землі займають
майже 11 тис. га або 14,5% загальної площі земель, що є доволі високим показником для
цього південного району.
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Потенціал земельних ресурсів з позицій їх сільськогосподарського використання
характеризує

показник

виробництва

продукції

сільського

господарства

у

сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював 1,3 тис. грн/га
(2007-2009 рр.), що є одним з найнижчих в області (незважаючи на високу природну
родючість землі). Це свідчить про вкрай низький рівень сільськогосподарського
використання

землі

землекористування.

у

Рівень

сільськогосподарських
рентабельності

підприємствах,

продукції

сільського

нераціональне
господарства

у

сільськогосподарських підприємствах (2007-2009 рр.) знизився до 9,3%.
Комерційна вартість 1 га землі у Таращанському районі залежить переважно від
природної родючості землі та якості ґрунтів. Вона є меншою 400 тис. грн/га. Попит на землю
у цьому районі, і зокрема як територіальний ресурс, є значно нижчим, ніж в інших районах
через віддаленість від столиці м. Київ, не досить зручне транспортне положення, недостатню
траспортно-інфраструктурну облаштованість, відсутність великих водних об’єктів, незначну
рекреаційну привабливість тощо.
Мінерально-ресурсний потенціал району середній, він представлений родовищем
граніту та численними родовищами суглинку і супіску.
Виробничий потенціал району є дуже незначний і становить 0,36% від загального у
Київській області (24 місце у 2008 р.). Промисловість отримала незначний розвиток.
Більшість промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У структурі
виробництва домінує машинобудування (виробництво комплектуючих до залізничної і
сільськогосподарської техніки), друге місце займає – харчова промисловість (цукрова і
молокопереробна галузі). Добувна і комбікормова промисловості мають місцеве значення.
Сільське господарство регіону займає 19 місце у Київській області (1,6% від
загального

обсягу

виробництва

у

2009

р.).

Хоча

за

більшістю

показників

сільськогосподарського виробництва Таращанський регіон має середні значення у Київській
області, проте він є одним із лідерів у ній за валовим збором цукрових (фабричних) буряків
(7 місце в області в 2009 р.). Регіон має середні показники з виробництва молока.
Виробництво яєць має місцеве значення.
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства «Білоцерківське державне лісове господарство».
Техніко-виробнича інфраструктура регіону середньо розвинена.
Фінансовий потенціал Таращанського регіону дуже незначний. За його вартістю він
займає 25 місце у Київській області (0,03%). Шість банківських і одне страхове відділення
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розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи. За загальним обсягом
податкових надходжень регіон має одні з найменших значень у Київській області. Це
викликано відсутністю у ньому підприємств із значними обсягами відрахувань до бюджетів
усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону в мережі „Інтернет” середньорозвинутий. За цим
показником він займає 18 місце. У регіоні не діють відділення операторів мобільного
зв’язку. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального
користування регіон має середні значення у Київській області.
Таращанський район належить до групи районів з показником транспортного
потенціалу нижче середнього рівня. Транспорт відіграє важливу роль у господарській
діяльності району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 35,8% послуг району
та 0,7% обсягу транспортних послуг області. Район має низький рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений переважно автомобільний транспорт. Автомобільним
транспортом перевозиться 1,1% обласного обсягу вантажів, 0,8% пасажирів, виконується
0,9% вантажообігу, 1% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 1,6
тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 3,7 тис.
осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 32 поїздки (середнє
значення по області 76 поїздок).
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Таращанського району є:


Подолання тенденції поглиблення депопуляційних процесів. Це вимагає заходів
спрямованих на розвиток економіки, підтримку виробництва, сільського господарства,
сфери послуг, інфраструктури, цілеспрямованої підтримки сімей з дітьми, підвищення
рівня їх життя, сприяння створенню економічних умов для задоволення потреб сімей в
дітях, пом’якшення різниці у рівні життя міської і сільської місцевості.



Активізація місцевого ринку робочої сили за рахунок пожвавлення підприємницької
діяльності в районі. Для цього слід створити сприятливі умови для підприємництва,
залучення інвестицій для розвитку різних видів економічної діяльності. Оскільки цей
район знаходиться в периферійній зоні, то доцільним є розроблення спеціальної
програми соціально-економічного розвитку, орієнтованої на ефективне використання
працересурсного потенціалу. Очевидно район вимагає спеціальної державної підтримки
у формі субвенцій для започаткування підприємницької діяльності. Не виключається і
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необхідність підвищення територіальної мобільності робочої сили, оскільки ринок праці
району певним чином знаходиться під впливом ринку праці Білої Церкви.


Основним напрямом використання земельних ресурсів є і залишатиметься надалі
сільськогосподарський з істотним підвищенням ролі тваринництва. Згодом, коли
запрацює ринок землі і зміняться умови формування ринкової вартості, вона може бути
використана: для розвитку агропромислового бізнесу, включаючи мале підприємництво,
на основі виробництва та промислового перероблення сільськогосподарської продукції;
як територіальний ресурс для створення виробничої та ринкової інфраструктури у сфері
АПК, підвищення рівня соціальної та технічної інфраструктурної облаштованості
району; для виведення з інтенсивного використання малопродуктивних, у тому числі
еродованих, заболочених земель, істотне підвищення частки природних кормових угідь;
для збереження та розширення природоохоронного фонду, здійснення заходів з
консервації земель.



Збільшення зайнятості у вторинному та третинному секторах економіки при збереженні
існуючої агропромислової інтеграції і спеціалізації сільського господарства.



Зростання співпраці між фінансово-банківськими установами та представниками малих і
середніх бізнес-структур.



Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених
пунктів регіону. Доцільно ширше впровадження доступу до мережі «Інтернет».



Поліпшення транспортного обслуговування мешканців району, розширення мережі
приміських маршрутів, оновлення рухомого складу, розширення ринку транспортних
послуг, зважаючи на недостатній рівень використання транспортного потенціалу.

Тетіївський район
Природне скорочення чисельності населення посилюється міграційним відтоком. У
сільській місцевості показники смертності суттєво переважають показники народжуваності,
глибокі депопуляційні процеси. Демографічна ситуація характерна для периферійних
районів з міграційним відтоком населення: знижена частка працездатного населення,
підвищена частка осіб похилого віку, процеси “старіння” населення. Відбулися незворотні
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зміни у статево-віковій структурі населення, тому навіть при стимулюванні народжуваності
ефективність буде невеликою.
Тетіївський район за обсягом працересурсного потенціалу займає 18 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 18,7 тис. осіб працездатного
віку, з яких в сільській місцевості проживає понад 10 тис. осіб. Використання
працересурсного потенціалу району характеризується стабільною тенденцією зменшення
найманих працівників, значною кількістю незайнятих (понад 1,7 тис. осіб ).
Чисельність населення Тетіївського району становить 32,89 тис. осіб, вона за 20002010 рр. зменшилася на 13,2%, в т. ч. міське населення – на 15,9%, сільське – на 11,4%.
Щільність населення за цей же період зменшилася з 50 до 43 осіб/км2 і є значно нижчою від
середньообласного значення. Тут сформувалася сільська районна система розселення, що
представлена 1 міським поселенням (м. Тетіїв), в якому проживає 13,29 тис. осіб та 32
селами, що входять до 22 сільрад. Густота поселень становить 42 поселення на 1 тис. км2. У
структурі розселення переважає сільське населення, його частка становить 60%. Середня
людність села зменшила від 691 осіб (2000 р.) до 612 осіб (2010 р).
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район належить до ІІ типу
(з урахуванням ціни на землю у м. Київ). Вартість 1 га землі тут висока – 13,9 тис. грн, ріллі –
майже 15 тис. грн/га. Це зумовлено високою природною родючістю ґрунтів, їх якісними
характеристиками, природно-кліматичними умовами землекористування. Родючість ґрунтів
у балах бонітету висока. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту найвищий – понад 4%.
Забезпеченість району водними ресурсами за рахунок місцевого стоку нижча середнього
рівня, експлуатаційні запаси підземних вод є найменшими в області – до 3 млн м3 /рік. В
агрокліматичному відношенні район належить до значно теплозабезпечених, однак з
нестійким зволоженням. Радіаційна забрудненість земель дуже незначна, це один з
найчистіших південних районів Київської області. Екологічна ситуація та умови проживання
населення у районі є сприятливими.
Сільськогосподарська освоєність території дуже висока – 82,5%, розораність
сільськогосподарських угідь – критично висока (понад 87%.) Природні угіддя, зокрема
сіножаті, займають невелику площу (749 га), пасовища – значно більшу – 4477 га. Загалом на
природні угіддя у районі припадає лише 6,9%, що свідчить про великі диспропорції у
використанні сільськогосподарських угідь, неефективне землекористування. І природні
пасовища, і природні сіножаті мають низьку грошову оцінку, що у 1,5 – 1,8 разу нижче, ніж
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у середньому по області. Багаторічні насадження займають невелику площу – 462 га і
оцінюються майже у 3,5 разу нижче, ніж у середньому по області.
Високий природний потенціал земельних ресурсів знижується через негативний
вплив природних процесів і техногенних явищ. У районі інтенсивно розвиваються ерозійні
процеси, особливо у західній частині. На всій території розміщено багато кар’єрів з
видобування будівельних матеріалів. Доволі великі площі займають болота – 1433 га, що
зумовило необхідність спорудження меліоративних осушувальних систем. Територія району
забруднена важкими металами, є багато місць, де зберігаються непридатні до використання
пестициди, що є великими забруднювачами ґрунтів.
Забудовані землі займають 3,4% загальної площі земель, найбільше з них – під
житловою забудовою та землями промисловості. Під відкритими розробками та кар’єрами
зайнято незначну площу – всього 31,3 га. Великі площі земель відведено для громадського
призначення. Доволі значна частина земель використовується для транспорту і зв’язку –
майже 721 га, переважно під дорогами. Для технічної інфраструктури використовується
дуже мало земель – всього 15,8 га, що є одним з найнижчих в області. Це свідчить про
низьку інфраструктурну облаштованість Тетіївського району. Лісові землі займають всього
8,6%, що свідчить про нераціональне співвідношення між видами земельних угідь і
відповідно неефективне природокористування в районі.
Потенціал земельних ресурсів з позицій їх сільськогосподарського використання
характеризує

показник

виробництва

продуктів

сільського

господарства

у

сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював 1,9 тис. грн/га
(2007-2009 рр.), що майже у 2 рази менше, ніж у середньому по Київській області. Це
свідчить про низький рівень використання землі у сільському господарстві і нераціональне
землекористування.

Рівень

рентабельності

продукції

сільського

господарства

у

сільськогосподарських підприємствах дорівнював (2007-2009 рр.) лише 5%.
Комерційна вартість 1 га землі – приблизно 400 тис. грн/га. Попит на землю у цьому
районі значно менший, ніж у приміських районах через його значну віддаленість від столиці,
не досить зручне транспортне положення, недостатню інфраструктурну облаштованість
території, недостатню рекреаційну привабливість.
Мінерально-ресурсний потенціал району середній. Він представлений родовищами
корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів. Зокрема, родовища граніту,
мігматиту, піску, суглинку, супіску.
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Виробничий потенціал регіону є дуже незначний і становить 0,5% від загального у
Київській області (21 місце у 2008 р.). Промисловість отримала незначний розвиток.
Більшість промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У структурі
виробництва домінує харчова промисловість (цукрова, спиртова і лікеро-горілчана,
хлібобулочна, сироробна галузі). Друге місце займає легка промисловість (текстильна
галузь). Добувна промисловість має місцеве значення.
Сільське господарство регіону займає 17 місце у Київській області (2,2% від
загального

обсягу

виробництва

у

2009

р.).

Хоча

за

більшістю

показників

сільськогосподарського виробництва Тетіївський регіон має середні значення у Київській
області, проте він є одним із лідерів у ній за посівною площею технічних (10) і кормових
культур (6), за валовим збором зернових (9), соняшника (6), поголів’ям великої рогатої
худоби і корів (4), овець і кіз (9 місце в області в 2009 р.). Регіон входить до числа середніх
виробників м’яса і молока у Київській області. Виробництво яєць у регіоні має місцеве
значення.
У регіоні є незначна заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства «Білоцерківське державне лісове господарство».
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має середній розвиток.
Фінансовий потенціал Тетіївського регіону незначний. За його вартістю регіон у 2008
р. займав 21 місце у Київській області (0,18%). П’ять банківських і одне страхове відділення
розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи. За загальним обсягом
податкових надходжень регіон має низькі значення у Київській області. Це викликано
відсутністю у ньому підприємств зі значними обсягами відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону в мережі „Інтернет” слаборозвинутий. У Київській
області за цим показником він займає 25 місце. Оператори мобільного зв’язку мають свої
відділення у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального
користування регіон має середні значення у Київській області.
Тетіївський район належить до групи районів з середнім показником транспортного
потенціалу. Транспорт відіграє важливу роль у господарській діяльності району, у структурі
реалізованих послуг на нього припадає 36,4% послуг району та 0,7% обсягу транспортних
послуг області. Район має середній рівень функціонування транспортної системи. Тут
розвинений автомобільний та залізничний транспорт. Автомобільним транспортом
перевозиться 5,4% обласного обсягу вантажів, 1,1% пасажирів, виконується 1,4%
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вантажообігу, 2,2% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 8,2 тис.
т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 5,6 тис. осіб/км
(середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 46 поїздок (середнє значення по
області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться 2% обласного обсягу вантажів,
0,1% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Тетіївського району є:


Всебічна підтримка сімей з дітьми: соціальні дотації, пільги, медичне обслуговування,
можливість вирішення житлово-комунальних питань, що сприятиме стабілізації
демографічної ситуації та сприятиме народжуваності.



Створення умов активізації підприємницької діяльності. Здійснення цього можливе за
рахунок посилення державного впливу на соціально-економічний розвиток району
шляхом розроблення спеціальної програми розвитку периферійних районів області.
Оскільки в районі переважає сільське населення, то зусилля і фінансові механізми
повинні бути спрямовані на розвиток агропромислового сектора економіки, соціальної та
ринкової інфраструктури на селі тощо. Особливу увагу слід приділити функціонуванню
локального ринку праці, прогнозуванню його трансформації та впровадженню заходів по
оптимізації його діяльності, розвитку самозайнятості.



До

перспективних

напрямів

використання

земельних

ресурсів

належать:

сільськогосподарський з підвищенням ролі кормовиробництва і тваринництва; для
розвитку агропромислового бізнесу, включаючи мале підприємництво на основі
виробництва та промислового перероблення сільськогосподарської сировини; як
територіальний ресурс для створення виробничої та ринкової інфраструктури у сфері
АПК; для виведення з інтенсивного використання малопродуктивних, зокрема
еродованих, земель, здійснення заходів з консервації земель; для поліпшення
транспортно-інфраструктурної та інженерно-інфраструктурної облаштованості території
району; для збереження та розширення природно-заповідного фонду, природоохоронної
діяльності; як територіальний ресурс для відведення земель для відпочинку, у тому числі
зелених насаджень, підвищення рекреаційної привабливості району.


Збільшення зайнятості у вторинному та третинному секторах економіки при збереженні
існуючої агропромислової інтеграції і спеціалізації сільського господарства.



Зростання співпраці між фінансово-банківськими установами та представниками малих і
середніх бізнес-структур.
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Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених
пунктів регіону. Доцільно ширше впровадження доступу до мережі „Інтернет”.



Поліпшення транспортно-експлуатаційного й технічного стану існуючих доріг,
підвищення рівня їх облаштування, безпеки та економічності перевезень, приведення їх у
відповідність із сучасними вимогами; збільшення кількості під’їзних шляхів до сільської
місцевості, зважаючи на те, що район має середній рівень використання транспортного
потенціалу.

Згурівський район
У районі спостерігається глибока демографічна криза. Понад 70% населення
проживає у сільських поселеннях. Дуже низькі показники народжуваності, високі темпи
щорічного скорочення чисельності населення. Високі показники смертності визначаються
структурним чинником: понад 35% населення становлять особи у віці старшому за
працездатний. Район практично не має потенціалу для подолання депопуляційних процесів.
Згурівський район за обсягами працересурсного потенціалу займає передостаннє 24
місце в ранговому ряду районів області. Тут зосереджено близько 10 тис. осіб працездатного
віку, з яких 6,7 тис. проживає в сільській місцевості. Використання працересурсного
потенціалу характеризується зменшенням кількості найманих працівників. Кількість
незайнятих сягала майже 700 осіб, а потреба підприємств у працівниках становила лише
7,2% від усіх незайнятих.
Чисельність населення Згурівського району становить 18,40 тис. осіб, вона за 20002010 рр. зменшилася на 24,3%, в т.ч. міське населення – на 20,8%, сільське – на 25,7%.
Внаслідок значного зменшення чисельності населення знизилася його щільність з 31,9 до
24,0 осіб/км2 і вона є значно нижчою за середню по області. Систему розселення формують
1 міське поселення (смт Згурівка), в якому проживає 5,54 тис. осіб та 40 сіл. Густота
поселень становить 52 поселень на 1 тис. км2. У структурі розселення переважає сільське
населення, його частка становить 70%. Середня людність села значно зменшилася від 433
осіб (2000 р.) до 321 осіб (2010 р).
За нормативною грошовою оцінкою земельних ресурсів район відноситься до
ІІІ типу, потенціал земельних ресурсів якого має середній рівень. Нормативна ціна 1 га землі
на 01.01.2010 р. дорівнювала 12,6 тис. грн, ріллі – 11,6 тис. грн, що ледь перевищує
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середньообласні показники. Родючість ґрунтів (у балах бонітету) вище середнього рівня.
Вміст гумусу в орному шарі ґрунту дуже високий – понад 4%. Район добре забезпечений
водними ресурсами. В агрокліматичному відношенні він відноситься до достатньо
теплозабезпечених, однак нестійкого зволоження. Природний потенціал земельних ресурсів
дещо знижується через негативний вплив деяких природних і техногенних чинників. Значні
площі земель є перезволоженими та заболоченими. Згурівський район є одним з тих, в якому
знаходиться найбільша кількість складів, де зберігаються непридатні до використання
хімічні засоби захисту рослин. Незважаючи на часткове вирішення питання покращення
умов зберігання отрутохімікатів, зокрема їх контейнеризацію, проблема досі залишається
невирішеною. Радіаційна забрудненість території незначна. Загалом Згурівський район є
одним з найбільш екологічно чистих районів Київської області, умови проживання
населення оцінюються тут як найбільш сприятливі і сприятливі.
Рівень сільськогосподарської освоєності земель дуже високий – понад 85%,
розораність сільськогосподарських угідь також дуже висока – близько 85%. Природні
кормові угіддя, незважаючи на сприятливі природні умови, займають біля 9%. Їх грошова
оцінка нижча середнього рівня по області і становить 4,6 тис. грн/га. Багаторічні насадження
займають лише 2,3% сільськогосподарських угідь, однак їх грошова оцінка є однією з
найвищих в області (80,2 тис. грн/га.).
Комерційна вартість 1 га землі у Згурівському районі залежить в основному від
природної родючості та якості ґрунтів, що є основою їх сільськогосподарського
використання. Вона є меншою 400 тис. грн/ га.
Віддаленість від м. Київ, недостатня транспортно-інфраструктурна облаштованість
території знижують попит на землю у цьому районі як територіальний ресурс для створення
соціально-економічного потенціалу та розвитку центрів господарської активності.
Потенціал

земельних

сільськогосподарського

ресурсів

використання

Згурівського

характеризує

району

певною

з

мірою

позиції

їх

виробництво

сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівів. Цей
показник є одним з найнижчих в області і дорівнює 1,8 тис. грн/га (2007-2009 рр.). Таким
чином, незважаючи на високий природний потенціал земельних ресурсів і загалом
сприятливу екологічну ситуацію, ці ресурси в сільськогосподарському відношенні
використовуються

недостатньо.

Згурівський

район

високоефективного розвитку сільського господарства.

має

всі

можливості

для
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Мінерально-ресурсний

потенціал

району

незначний.

Він

представлений

2

родовищами торфу, які нині не експлуатуються.
У Згурівському районі спостерігається високий рівень забезпеченості водними
ресурсами. Зокрема, показник водозабезпеченості населення місцевим стоком становить 1-2
тис. м3/рік на одну особу, що є вищим від середньообласного значення.
Виробничий потенціал Згурівського району є доволі незначним і становить 0,5% від
загального у Київській області (22 місце у 2008 р.). Промисловість розвинута слабо.
Більшість промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У структурі
виробництва переважає виробництво металопрокату. Друге місце займає харчова
промисловість (цукрова, молоко- і м’ясопереробна галузі). Добувна промисловість має
місцеве значення.
Сільське господарство регіону займає 13 місце у Київській області (2,9% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Він є одним із лідерів у Київській області за
загальною площею посівів (10), площею посівів зернових і технічних (9), кормових культур
(10) та за валовим збором зернових (8), соняшника (9) і поголів’ям великої рогатої худоби
(6), корів (3), свиней (6 місце в області в 2009 р.).
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності державного підприємства «Переяслав-Хмельницьке лісове господарство».
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має низький розвиток.
Фінансовий потенціал Згурівського регіону незначний. За його вартістю регіон у
2008 р. займав 15 місце у Київській області (0,95%). Чотири банківських і одне страхове
відділення розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи. За загальним
обсягом податкових надходжень регіон займає одні з найменших значень у Київській
області. Це викликано відсутністю у ньому підприємств із значними обсягами відрахувань
до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” дуже низький. За рівнем його
розвитку у Київській області він займає 24 місце. Оператори мобільного зв’язку не мають
своїх відділень у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття
сигналом національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів
загального користування регіон має одні з найменших значень у Київській області.
Згурівський район належить до групи районів з низьким показником транспортного
потенціалу. Транспортний сектор відіграє значну роль у господарській діяльності району, у
структурі реалізованих послуг на нього припадає 28,1% послуг району та 0,2% обсягу
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транспортних послуг області. Район має нижче середнього рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений переважно автомобільний транспорт. Автомобільним
транспортом перевозиться 0,8% обласного обсягу вантажів, 0,8% пасажирів, виконується
0,6% вантажообігу, 1,2% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 1,4
тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 4,6 тис.
осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 60 поїздок (середнє
значення по області 76 поїздок).
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Згурівського району є:


Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіону, що стимулювала б не
лише закріплення місцевого населення, а й прибуття нового, можливо з більш населених
районів Київської міської агломерації. Для мотивації таких переселень повинна бути
відповідна інфраструктура, житло, робочі місця тощо. і орієнтована на вирішення
гострих проблем зайнятості, оскільки цей район відноситься до периферійних.
Цілеспрямована державна підтримка,



Застосування механізмів державної регіональної економічної політики, які включають
програмування і планування, регулювання міжбюджетних відносин для забезпечення
місцевого розвитку, спеціальний режим фінансування, використання проекту ЄС та
Програми розвитку ООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, централізовані
інвестиційні субвенції тощо.



До

перспективних

напрямів

використання

земельного

потенціалу

належать:

сільськогосподарський, з поглибленням спеціалізації на виробництві продукції
тваринництва; як територіальний ресурс для розвитку агропромислового бізнесу у галузі
тваринництва; для збільшення виробництва екологічно чистої продукції; для створення
виробничої та ринкової інфраструктури у сфері АПК; як територіальний ресурс для
виведення з інтенсивного використання малопродуктивних орних земель, разом з тим
істотного збільшення площ під кормовими угіддями; для збільшення площ природнозаповідного фонду.


Зростання занятості у первинному секторі економіки на основі агропромислової
інтеграції.



Зростання співпраці між фінансово-банківськими установами та представниками малих і
середніх бізнес-структур.
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Інформаційний потенціал регіону необхідно розвивати у напряму збільшення
чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та офіційних
органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація населених
пунктів регіону.



Реконструкція та будівництво автомобільних шляхів у сільській місцевості, підвищення
рівня

транспортного

обслуговування

населення,

що

сприятиме

підвищенню

ефективності використання транспортного потенціалу.

Яготинський район
У районі спостерігається найбільш несприятлива демографічна ситуація. Високий
рівень смертності, старіння, відтік працездатного населення.
Яготинський район за обсягами працересурсного потенціалу займає 17 місце в
ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено понад 19 тис. осіб, з яких понад 7 тис.
осіб проживає в сільській місцевості. Використання працересурсного потенціалу
характеризується загальною тенденцією зменшення кількості найманих працівників. Має
місце і незайнятість, чисельність безробітних складала майже тисячу осіб. Потреба
підприємств у працівниках становила лише 6 відсотків від усіх незайнятих. Навантаження на
одне робоче місце сягало 17 осіб.
Чисельність населення району становить 34,78 тис. осіб, вона за 2000-2010 рр.
зменшилася на 13,9%, в т. ч. міське населення – на 8,6%, сільське – на 20,6%. Щільність
населення за цей же період зменшилася з 51 до 44 осіб/км2 і є нижчою за середню по області.
У районі сформувалася міська районна система поселення, до складу якої входить 1 міське
поселення (м. Яготин), в якому проживає 20,66 тис. осіб та 41 село, що входить до 18
сільрад. Густота поселень становить 52 поселень на 1 тис. км2. У структурі розселення
переважає міське населення, його частка зростає за рахунок зменшення чисельності
сільського населення і становить 59,4%. Середня людність села значно зменшилася від 434
осіб (2000 р.) до 344 осіб (2010 р).
За кадастровою нормативною оцінкою землі район відноситься до ІІІ типу (з
урахуванням нормативної ціни на землю у м. Київ) з середнім рівнем продуктивності
земельних ресурсів. Ціна 1 га землі тут становить 12,5 тис. грн, ріллі – 12,1 тис. грн, що
майже дорівнює середньообласним показникам. Нормативна ціна землі зумовлена
переважно її природною родючістю. Вплив місцерозташування району позначається тим, що
район по відношенню до м. Київ є периферійним, віддаленим. Родючість грунтів (за балами
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бонітету) вища середнього рівня. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту високий і найвищий
(3,6-4% і понад 4%). Забезпеченість району водними ресурсами за рахунок місцевого стоку
низька, експлуатаційні запаси підземних вод нижчі середнього рівня. В агрокліматичному
відношенні район належить до достатньо теплозабезпечених з нестійким зволоженням.
Радіаційна забрудненість земель району дуже незначна, це один з найчистіших
районів області. Загалом екологічна ситуація і умови проживання населення тут є найбільш
сприятливими.
Сільськогосподарська освоєність території цього району дуже висока – майже 86%,
розораність сільськогосподарських угідь так само дуже висока – понад 80%. Природні угіддя
(сіножаті й пасовища) займають лише 6,6% сільськогосподарських угідь, що свідчить про
нераціональне землекористування, великі диспропорції між видами сільськогосподарських
угідь. Слід зазначити, що грошова оцінка природних сіножатей досить висока – 10,5 тис.
грн/га, що майже в 1,5 разу перевищує середньообласний показник. Це високопродуктивні
кормові угіддя, що можуть бути використані для розвитку тваринництва. Природні
пасовища оцінюються в 4,5 тис. грн/га, що майже дорівнює середньообласному показникові.
Багаторічні насадження займають доволі велику площу – 661 га, їх грошова оцінка (6,6 тис.
грн/га) перевищує середньообласний показник (6,4 тис. грн/га).
Природний потенціал земельних ресурсів району дещо знижується через негативний
вплив природних явищ та техногенних процесів. Тут порівняно з іншими районами великі
площі займають болота, перезволожені землі, спостерігається просідання лесових порід,
особливо у східній частині. Великі площі земель, зокрема у центрально-західній частині
(навколо м. Яготин), забруднені непридатними до використання пестицидами. Тут
знаходиться також звалище твердих побутових відходів.
Забудовані землі в Яготинському районі займають 4,7%, що перевищує середній по
області показник. Найбільші площі знаходяться під житловою забудовою (597 га),
промисловими об’єктами (340,4 га). Значні площі займають землі під відпрацьованими
розробками і кар’єрами та землі громадського призначення. Для транспорту та зв’язку
використовуються, порівняно з іншими віддаленими від столиці районами, невеликі площі
земель (643 га), незначні площі використовуються для технічної інфраструктури (18 га), що
свідчить про низьку інфраструктурну облаштованість території району. Із земель, які
використовуються для відпочинку (1763 га), найбільша частка припадає на зелені
насадження, вулиці та набережні площі і землі під гідротехнічними спорудами.
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Потенціал земельних ресурсів з позицій їх сільськогосподарського використання
характеризує

показник

виробництва

продукції

сільського

господарства

у

сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. Він дорівнював 2,6 тис. грн/га
(2007-2009 рр.), що значно менше, ніж у середньому по Київській області. Це свідчить про
низький

рівень

використання

землі

і

нераціональне

землекористування.

Рівень

рентабельності продукції сільського господарства низький – 4,4-5,7% (2007-2009 рр.).
Комерційна вартість 1 га землі у Яготинському районі значно менша, ніж у
приміських районах Києва і не перевищує 400 тис. грн/га. Попит на землю, незважаючи на
сприятливу екологічну ситуацію на цій території, зменшується через значну віддаленість від
столичного міста, недостатню інфраструктурну облаштованість району і загалом не досить
високий природний потенціал земельних ресурсів.
Мінерально-ресурсний потенціал району середній. Він представлений родовищами
торфу, суглинку і супіску.
Виробничий потенціал цього регіону є незначний і становить 0,6% від загального у
Київській області (18 місце у 2008 р.). Промисловість дістала незначний розвиток. Більшість
промислових підприємств зосереджено у районному центрі. У структурі виробництва
домінує харчова промисловість (цукрова, м’ясо- і молокопереробна, хлібобулочна галузі та
розлив

мінеральних

вод).

Друге

місце

займає

машинобудування

(виробництво

комплектуючих до сільськогосподарської техніки та промислового обладнання для харчової
промисловості). Добувна і хімічна промисловість має місцеве значення.
Сільське господарство регіону займає 11 місце у Київській області (3,0% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). За більшістю показників сільськогосподарського
виробництва Яготинський регіон має середні значення у Київській області: за загальною
площею посівів (9), посівною площею зернових і технічних культур (8), за валовим збором
зернових (4), соняшника (2), поголів’ям свиней (10 місце в області в 2009 р.). Регіон входить
до числа середніх виробників м’яса і молока у Київській області. З 2010 р. за рахунок
залучення іноземних інвестицій ТОВ „АгроЛогістика Україна” споруджує у регіоні
найбільший у державі елеватор (потужність у 113 тис. т зерна).
У регіоні відсутня заготівля ліквідної деревини. Лісові масиви віднесено до зони
діяльності

державного

підприємства

„Переяслав-Хмельницьке

господарство”.
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має середній розвиток.

державне

лісове
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Фінансовий потенціал Яготинського регіону незначний. За його вартістю регіон у 2008
р. займав 16 місце у Київській області (0,86%). Сім банківських і одне страхове відділення
розміщені у районному центрі, є державні фінансові установи. За загальним обсягом
податкових надходжень регіон має середні значення у Київській області. Це викликано
відсутністю у ньому підприємств із значними обсягами відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційний потенціал регіону в мережі „Інтернет” незначний. У Київській області
за цим показником він займає 19 місце. Оператори мобільного зв’язку мають свої відділення
у регіоні. Більша частина його території є у зоні гарантованого покриття сигналом
національних мобільних операторів. За кількістю домашніх телефонних апаратів загального
користування регіон має середні значення у Київській області.
Яготинський

район належить

до

групи

районів

з

середнім

показником

транспортного потенціалу. Транспорт відіграє важливу роль у господарській діяльності
району, у структурі реалізованих послуг на нього припадає 46,3% послуг району та 5,5%
обсягу транспортних послуг області. Район має середній рівень функціонування
транспортної системи. Тут розвинений автомобільний та залізничний транспорт.
Автомобільним транспортом перевозиться 1,2% обласного обсягу вантажів, 1,7% пасажирів,
виконується 0,8% вантажообігу, 1,6% пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів
становить 1,8 тис. т/км (середня по області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення
пасажирів – 8,8 тис. осіб/км (середня по області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 66
поїздок (середнє значення по області 76 поїздок). Залізничним транспортом перевозиться 3%
обласного обсягу вантажів, 14,5% пасажирів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Яготинського району є:


Розроблення заходів, спрямованих на підвищення рівня життя населення, соціальні
виплати, розвиток інфраструктури, удосконалення транспортного обслуговування. Все
це має сприяти зменшенню міграційного відтоку населення, внаслідок чого зменшиться
й інтенсивність депопуляційних процесів.



Удосконалення діяльності державної служби зайнятості. Це обумовлено тим, що район
знаходиться на периферії області, а суміжні з ним райони також характеризуються
значним рівнем незайнятості. Очевидно, що низька потреба підприємств у найманих
працівниках вимагає цілеспрямованих дій по створенню додаткових умов активізації
підприємницької активності в регіоні, розробки відповідної програми соціальноекономічного розвитку з урахуванням специфіки локального ринку праці. Необхідно
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посилити діяльність щодо трудової та територіальної мобільності робочої сили.
Заслуговує на увагу і створення економічних передумов збереження наявних та
створення нових робочих місць та гнучких форм зайнятості в районі.


Перспективними

напрямами

використання

земельного

потенціалу

є:

сільськогосподарський з підвищенням ролі кормовиробництва і тваринництва; для
розвитку агропромислового бізнесу, включаючи мале підприємництво на основі
виробництва і промислового перероблення продукції рослинництва і тваринництва; як
територіальний ресурс для створення ринкової інфраструктури АПК; для виведення з
інтенсивного сільськогосподарського використання малопродуктивних земель, зокрема
орних, здійснення заходів з консервації земель; для розвитку зеленого туризму.


Збільшення зайнятості у вторинному та третинному секторах економіки при збереженні
існуючої агропромислової інтеграції і спеціалізації сільського господарства.



Зростання співпраці між фінансово-банківськими установами та представниками малих і
середніх бізнес-структур.



Збільшення чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та
офіційних органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація
населених пунктів регіону.



Підвищення забезпеченості транспортними засобами і якісними шляхами сполучення, їх
відповідність особливостям розвитку і спеціалізації господарського комплексу,
раціональний розподіл перевезень між видами транспорту, оптимізація вантажних
маршрутів, раціональне використання транспортних засобів, застосування новітніх
засобів і технологій перевезень, використання логістики.

Поліський район
Особливістю району є наслідки Чорнобильської аварії. Найменша людність серед
районів Київської області. За демографічними структурою (підвищена питома вага дітей)
район має потенційні можливості для відтворення населення, однак відсутність місць
прикладання праці спричиняє міграційний відтік населення. Район характеризується
найнижчим показником народжуваності та найвищими показниками смертності й
природного скорочення населення в області, подолання цієї тенденції в найближчій
перспективі практично неможливе. Поліський район за обсягами працересурсного
потенціалу займає останнє 25 місце в ранговому ряду районів області. В ньому зосереджено
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трохи більше 3 тис. осіб, з яких переважна більшість (2,9 тис. осіб) проживає в сільській
місцевості. Використання працересурсного потенціалу характеризується зменшенням
кількості найманих працівників.
Чисельність населення району становить 6,19 тис. осіб, вона за 2000-2010 рр.
зменшилася на 35,2%, в т. ч. міське населення – на 33,6%, сільське – на 40,0%. Щільність
населення за цей же період зменшилася з 7,5 до 5,0 осіб/км2. Вона є найнижчою в області, це
зумовлено тим, що район значно постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС. Густота поселень
також є найнижчою і становить 24 поселення на 1 тис. км2. У структурі розселення значно
переважає сільське населення, частка якого становить 89,2%. У районі розташовано 1 міське
поселення (смт Красятичі), в якому проживає 0,67 тис. осіб та 37 сіл, що входять до 13
сільрад. У зв’язку зі значним зменшенням чисельності сільського населення середня
людність села зменшила від 277 осіб (2000 р.) до 184 осіб (2010 р).
За кадастровою нормативною оцінкою земельних ресурсів район відноситься до ІV
типу (з урахуванням нормативної ціни на землю у м. Київ). Вартість 1 га землі тут є
найнижчою у Київській області – 4,5 тис. грн, ріллі ще нижча – 1,16 тис. грн/га. Це пов’язано
з двома обставинами: низькою природною родючістю ґрунтів та великою радіаційною
забрудненістю території. Родючість ґрунтів у балах бонітету дуже низька. Вміст гумусу в
орному шарі також найнижчий – 1-1,5%. Водозабезпеченість населення місцевим стоком є
найвищою у Київській області (понад 12 тис. м3/рік на 1 особу). Експлуатаційні запаси
підземних вод в районі нижче середнього рівня. В агрокліматичному відношенні район
належить до помірно теплозабезпечених і достатнього зволоження. Радіаційна забрудненість
території, зокрема північної половини, висока і дуже висока, особливо цезієм-137, ізотопами
плутонію, стронцієм-90. Це район, найбільш постраждалий внаслідок Чорнобильської
катастрофи. З північного сходу район прилягає до 30-кілометрової зони відчуження, а
північна його частина є зоною безумовного відселення населення. Лише невелика частина
району (південна та на північний схід від с. Красятичі) має незначну радіаційну
забрудненість. Понад 24 тис. га сільськогосподарських угідь району є радіаційно
забрудненими і не використовуються у сільськогосподарському виробництві.
Екологічна ситуація та умови проживання населення в Поліському районі є
погіршеними та задовільними. Лише невеликі ділянки у південній та східній частинах є
помірно сприятливими та сприятливими для населення.
За таких обставин рівень сільськогосподарської освоєності земель становить біля
43%, розораність сільськогосподарських угідь – майже 75% (що є доволі високим
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показником). Природні угіддя (сіножаті й пасовища) займають понад 21% у структурі
сільськогосподарських угідь, що майже у 2 рази вище середньообласного показника. Їх
грошова оцінка, зокрема сіножатей, є доволі високою (8,1 тис. грн/га, що значно вище, ніж
вартість землі і особливо ріллі). На середньому рівні оцінюються природні пасовища – 4,4
тис грн/га. Багаторічні насадження займають незначні площі – всього 135 га, їх грошова
оцінка в 1,3 разу нижча, ніж у середньому в області. Лісові землі займають близько 47%
земельної площі району.
Забудовані землі в районі займають біля 5,9% (в середньому по області – 4,4%).
Доволі великі площі займають землі промисловості (1351 га), а також землі громадського
призначення (4215 га). Понад 2 тис. га займають болота. Слід зазначити, що Поліський
район з поміж інших виділяється тим, що тут відсутні полігони відходів різного походження.
Потенціал земельних ресурсів району з позицій їх сільськогосподарського
використання характеризує показник виробництва продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах на 1 га посівної площі. В Поліському районі він є
мізерним і дорівнює 100,8 грн/га (2007-2009 рр.).
Комерційна вартість землі у Поліському районі з зазначених вище причин невисока –
лише 400 тис. грн за 1 га.
Поліський район вирізняється високим водним потенціалом. Наявність щільної
річкової мережі, її значна повноводність зумовила найвищу забезпеченість водними
ресурсами району в Київській області.
Поліський район характеризується високим лісовим потенціалом. Ту сконцентровано
понад 10% лісів області. Лісистість його території є найвищою в області 47,6% (середній
показник області 21,2%). Лісове господарство є галуззю спеціалізації регіону, хоча обсяг
заготівлі ліквідної деревини незначний порівняно з іншими регіонами Київської області,
через радіаційне забруднення більшості лісових масивів. Вони віднесені до зони діяльності
державного підприємства «Поліське державне лісове господарство».
Виробничий потенціал цього регіону є найменшим і становить лише 0,06% від
загального у Київській області (26 місце у 2008 р.). Промисловість відсутня. Незначний
господарський розвиток району зумовлений наявністю на його території частини основного
ареалу радіаційного забруднення.
Сільське господарство регіону займає останнє 26 місце у Київській області (0,03% від
загального обсягу виробництва у 2009 р.). Поліський регіон є одним з аутсайдерів у
Київській області за головними показниками розвитку сільського господарства. Значною
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мірою це зумовлено тим, що більшість сільськогосподарських угідь вилучена з
користування внаслідок радіаційного забруднення. Виробництво молока має місцеве
значення.
Розвинуте мисливське господарство. Діють спортивно-мисливське товариство
«Динамо» і мисливське господарство «Ужське».
Техніко-виробнича інфраструктура регіону має низький рівень розвитку.
Фінансовий потенціал Поліського регіону найменший у Київській області. За його
вартістю регіон у 2008 р. займав останнє 26 місце у Київській області. У регіоні відсутні
банківські й страхові відділення, є лише державні фінансові установи. За загальним обсягом
податкових надходжень регіон займає останнє місце у Київській області. Це викликано
відсутністю у регіоні великих підприємств-платників податків і зборів.
Інформаційний потенціал регіону у мережі „Інтернет” високий. Він займає друге
місце за рівнем його розвитку у Київській області. Це викликано великою увагою
громадськості до проблем подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Оператори
мобільного зв’язку не мають своїх відділень у регіоні. Значна частина його території не
знаходиться у зоні гарантованого покриття сигналом національних мобільних операторів. За
кількістю домашніх телефонних апаратів загального користування регіон має одне з
найменших значень у Київській області.
Поліський район належить до групи районів з низьким показником транспортного
потенціалу. Транспорт відіграє важливу роль у господарській діяльності району, у структурі
реалізованих послуг на нього припадає 42% послуг району та 0,2% обсягу транспортних
послуг області. Район має низький рівень функціонування транспортної системи. Тут
розвинений переважно автомобільний транспорт. Автомобільним транспортом перевозиться
0,7% обласного обсягу вантажів, 0,1% пасажирів, виконується 0,1% вантажообігу, 0,4%
пасажирообігу, інтенсивність перевезення вантажів становить 1,8 тис. т/км (середня по
області 4,8 тис. т/км), інтенсивність перевезення пасажирів – 0,6 тис. осіб/км (середня по
області 15,5 тис. осіб/км), на 1 особу припадає 16 поїздок (середнє значення по області 76
поїздок). Залізничним транспортом перевозиться 1,3% обласного обсягу вантажів.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання потенціалу
Поліського району є:


Подолання природного скорочення населення. Шансом для демографічного розвитку
району може стати міграція працездатного населення, однак з огляду на відсутність
інфраструктури, несприятливі екологічні умови, повинні бути дуже вагомі стимули для
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такого переїзду. Виходом може бути державна підтримка у вигляді соціальних виплат, а
також розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури.


Розроблення спеціальної програми соціально-економічного розвитку району, в якій було
б відображено заходи по більш ефективному використанню працересурсного потенціалу.
Це обумовлено не лише його периферійним положенням, але й тим, що він відноситься
до районів, що найбільш постраждали від Чорнобильської катастрофи. Важливим
напрямом діяльності є державна регіональна підтримка району шляхом цілеспрямованих
субвенцій на вирішення питань зайнятості безробітних. Слід розробити заходи щодо
стимулювання підприємницької діяльності в зоні особливої екологічної ситуації шляхом
запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності, обґрунтування особливої
структури видів діяльності в умовах впливу радіаційної ситуації.



Враховуючи низький природний потенціал земельних ресурсів району, а також високий
рівень радіаційного забруднення земель, основними напрямами їх використання є:
сільськогосподарський (із застосуванням спеціальних методів обробітку ґрунту, видів та
сортів сільськогосподарських культур з еколого-протекторними властивостями,
розширення кормовиробництва і тваринництва на базі природних кормових угідь); як
територіальний ресурс для формування єдиної системи природоохоронних територій з
дотриманням режиму посиленого радіологічного контролю; як територіальний ресурс
для розширення діючих екологічно безпечних виробництв (харчової промисловості,
будівництва, сфери послуг) на основі постійного проведення радіаційно-екологічного
контролю.



Збільшення зайнятості у первинному та вторинному секторах економіки при збереженні
існуючої спеціалізації лісового господарства за умови дотримання вимог безпечного
господарювання на територіях, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. У зв’язку з цим переважно слід розвивати мисливське
господарство.



Збільшення чисельності веб-сторінок населених пунктів та провідних підприємств та
офіційних органів мас-медіа. Також потребує подальшого розвитку телефонізація
населених пунктів регіону.



Підвищення

транспортної

доступності

території,

поліпшення

транспортного

обслуговування населення. Будівництво автомобільної дороги Одеса-Київ-МінськКлайпеда має значно посилити транзитний потенціал району.
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3.2. Потенціал розвитку центрів соціально-економічної активності
Київського Придніпров’я: сучасний стан та перспективи зростання
Категорія «потенціалу розвитку» є надзвичайно динамічною. У повній мірі це
стосується і економічного потенціалу. Відповідно, проведення дослідження з виявлення
економічної динаміки центрів Київського Придніпров’я є одним з найбільш актуальних.
Як засвідчив аналіз, економічний розвиток центрів Київського Придніпров’я протягом
2000-2008 рр. характеризувався значною динамікою. У переважній більшості центрів ця
динаміка позитивна. І лише в 15 з 98 міст було відзначено падіння економічного потенціалу
порівняно з 2000 р. Значна частина цих міст зосереджена в Житомирській області: Любар
(обсяги реалізованої продукції знизилися на 8% у 2008 р. порівняно з 2000 р.), Чуднів (-11%),
Ружин (-26%), Баранівка (-35%), Черняхів (-36%), Брусилів (-56%), Червоноармійськ (-39%),
Володимир-Волинський (-76%). Падіння обсягів реалізованої продукції, по суті, відображає
деградацію економічної бази цих центрів, як у промисловості, так і в інших галузях
господарства. Така деградація економічної складової потенціалу розвитку тісно пов’язана з
іншими деструктивними процесами, що відбуваються в цих центрах.
Характерно, що чим вищий економічний потенціал регіональної мережі центрів, тим
меншими є прояви негативних тенденцій економічного розвитку в окремих ядрах. Так, серед
центрів Київської області падіння реалізованої продукції спостерігається лише в
Таращі (-6%) та Красятичах (-28%).
Загалом необхідно відзначити, що за цей період досить істотно змінилася структура
видів діяльності, що забезпечують позитивну динаміку економічного розвитку центрів. Так,
скажімо, в основі позитивної динаміки центрів Київської області лежить значне зростання
реалізованих послуг. Відповідно, деяке падіння обсягів промислової продукції у ряді центрів
компенсується значною динамікою реалізованих послуг. Особливо велике зростання
реалізованих послуг за період 2000-2008 рр. прослідковується в Броварах, Обухові, Фастові,
Ірпені. Натомість у Житомирській області характерним є падіння обсягу реалізованих послуг
у більшості центрів. Так, серед центрів Житомирської області відчутну позитивну динаміку
має лише Житомир, який забезпечує формування основної частини реалізованих послуг в
області. Причому його роль за аналізований період відчутно зросла: з 61,7% до 82,5%. Така
ситуація, по суті, створює дуже значний територіальний дисбаланс навіть у порівнянні з
іншими регіональними субмережами Київського Придніпров’я. Так, хоча для Черкаської
області характерним є нарощування частки реалізованих послуг у Черкасах (з 38,4% до
62,7%), все ж дуже значна кількість центрів має позитивну динаміку. А в Чернігівській
області взагалі спостерігається зменшення частки Чернігова з 59,3% до 50,6%, тоді як у
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переважній більшості центрів спостерігається значна активізація в реалізації послуг. І хоча
обсяги реалізованих послуг у центрах невеликі, але для них характерна позитивна динаміка.
Аналізуючи динаміку реалізованої продукції загалом, серед центрів Київського
Придніпров’я можна виділити групу центрів з найвищою активністю. Це насамперед Канів
(зростання у 8 разів), а також низка центрів Київської області – Бориспіль, Березань,
Миронівка, Сквира, Іванків, Баришівка, Бровари. Обсяги реалізованої продукції в них зросли
у 5 разів і вище. Лише в наступній групі центрів, де обсяги реалізованої продукції зросли в 24 рази, з’являються центри з-поза меж зони інтенсивного впливу Києва. Це – Жашків,
Катеринопіль, Корсунь-Шевченківський, Маньківка, Шпола, Черкаси, Золотоноша у
Черкаській області; а також Васильків, Вишгород, Макарів, Яготин, Рокитне, Фастів,
Згурівка, Ставище у Київській області. Саме ці центри є осередками формування і реалізації
найвищої динаміки потенціалу розвитку. Натомість, серед міст Житомирської та
Чернігівської області така динаміка значно нижча, і лише декілька центрів потрапляють до
цієї групи. Це – Малин, Новоград-Волинський, Житомир та Андрушівка у Житомирській
області та Козелець і Срібне у Чернігівській області. Решту центрів Чернігівської області
умовно можна поділити на дві підгрупи: ті центри, де обсяги реалізованої продукції зросли у
1,5-2 рази та низка стагнуючих центрів, де обсяг реалізованої продукції у 2008 р. склав 80120% від обсягів у 2000 р. До першої підгрупи потрапили – Прилуки, Бобровиця, Ічня,
Варва, Мена, Куликівка, Чернігів, Ніжин та Новгород-Сіверський. До другої – Городня,
Корюківка, Щорс, Сосниця, Короп, Семенівка, Борзна, Талалаївка, Носівка, причому в
чотирьох останніх динаміка негативна: відбулося падіння об’ємів реалізованої продукції.
Подібна ситуація спостерігається і в Житомирській області. Так, першу велику
підгрупу складають центри з динамікою 100-150%. Це – Народичі, Овруч, Попільня,
Романівка, Лугини, Коростишів, Коростень, Ємільчине. Друга підгрупа, у свою чергу,
характеризується негативною динамікою, і до неї потрапили вісім центрів Житомирської
області, причому в п’яти з них відбулося падіння на 35% і більше. Це означає, що дуже
глибокі деструктивні процеси відбуваються в усіх галузях господарства цих центрів, що є
значними викликами для соціально-демографічного розвитку території. З серйозними
небезпеками і ризиками у такому випадку пов'язаний територіальний розвиток загалом.
Адже в окремих ланках регіональних мереж центрів спостерігаються виражені деструктивні
процеси, їхній потенціал розвитку деградує, а така територія позбавлена стимулів
економічного росту.
Характеризуючи динаміку потенціалу розвитку, доцільно порівняти рівень активності
центрів з валовими показниками їх діяльності. Аналіз приросту реалізованої продукції за
2000-2008 рр. показав, що найбільший об’єм приросту був сформований у Києві – 307,9
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млрд грн у цінах 2000 року. Логічно було б припустити, що після Києва найбільші обсяги
приросту реалізованої продукції матимуть найвищі за функціонально-ієрархічним та
адміністративним статусом центри – Житомир, Черкаси та Чернігів. Так, Черкаси дійсно
займають друге місце з приростом, що в десятки разів менше, ніж у Києві – 6,4 млрд грн.
Водночас приріст продукції у динамічних центрах Київської області – Борисполі (5,6 млрд
грн) та Броварах (4,4 млрд грн) перевищує приріст обласного центру – Житомира (3,2 млрд
грн). Важливим чинником такої динаміки є інтенсивний розвиток малого бізнесу у цих
містах (рис. 3.1). Ще нижчий приріст у Чернігові (2,0 млрд), який, в свою чергу поступається
ще трьом центрам Київської області – Вишгороду (3,1), Миронівці (2,6) та Василькову (2,4
млрд грн). Таким чином, Київ, по суті, оточений низкою центрів, які не мають високого
адміністративного чи функціонального статусу, у них не зосереджена значна кількість
населення, проте Бориспіль, Бровари, Вишгород, Миронівка і Васильків характеризуються
високою динамікою економічного розвитку і мають значний приріст реалізованої продукції.
На цьому фоні дещо слабше виглядає Біла Церква, яка завжди розглядалася як другий за
потужністю економічний центр Київської області після Києва. Так, динаміка економічного
розвитку Білої Церкви за аналізований період складає біля 150%, що може розглядатися як
середній показник чи навіть дещо нижче середнього для Київської області, де виділяється
ціла низка більш динамічних центрів. Це ж саме стосується і приросту реалізовано
продукції: Біла Церква (1059 млн грн) поступається Сквирі (1135 млн), Василькову (2355),
Миронівці (2617), Вишгороду (3081). Таким чином, навіть на правобережжі Київської
області з’явилася низка більш динамічних і потужних в економічному відношенні центрів.
Взагалі питання формування і розвитку мезорегіональних центрів – центрів другого
порядку в кожній області – є одним з ключових напрямів оптимізації і збалансування
регіонального розвитку. Саме такі центри активізують ту чи іншу ділянку просторового
каркасу, забезпечуючи таким чином його цілісність та стимулюючи його розвиток. З
охарактеризованого вище видно, що в Київській області сформувалася ціла низка таких
центрів, а сам регіон розвивається у відповідності з принципами поліцентричної моделі.
Щодо Чернігівської області, то як найбільш динамічне ядро виділяються Прилуки.
Протягом 2000-2008 рр. приріст реалізованої продукції становив 657 млн грн, причому її
об’єми за цей період зросли удвічі. Таким чином, Прилуки виділяються як мезорегіональний
центр Чернігівської області, проте інші центри значно поступаються їм як за приростом
реалізованої продукції, так і за динамікою. Так, об’єми реалізованої продукції у Ніжині та
Ічні у чотири рази менші (161 та 125 млн грн відповідно). Таким чином, утворився досить
великий розрив між Прилуками – лише одним центром мезорегіонального значення – та
іншими містами, чиї показники відчутно нижчі.
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Рис. 3.1 – Київське Придніпров’я. Малий бізнес у районах та містах
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На роль мезорегіональних центрів Житомирської області претендують НовоградВолинський та Малин, які займають проміжне положення за приростом реалізованої
продукції між Житомиром та рештою центрів. Проте вони обидва, фактично на порядок
поступаються і Житомиру, і мезорегіональним центрам сусідньої Київської області. Так,
приріст реалізованої продукції у Новоград-Волинському склав біля 480 млн грн (динаміка
2,6 разу), а Малині – 440 млн грн (динаміка 3,6 разу). При цьому центри, що відігравали
традиційно вагому роль у економічному каркасі Житомирської області – Бердичів,
Коростень, Овруч, Коростишів – мають значно нижчі показники. Так, об’єм реалізованої
продукції за 2000-2008 рр. у Бердичеві – 174 млн грн (динаміка 1,5 разу), Коростені – 83
млн грн (динаміка 1,1 разу), Овручі – 63 млн грн (1,4 разу), Коростишеві – 18 млн грн (1,3
разу). Тобто, за цим показником вони потрапляють лише до 4-го десятка і нижче у
ранжуванні центрів Київського Придніпров’я.
Як видно з картосхеми (рис. 3.2), виділяється низка центрів, що мали від’ємний
приріст реалізованої продукції. Якщо частина з них мали порівняно невелике падіння
об’ємів (до 10 млн грн), то в декількох центрах Житомирської області падіння було дуже
значним. Так, у Черняхові і Ружневі – на 25 млн грн, Баранівці – 35, Брусилові – 47 (-56%),
а Володимирі-Волинському – 243 млн (-76%).
Як відзначалося при аналізі динаміки та приросту реалізованої продукції, деякі,
порівняно невеликі за кількістю населення, центри досягли не лише високої динаміки
економічного розвитку, але й мають досить високий абсолютний приріст реалізованої
продукції. У цьому контексті цікавим є співставлення показників динаміки із досягненим
приростом реалізованої продукції на одну особу.
За цим показником, як і за абсолютним приростом, перше місце займає Київ, де
приріст на одну особу складає 113 тис. грн. Після Києва в ряду даних розташована група
центрів з дуже високими рівнями приросту, що складена такими містами, як Миронівка (73
тис. грн), Бориспіль (51 тис. грн), Вишгород (43 тис. грн), Сквира (29 тис. грн), Бровари (27
тис. грн), Васильків (25 тис. грн). Як видно з переліку, це центри Київської області, що
характеризуються високою економічною динамікою.
Серед центрів інших областей Київського Придніпров’я перші позиції займають
Канів (19 тис. грн), Черкаси (18 тис. грн) та Жашків (11 тис. грн) Черкаської області.
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Рис. 3.2 – Київське Придніпров’я. Динаміка економічного потенціалу, 2000-2008 рр.
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Відчутно нижчі показники центрів Житомирської та Чернігівської областей: у
Житомирі приріст на одну особу склав 10 тис. грн, Малині – 9 тис. грн, а Прилуках та
Чернігові – 7 і 6 тис. грн відповідно. Таким чином, приріст реалізованої продукції на одну
особу відображає значні розриви, як між Києвом як головним соціально-економічним
центром, осередком розвитку процесів метрополізації та рештою центрів, так і групою
найбільш динамічних центрів каркасу і усіма іншими. Необхідно відзначити, що
переважна більшість центрів Чернігівської області потрапляють до групи центрів з
приростом

нижче середнього. Фактично, приріст

лише трьох

центрів

можна

характеризувати як середній у масштабі Київського Придніпров’я. Окрім Прилук та
Чернігова, до них входить Ічня.
Загалом необхідно відзначити порівняно низькі показники Житомира (10 тис. на одну
особу) та Чернігова (6 тис. на одну особу) як центрів з високим адміністративним та
функціонально-ієрархічним статусом. Натомість виділяється низка дуже динамічних
центрів у зоні інтенсивного впливу Києва.
Таким чином, економічна динаміка Київського Придніпров’я характеризується
наступними тенденціями:


Великий розрив, як за абсолютними, так і за відносними показниками між

Києвом та усіма іншими центрами;


Поява низки дуже динамічних центрів поблизу Києва, що мають високі валові

показники та характеризуються високим приростом на одну особу. Це визначає
перспективну модель розвитку цієї території як поліцентричну;


Посилення невідповідності між високим функціонально-ієрархічним статусом

обласних центрів (передусім Житомира та Чернігова) та інтенсивністю їх економічного
розвитку;


«Розмивання» економічного каркасу території Київського Придніпров’я, де

спостерігається тенденція до «вимивання» центрів мезорегіонального рівня;


Деградація цілої низки центрів Житомирської та Чернігівської областей, що

характеризуються

негативною

динамікою

економічного

розвитку

та

багатьма

деструктивними процесами.

Під впливом численних умов та чинників центри соціально-економічної активності
Київського Придніпров’я значно відрізняються за величиною, динамікою та структурою
потенціалу розвитку і відповідно – засобами та шляхами його зростання. Важливим
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інструментом виявлення та узагальнення особливостей механізму такого зростання та
розроблення напрямів перспективного розвитку центрів є їх типізація. Проведене
дослідження потужності потенціалу розвитку та співвідношення найважливіших його
видів дозволило виділити такі типи центрів соціально-економічної активності Київського
Придніпров’я (рис. 3.3).

1.

Центри

з

великою

потужністю

потенціалу

розвитку

та

сильнодиверсифікованою структурою.
Згідно відповідних показників, до цього типу віднесено мм. Київ, Черкаси, Чернігів,
Житомир. (Сюди ж слід віднести також Білу Церкву, яка має менший потенціал).
Вони представляють крупні соціально-економічні та адміністративні центри
Київського Придніпров’я, в яких історично зконцентровано значні матеріальні, фінансовоінвестиційні, трудові ресурси і які мають сприятливе економіко-географічне положення.
Київ є найпотужнішим економічним центром не тільки Київського Придніпров’я, а й
всієї України. На місто у 2008 році припадало 5,6% населення України, 17,9% валового
регіонального продукту, 37,8% прямих іноземних інвестицій. ВРП на 1 особу населення
(61,6 тис. грн) втричі вищий за середній по країні. Чисельність працюючих становила 1174
тис. осіб. 72,6% з них працюють у сфері послуг, у тому числі 19,0% – у сфері торгівлі,
16,9% – у сфері нерухомості, 15,3% – у освіті та охороні здоров’я. Лише 13,6% зайнято у
промисловому виробництві. У сфері послуг виробляється 74,8% валової доданої вартості
міста. Ключовими зростаючими секторами економіки є роздрібна торгівля, інформаційні
технології, фінанси. Найнижчим є рівень безробіття – 0,6% (по Україні він становить
3,0%). Важливо зазначити надзвичайно високу вартість землі у межах міста (385,0
грн /кв.м). Київ відноситься до центрів з максимальним рівнем всіх основних видів
потенціалу розвитку: земельного, виробничого, транспортного, фінансово-інвестиційного,
науково-освітнього, туристично-рекреаційного.
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Рис.3.3 – Київське Придніпров’я. Типи центрів соціально-економічної активності за потенціалом розвитку
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Одним з найважливіших з них є виробничий, насамперед промисловий потенціал.
Історично Київ є одним з найбільших промислових центрів України. У структурі
реалізованої продукції у 2009 році найбільша частка припадає на виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (24,4%) та на виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води (22,1%). Місто є потужним центром машинобудування, в тому
числі важкого-, енергомашинобудування, верстато-, судно-, приладобудування; хімічної,
хіміко-фармацевтичної, легкої, поліграфічної промисловості. Провідними промисловими
підприємствами міста є: – виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів:
ЗАТ Кондитерська фабрика ім. Карла Маркса «Рошен», ВАТ «Маргариновий завод», ВАТ
«Галактон», ЗАТ «Оболонь», ЗАТ Київська тютюнова фабрика, ЗАТ Макаронна фабрика,
ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», ДП Хлібокомбінати № № 2, 10,
11, ТОВ «Русанівський м’ясокомбінат», ЗАТ «Киівмлин», Київський завод шампанських
вин; – машинобудування та металооброблення: ВАТ «Квазар», Київський авіаційний завод
«Авіант», ВАТ Мотоциклетний завод, ЗАТ «Мікрон», ВАТ Київський завод «Радар», ВАТ
КЕВРЗ, завод «Арсенал»; – легка промисловість: ЗАТ «Чинбар»; – деревообробна: ВАТ
«Фанплит»; – хіміко-фармацевтична: фармацевтична фірма «Дарниця», ВАТ «Фармак»,
ЗАТ Вітамінний завод, ЗАТ «Індар»; – хімічна та нафтохімічна промисловість: ВАТ
«Київгума», ЗАТ «Лакма», ВАТ «Укрпластик», СК «Джонсон», ВАТ «Київхімволокно»; –
промисловість будівельних матеріалів: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»; – інші види
промисловості: ВАТ Київський ювелірний завод та ін.
Потужний транспортний потенціал Києва зумовлений, з одного боку, високим
рівнем розвитку транспортної інфраструктури, з іншого – максимальною інтенсивністю
внутрішньо- та міжміських перевезень (останні пов’язані з забезпеченням активних
соціально-побутових, економічних, трудових, міждержавних та інших зв’язків міста та
виконанням ним столичних функцій). Величина його транспортно-комунікаційного
потенціалу є найвищою у Київському Придніпров'ї (45,65). Київ є найбільшим
транспортним вузлом України. До числа транспортних магістралей міста належать
автотранспортні магістралі, залізничне сполучення та водні шляхи сполучення. Важливу
роль у транспортному сполученні відіграють мости через річку Дніпро, а у
внутрішньоміських пасажирських перевезеннях – метро. Розвинена також автобусна,
тролейбусна і трамвайні мережі, працює фунікулер.
Постійно зростає роль міста як важливого авіаційного вузла. Тут діють два
пасажирські аеропорти: міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташований за 29 км на
схід від Києва та міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни»), що розташований на
південно-західній околиці міста.
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Київ є потужним залізничним вузлом, який об’єднує широку мережу вокзалів і
станцій. Головна станція – Київ-Пасажирський. На станції існує три вокзали: Центральний,
Південний і Приміський. Вокзали на ст. Київ-Пасажирський обслуговують усі потяги
внутрішнього й міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ.
Залізничні маршрути розходяться від Києва у п'яти магістральних напрямках:
фастівському, коростеньскому, ніжинському, гребінківському та миронівському. Усі
магістральні залізниці електрифіковано. У місті діє річковий порт.
Високі значення фінансово-інвестиційного потенціалу зумовлені великими обсягами
вітчизняного та іноземного інвестиційного потенціалу та розвинутою фінансовою
інфраструктурою. Обсяг інвестицій в основний капітал є найбільшим в Україні і становив
у 2008 році 46,6 млрд грн або 20,0% загального обсягу в Україні. Приблизно таке ж
співвідношення й щодо прямих іноземних інвестицій, обсяг яких на початок 2009 року
склав 13321,5 млн дол. США. За період 2000-2008 рр. їх обсяг зріс у 7,1 рази (рис. 3.4). З
іноземним інвестуванням тісно пов’язаний інший вид зовнішньоекономічної діяльності –
експортно-імпортний. Важливо зазначити постійне зростання обсягу експорту міста: якщо
у 2002 році він складав 2441,7 млн дол. США, то у 2008 році – вже 8653,5 млн дол. США,
або 12,9% відповідного обсягу в Україні.
Київ має потужний науково-освітній потенціал, що є фундаментом інноваційного
розвитку міста. Так, у місті функціонують 69 із 350 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації, у яких навчається понад 593 тис. студентів. Провідними вищими
навчальними закладами є: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Національний медичний університет імені Олександра Богомольця, Національний
університет

Києво-Могилянська

академія,

Київський

національний

економічний

університет імені Вадима Гетьмана, Національна музична академія, Національна академія
образотворчого мистецтва і архітектури, Національний авіаційний університет, Київський
національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), Національний аграрний
університет, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський національний
університет культури і мистецтв, Київський національний торговельно-економічний
університет

(КНТЕУ),

Київський

міжнародний

університет

національний університет технологій та дизайну (КНУТД) та інші.

(КиМУ),

Київський
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Рис. 3.4 – Київське Придніпов’я. Динаміка фінансово-інвестиційного потенціалу, 2000-2008 рр.
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Київ є провідним вітчизняним науковим центром, в якому розміщені численні
установи Національної академії наук України (НАНУ). Потужна база наукових і освітніх
установ дозволяє реалізовувати програму розвитку Києва на основі інвестиційноінноваційної моделі. У перспективі за містом повинен закріпитися статус важливого
освітнього та інноваційного центру, який спеціалізується на продукуванні та впровадженні
сучасних технологій та наданні науково-технічних послуг на міжрегіональному рівні.
Київ відзначається потужним туристично-рекреаційним потенціалом, величина якого
постійно зростає в умовах функціонального та територіального розвитку світового ринку
туристичних послуг. Це збільшує його роль як привабливого туристичного центру, який
робить значний внесок в економіку міста. Київ активно використовує свої численні
переваги, зокрема: зручне географічне положення між Європою і Росією та іншими
країнами СНД; наявність сучасних об'єктів спортивної інфраструктури; привабливий для
туризму ландшафт міста та численні пам’ятки культурно-історичної спадщини та інші. За
кількістю пам'яток архітектури, археології, історії, монументального мистецтва, історикокультурних заповідників національного значення (457) Київ займає перше місце у регіоні.
Найдавніші будови Києва належать до XI—XII сторіч. Збереглися також будинки
XVII—XVIII століть, проте переважають в архітектурному обличчі міста будови другої
половини XIX століття, та початку ХХ століття. До числа найзначніших архітектурних
пам'яток Києва відносять такі: Золоті ворота, Софійський собор (XI ст.), Києво-Печерська
лавра (XI–XVIII ст.), Видубицький монастир (XI ст.) Церква Спаса на Берестові (XII ст.),
Кловський палац, Маріїнський палац, Червоний корпус КНУ, Будинок з химерами,
Національний банк України, Національна опера України, Києво-Могилянська академія,
Київський політехнічний інститут, Михайлівський Золотоверхий собор, Воскресенська
церква, Андріївська церква, Набережно-Микільська церква, Покровська церква, Троїцька
церква, Київський Париж (1901), Київський цирк, Київський державний академічний театр
ляльок та ін.
У місті розташовано понад 80 музеїв. Найвизначнішими з них є: Національний
художній музей України, Музей однієї вулиці, присвячений історії Андріївського узвозу,
Державний музей народної архітектури і побуту України, Національний музей історії
Великої Вітчизняної війни, Національний музей Тараса Шевченка, Софійський собор,
Київський музей західного та східного мистецтва, Національний музей російського
мистецтва, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Мистецький
арсенал, Музей книги та друкарства України, Андріївська церква, Національний музей
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історії України, Музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря, Національний
музей медицини України та інші.
У Києві активно формуються нові функції, пов’язані з розвитком четвертинної сфери
(консалтинг, інформаційні технології, банківська та біржова діяльність тощо). Зважаючи на
потужний та диверсифікований потенціал розвитку можна стверджувати, що у перспективі
цей процес буде продовжуватися, в результаті чого місто повинно посилити свою роль як
важливого ділового центру країни.
Черкаси є важливим економічним центром України. Всього підприємствами міста в
2008 році реалізовано продукції та послуг на 21852,0 млн грн, що становить 57,2% від
обсягу реалізованої продукції всієї області. Як й Київ, місто відноситься до центрів з
високим рівнем диверсифікації потенціалу розвитку, але його потужність є значно
меншою. Серед існуючих найбільш вагомими є виробничий, транспортний, науковоосвітній, туристично-рекреаційний та земельний потенціал.
Головною складовою виробничого потенціалу є промисловий. Промисловість центру
представлена різними галузями, насамперед хімічною та харчовою промисловістю, а
також машинобудуванням. Серед головних підприємств міста за галузями промисловості
виділяються: хімічна промисловість – один із найбільших в Україні ВАТ «Азот»,
Черкаський завод хімічного волокна «Хімволокно», ДП «Хімреактив», завод «Аврора»,
асфальтний завод; легка промисловість — шовковий комбінат «ЧШК», трикотажна
фабрика «Любава», швейна фабрика «Вайсе», взуттєва фабрика «Лавента», фабрики
гігроскопічної вати, шкіряної галантереї, валяльна; машинобудівна промисловість — три
заводи корпорації «Богдан» (завод легкових автомобілів, автобусний завод та завод
вантажних автомобілів, збирання вантажівок марки «Isuzu»); завод з виробництва
устаткування для харчової промисловості «Темп», завод пакувальних машин «УпМаш»,
приладобудівний

завод,

завод

радіоапаратури,

завод

«Фотоприлад»;

харчова

промисловість — молочний комбінат «Юрія», кондитерська фабрика «Світ ласощів»,
консервний комбінат корпорації «Верес», один із найбільших в Україні м'ясокомбінат
«ЧПК», макаронна фабрика, декілька підприємств з фасування круп тощо; виробництво
будівельних матеріалів — два заводи залізобетонних виробів, два заводи з виробництва
силікатної цегли, підприємства з виробництва будівельних матеріалів (металопластикові
вікна «Круг», пінопласт, будівельні суміші тощо); деревообробна промисловість –
деревообробний комбінат «Черкаський ДОК», Черкаська меблева фабрика, Romira, Lion,
ПМ-Плюс та ряд деревообробних підприємств; інші підприємства –тютюнова фабрика,
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фабрика мистецьких виробів, домобудівний комбінат, українсько-австрійський завод з
виробництва картонної тари тощо.
Значна потужність транспортного потенціалу Черкас пов’язана з тим, що місто є
важливим транспортним вузлом України що зумовлено його місцерозташуванням у центрі
держави. Важливо відзначити значну величину транспортно-комунікаційного потенціалу
центру (10,14). Через місто пролягають важливі автошляхи: Умань – Золотоноша
(національного значення) та Канів – Кременчук. Між Черкасами та Смілою збудована
автомагістраль європейського рівня. Навколо міста зведено й функціонує об'їзна дорога.
Через місто проходить залізниця, що зв'язує дві швидкісні магістралі – Київ – Харків
та Київ – Дніпропетровськ. Залізниця проходить дамбою та мостом через Кременчуцьке
водосховище, що є стратегічним об'єктом державного значення. У Черкасах функціонують
залізничний вокзал, з якого здійснюється регулярне сполучення з сусідніми залізничним
вузлами – Смілою та Гребінкою, та дві залізничні станції. До великих промислових
підприємств прокладені додаткові залізничні колії для вивезення продукції.
У зв'язку з вигідним розташуванням Черкас на березі Кременчуцького водосховища,
місто має річковий вокзал та вантажний річковий порт, через який здійснюється збут
продукції місцевих підприємств. На західній околиці міста розташований міжнародний
аеропорт «Черкаси», посадкова смуга якого займає 3-є місце в Україні після «Борисполя»
та «Жулян» за спроможністю прийняти різні типи літаків.
Досить значимим є освітній потенціал міста. У Черкасах функціонує розгалужена
система вищої освіти. До вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації відносяться:
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ), який надає
освіту за напрямками біологія, економіка, історія та юриспруденція, математика,
психологія, інформаційні технології, філологія, фізика, хімія, фізична культура; діє
Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; Черкаський державний
технологічний університет (ЧДТУ); Черкаський інститут банківської справи Університету
банківської справи Національного банку України; Академія пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля МНС України. Всього в цих вишах навчається 26,2 тисяч студентів. Серед
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації виділяються: Черкаський медичний
коледж; Черкаський державний бізнес-коледж; Черкаський комерційний технікум;
Черкаський політехнічний технікум; Черкаське музичне училище ім. С.С. ГулакаАртемовського; Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж.
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Туристично-рекреаційний потенціал Черкас має переважно культурно-історичну
складову. У місті знаходяться зразки громадської забудови кінця ХІХ — початку ХХ
століть: колишній будинок грабаря Щербини (зараз Палац одружень); будівля колишнього
готелю «Слов’янський», споруда сучасної філармонії, будинок колишнього громадського
банку (1914, архітектор В. Городецький; стиль модерн), будинок Лисенка – будівля
колишньої Першої музичної школи, будинок Лисака, будинки міських чоловічої
(В. В. Городецький, 1903) та жіночої гімназій та інші. У радянський час було зведено
меморіальний комплекс з центральним монументом «Батьківщина-мати», а СвятоАрхангело-Михайлівський кафедральний собор у Соборному парку, збудований у
візантійському стилі в 1994-2002 рр. за проектом митрополита Черкаського владики
Софронія, що є найвищим храмом в Україні.
Потужним є земельний потенціал Черкас, що зумовлено насамперед значною
площею території міста (75 кв. км) та високою вартістю землі у межах міста (61,5
грн/кв.м).
Чернігів є багатогалузевим соціально-економічним центром України з розвинутими
виробничою та соціальною сферами. Підприємствами міста у 2008 році реалізовано
продукції та послуг на 10747,2 млн грн, що становить 54,8% від обсягу реалізованої
продукції всієї області. За своєю потужністю та структурою потенціал розвитку міста
багато в чому схожий на потенціал розвитку Черкас.
Виробничий потенціал пов’язаний з розвитком промисловості. Провідними
промисловими підприємствами міста є: – харчова промисловість: ЗАТ «Чернігівський
м'ясокомбінат» ПАТ «Ритм», ЗАТ «Чернігівриба», ВАТ «Чернігівський молокозавод»,
ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агід», ЗАТ «Млибор», ПАТ «Чернігівський
хлібокомбінат», ПАТ «Продовольча компанія «Ясен», ВАТ «Чернігівська кондитерська
фабрика «Стріла», ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика», ЗАТ ЧЛГЗ «Чернігівська
горілка», Чернігівське відділення ПАТ «Сан ІнБев Україна»; – легка промисловість: ТОВ
«Чернігіввовна-плюс», ЗАТ «Камвольно-суконна компанія «Чексіл», ЗАТ ВТПХВ
«Ярославна», ТОВ «Новофіл», ЗАТ ВТФ «Сіверянка», ВАТ «Чернігівська швейна фабрика
«Елегант», ЗАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня»; – виробництво виробів з
деревини: Компанія «Інекс Укр Паркет», ТОВ «Чернігів Продакшен ЛТД»; – целюлознопаперова та поліграфічна промисловість: ЗАТ «Чернігівська картонажно-поліграфічна
фабрика», ТОВ «Аметист», ТОВ Фірма «Зірка Плюс»; – хімічне виробництво: ТОВ
«Мейнпак», ВАТ «Чернігівське Хімволокно», ТОВ «Пласт-Бокс Україна»; – виробництво
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інших неметалевих мінеральних виробів: ТОВ «Склоплюс», ЗАТ «Чернігівський
цегельний завод №3», ВАТ «Домобудівник», ВАТ «Будіндустрія»;

– металургія та

оброблення металу: ВАТ «Чернігівський завод «Металіст», ТОВ «Чернігівський
ковальський завод», ВАТ «Чернігівський інструментальний завод», ВАТ «Метиз»; –
машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування: Чернігівське колективне
підприємство «Пожтехніка», ЗАТ «Чернігівський механічний завод», ВАТ «Завод
металоконструкцій та металооснастки», ТОВ «Укртехмаш», ЗАТ «Чернігівський РМК»,
ВАТ «ЧеЗаРа», ЗАТ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Український кардан»; –
виробництво та розподілення електроенергії та води: КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми
«Тех Нова», КП «Чернігівводоканал» та ін.
Величина транспортно-комунікаційного потенціалу міста становить 13,42. Чернігів є
значним

транспортним

вузлом,

через

який

проходять

автомобільні

шляхи

республіканського і обласного значення: Одеса – Київ – Санкт-Петербург, Чернігів –
Новогород-Сіверський та Чернігів – Сеньківка. Пасажирські та вантажні перевезення
забезпечують автовокзал, дві автостанції, автопарк (ВАТ «Чернігівавтосервіс»), таксопарк
(ВАТ «Таксосервіс»), тролейбусне депо (Чернігівське тролейбусне управління). Обсяг
вантажообороту у 2008 році становив 639,6 млн ткм. Залізнична станція «Чернігів»
здійснює перевезення у трьох напрямках. Обсяги перевезень вантажів через станцію
«Чернігів» перевищують 80 тисяч вагонів на рік. Щороку перевозиться понад 4,5 млн
пасажирів. У Чернігові збудований річковий порт, який функціонує як ВАТ у складі
«Укррічфлоту». Традиційно річковий порт у Чернігові спеціалізується на перевезенні
товарів,

зокрема

будматеріалів,

має

також

судноплавну

ділянку,

здійснюючи

пасажироперевезення за маршрутом Новгород-Сіверський – Чернігів – Київ. У місті є
аеропорт.
Освітній потенціал центру здебільшого спрямований на забезпечення потреб своєї
області. У Чернігові діють три вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ ступенів акредитації
(Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; Державний
інститут економіки і управління; Чернігівський національний технологічний університет),
а також один – ІІІ ступеня акредитації (Чернігівський державний інститут права,
соціальних технологій та праці). Крім того у місті працюють численні вищі навчальні
заклади І-ІІ ступенів акредитації: Чернігівський юридичний коледж; Чернігівський
механіко-технологічний технікум; Чернігівський радіомеханічний технікум; Чернігівський
комерційний технікум; Чернігівський кооперативний технікум; Чернігівське медичне
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училище; Чернігівське музичне училище імені Л.М. Ревуцького. Є також 11 філій та
структурних підрозділів українських та іноземних вишів. Усього на кінець 2008 року у
місті навчалося 20,9 тисяч студентів.
Туристично-рекреаційний потенціал Чернігова має переважно культурно-історичну
складову. Місто є важливим культурно-історичним центром України, який відомий своїми
пам'ятками історії та культури. До державного реєстру національного культурного
надбання включені 3 пам’ятки історії, 3 пам’ятки археології та 29 пам'яток архітектури м.
Чернігова. Це – садиба-музей відомого українського письменника і громадського діяча
М.М.Коцюбинського, могила відомого українського поета, байкаря та лірика Л.І.Глібова,
археологічні пам'ятки «Чорна могила», городище «Ялівщина» та курганний могильник
«Болдині Гори», що включає два давньоруські кургани «Гульбище» і «Безіменний».
Найбільш відомі пам’ятки архітектури – Спаський та Борисоглібський собори, П’ятницька
церква, Успенський собор Єлецького монастиря, Іллінська церква з Антонієвими
печерами, Катерининська і Воскресенська церкви, будинки архієпископа та губернатора
тощо.
Житомир – важливий соціально-економічний центр Київського Придніпров’я, що
має значний демографічний та земельний потенціал. Чисельність населення на початок
2009 року складала 271,9 тисяч осіб, а базова вартість землі у межах міста 128,4 грн/кв.м.
Підприємствами міста у 2008 році реалізовано продукції та послуг на 11639,9 млн грн, що
становить 52,7% від обсягу реалізованої продукції Житомирської області.
У досить розвиненій структурі потенціалу розвитку Житомиру важливе місце займає
виробничий, насамперед промисловий потенціал. На підприємствах міста випускають
верстати, скло, електронні прилади, хімволокно, тканини, меблі, взуття, автодеталі тощо.
Обсяг реалізованої промислової продукції за 2009 рік склав 3119,6 млн грн. Переважну
частку в обсягах реалізованої продукції займають підприємства харчової промисловості
(58,2%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (10,1%),
легкої промисловості (8,4%). Провідними промисловими підприємствами міста є: у
харчовій промисловості: ВАТ «Житомирський маслозавод»; ДП «Молочний завод», ТОВ
«Молочна фабрика» Рейнфорд», ВАТ «Житомирський комбінат хлібопродуктів», ЗАТ
«Житомирські ласощі», державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод»;
у легкій промисловості: АТЗТ «Україна», СП «Ріф»; у виробництві інших неметалевих
мінеральних виробів: ТОВ «Обербетон»; ТОВ «Пакомікс» ТОВ «Обіо»; ВАТ
«Житомирський комбінат силікатних виробів»; у хімічній промисловості: «ТОВ «Сторсак
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Україна»; ЗАТ «Ліктрави», ТОВ «Фармацевтична фабрика»; ТОВ «Візаж»;

у

машинобудуванні: ВАТ «Електровимірювач»; ДП «Житомирський ремонтно-механічний
завод», ВАТ «Верстатуніверсалмаш», ВАТ «Вібросепаратор», ТОВ «БРУК»; у металургії:
ВАТ «Житомирський завод огороджувальних конструкцій», ДП «Євроголд Індестріз
ЛТД».
Не поступається потужністю виробничому й транспортний потенціал міста.
Житомир

є

важливим

транспортним

вузлом

України,

величина

транспортно-

комунікаційного потенціалу якого становить 12,9. Місто стоїть на здавна важливому
історичному шляху з Києва на захід – Брест-Литовському. Тепер це дорога європейського
значення Київ – Варшава. Через місто також проходять дороги Мінськ – Ізмаїл, а також
місцеві на Хмельницький, Сквиру. Залізниці з’єднують Житомир з Києвом, Москвою,
Санкт-Петербургом, Сімферополем, Львовом, Одесою, Ужгородом, Харковом. В місті діє
міжнародний аеропорт, а також дві автостанції, що сполучають його з багатьма містами і
селами області, України та близького зарубіжжя.
Значний освітній потенціал Житомиру представлений чотирма вищими навчальними
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких навчається 29,0 тисяч студентів:
– Житомирським державним агроекологічним університетом, до складу якого
входять: інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та
інформаційно-консультативного

забезпечення,

навчально-дослідне

господарство

«Україна», дослідне поле, ботанічний сад, навчальна ферма, навчально-науковий центр
кінології та фелінології, інформаційний відділ, сучасна видавничий центр;
– Житомирським державним університетом імені Івана Франка, який є це складною
поліструктурною системою, що включає низку навчально-виховних, науково-виробничих
комплексів, науково-дослідницьких центрів та інститутів, десятки лабораторій, багату
бібліотеку, комп'ютерний центр, агробіостанцію, обсерваторію, інститут післядипломної
освіти;
–

Житомирським державним технологічним університетом; – Житомирським

військовим інститутом. Більшість з цих вишів мають міжрегіональне значення.
Туристично-рекреаційний потенціал Житомиру, як й двох попередніх центрах, має
переважно культурно-історичну спрямованість. У місті розташовані численні історичні
пам’ятки, найважливіші з яких: Келії монастиря єзуїтів, 1724 р., що є складовою частиною
колишнього монастирського комплексу, розташованого в центрі міста; Пам'ятник
археології 2-й пол. 1 тисячоліття Городище; Преображенський кафедральний собор,
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1864 р., який побудований на місці Василіанської церкви; Один із найдавніших храмів
Житомира Церква пресвятої Богородиці; Михайлівський собор; Кафедральний костьол св.
Софії, 1737-1751 рр. та інші. З містом пов’язані життя і діяльність багатьох відомих діячів
вітчизняної науки і культури. Тут діють історико-краєзнавчий музей, картинна галерея,
музей природи, літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка та меморіальний
будинок-музей академіка Сергія Корольова, літературний музей Житомирщини, музей
історії пожежної охорони та інші.
Бiла Церква розташована в долинi рiчки Рось за 84 км на пiвденний захiд вiд столицi
України м. Києва i є найбiльшим промисловим та культурним центром столичної областi з
населенням 208,7 тис. осіб. Потужність потенціалу розвитку міста є меншою за попередні
міста, але схожа за структурою. Найбільш значними його видами є земельний потенціал
міста, в основі якого лежить висока вартість землі – 65,5 грн/кв.м, виробничий,
транспортний, освітній та туристично-рекреаційний. Економічному розвитку міста сприяє
вигідне

економіко-географічне

положення,

наявність

розвинених

транспортних

магістралей, значний промисловий потенціал, розвинений промисловий комплекс, здатний
виробляти конкурентоспроможну продукцію, наявність вищих і середніх спеціальних
освітніх закладів тощо.
Виробничий потенціал міста представлений насамперед промисловістю, провiдними
галузями якої є нафтохiмiчна, харчова промисловість, машинобудування. Hайбiльшу
частку (біля 70%) в загальному обсязі виробництва промислової продукції займає
нафтохiмiчна промисловість. На сьогоднішній день у мiстi працює 40 промислових
підприємств. Найбільш потужні – ЗАТ «СП» Росава по виготовленню автошин, ТОВ
«Iнтер-ГТВ» по виготовленню формових та неформових гумово-технiчних виробiв, єдине
в Українi пiдприємство по виготовленню феритових та ювелiрних виробiв – ЗАТ наукововиробнича фiрма

«Ферокерам», ЗАТ

«Бiлоцеркiвська теплоелектроцентраль» по

виробництву теплоенергiї та електроенергii. Найстарiшим промисловим пiдприємством
мiста є ВАТ «Бiлоцеркiвсiльмаш» по виробництву сiльгоспмашин, комбайнiв. Серед інших
підприємств центру слід виділити ВАТ «Валса», ВАТ «Завод Металiст», Завод
нестандартного обладнання, Завод «Еталон», Комбінат будiндустрiї, ТОВ «Меблі», ЗАТ
«Транснафтопереробка», ДП «Росич», ДП «Консервний завод», АТ «Білоцерківський
хлібокомбінат». Продукція промислових підприємств міста експортується у 32 краiни
близького та далекого зарубіжжя, в т.ч. Австрію, Німеччину, Словаччину, Польщу,
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Iспанiю, Литву, Росію та інші. Серед продукцiї, слід відзначити: шини, феритові вироби,
цукор, швейні вироби, борошно тощо.
В основі значного транспортного потенціалу міста лежить розвинута мережа
транспортних магістралей. Величина транспортно-комунікаційного потенціалу, що
відображає рівень розвинутості транспортної інфраструктури, становить 12,46. Через місто
проходить автострада Одеса – Санкт-Петербург та інші. У Білій Церкві діють дві
залізничні станцiї та аеродром. Працює 4 транспортних підприємства з перевезення
вантажів та два підприємства пасажирського транспорту (автобусний та тролейбусний
парки). Розвинуто мережу приватних підприємств з перевезення пасажирів. Обсяг
вантажообороту автомобільного транспорту склав у 2008 році 205,5 млн ткм.
Освітній потенціал Білої Церкви пов’язаний з існуванням розгалуженої мережі
освітніх закладів. У двох вишах ІІІ-IV рівнів акредитації – Національному аграрному
університеті та філії Київського національного університету культури і мистецтв
(КНУКіМ) – навчається біля 10 тисяч студентів. У місті розміщені також Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, педагогічне училище,
медичне училище, коледж стандартизації, метрології та сертифікації, технікум м'ясомолочної промисловості.
Туристично-рекреаційний потенціал мiста є насамперед культурно-історичним. Бiла
Церква – одне iз найстарiших мiст Київськоi Русi, яке відзначається великою кількістю
пам'яток архітектури, археології, історії, монументального мистецтва, історико-культурних
заповідників національного значення. У центрі міста розташовано найвизначніші пам'ятки
архітектури: Преображенський собор, Микільська церква, костел св. Іоанна Хрестителя,
торгові ряди, або БРУМ, Зимовий палац, Будинок Дворянських зібрань, Микільська
церква, Свято-Преображенський Кафедральний собор, Церква святої Марії Магдалини та
інші. Найважливіші музеї міста: Дендропарк «Олександрія», Краєзнавчий, Електричного
зв'язку.

Перспективи подальшого розвитку господарських комплексів центрів цього типу
пов’язані з підвищенням їх інноваційного рівня. Навіть не зважаючи на зростання
невиробничої

сфери,

вони

у

майбутньому

мають

зберегти

статус

значних

індустріалізованих центрів, спеціалізованих на інноваційноємному машинобудуванні,
заснованій на енерго- та ресурсоємних технологіях металургії, сучасній харчовій, легкій та
поліграфічній промисловості, виробництві будівельних матеріалів та ін.
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Одночасно нових рис ці міста мають набути як важливі соціально-культурні, освітні
та інноваційні центри, що спеціалізуються на продукуванні та впровадженні сучасних
технологій та наданні науково-технічних послуг на міжрегіональному рівні. Їх науковий
потенціал повинен вийти на новий організаційно-інноваційний рівень, який пов’язаний з
перспективою подальшого розвитку у цих містах системи високотехнологічних
виробництв та необхідності їх науково-технічного обслуговування. У подальшому на цій
науково-технічній базі у обласних центрах Київського Придніпров’я (Черкасах, Чернігові
та Житомирі) доцільним є організація технологічних парків (у Києві такі технопарки вже
створені, а деякі з них функціонують).
У цих центрах у перспективі формуватимуться нові функції, пов’язані з розвитком
четвертинної сфери. В результаті розбудови ринкової інфраструктури (консалтинг,
банківська та біржова діяльність тощо) ці центри, насамперед м. Київ, посилять свою роль
у якості важливих ділових центрів країни та регіону. Слід зазначити, що концентрація
закладів четвертинної сфери у великих містах є світовою тенденцією, що пояснюється
орієнтацією цих закладів на надання послуг крупним фірмам, офіси яких розташовані у
великих містах. В цілому дуже важливим є максимальне використання синергетичного
ефекту такої територіальної концентрації установ четвертинної сфери, що повинно
сприяти зростанню існуючого потенціалу розвитку та підвищенню результативності його
використання. (Зазначимо, що й сам синергетичний ефект є важливим видом потенціалу
розвитку міст).
Перспективними напрямами розвитку цього типу центрів є не тільки ефективне
використання існуючого потенціалу, розвиток четвертинного сектору економіки тощо, а й
активізація зовнішньоекономічної діяльності, підвищення рівня участі

цих центрів у

територіальному поділі праці.
Таким чином, за умови сприятливого розвитку, у результаті істотної трансформації
господарських комплексів, насамперед на інноваційній основі, Київ, Черкаси, Чернігов,
Житомир та Біла Церква повинні набути рис значних індустріальних центрів з сучасною
соціальною, транспортною та ринковою інфраструктурою і одночасно з

розвинутою

освітньо-науковою та культурною сферами.
Певним підтвердженням зазначених висновків є, зокрема, результати дослідження
Інституту економіки та прогнозування НАН України, згідно з якими найбільшу
перспективу для Києва має розвиток високотехнологічної складової економіки міста, що
забезпечуватиме високе зростання і зайнятість населення. Точками зростання мають бути:
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інжиніринг та інформаційні технології, точне машинобудування та електроніка,
фармацевтичне виробництво,

харчова промисловість,

наука,

освіта

і

культура,

телекомунікації, сфера торгівлі та обслуговування.

2. Центри зі значною потужністю потенціалу розвитку та диверсифікованою
структурою – мм. Бровари, Бориспіль, Вишгород, Вишневе, Миронівка.
Місто Бровари характеризується вигідним географічним положенням, наявністю
природних ресурсів, високим рівнем розвитку промисловості, торгівлі, транспорту та
зв’язку, соціальної сфери. На території міста на початок 2009 року мешкало 93,7 тис. осіб,
що складає 5,5% від загальної кількості населення Київської області. Останнім часом в
місті спостерігається позитивна тенденція щодо чисельності населення, в основному, за
рахунок міграційних процесів. Вигідне транспортно-географічне розташування міста
поблизу столиці у поєднанні зі значними трудовими ресурсами в умовах ринкового
реформування економіки України створюють потенційні можливості для його подальшого
розвитку. Обсяг реалізованої продукції і послуг на підприємствах міста становив у 2008
році 7858,5 млн грн, при цьому важливо відзначити високу динаміку цих показників у
2000-2008 рр. (див. рис. 3.2).
У потужному та диверсифікованому потенціалі розвитку Броварів провідне місце
займають земельний, виробничий, транспортний та фінансово-інвестиційний потенціал.
Бровари відзначаються потужними земельними ресурсами (вартість землі у межах міста є
однією з найвищих у регіоні і становить 145,2 грн/кв.м).
Потужний виробничий потенціал має переважно промислову складову. Сучасні
Бровари це – багатогалузевий розвинутий промисловий центр, здатний виготовляти
конкурентноздатну продукцію. Основу промислового комплексу міста складають 32
підприємства. Обсяг реалізацованої промислової продукції у 2009 році склав 610,1
млн грн. Провідними промисловими підприємствами міста є: Казенний завод порошкової
металургії, ТОВ «Талсі ФК», ТОВ «Полімер-Колор» (металургія та оброблення металу);
ВАТ

«Кранобудівна

устаткування»,

фірма

підприємство

машинобудування»,

ЗАТ

«Стріла»,

ВАТ

Укоопспілки
«Броварський

«Броварський
«Броварський
світлотехнічний

завод
завод

комунального
торговельного

завод

«Люмен»

(машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування); ЗАТ «Броварський завод
пластмас», ТОВ «Київгума» (хімічна та нафтохімічна промисловість); ВАТ «Софія» – один
з найбільших в Україні виробників верхніх трикотажних виробів (легка промисловість);
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філія «Меркс-груп» (оброблення деревини та виготовлення виробів з неї); ТОВ німецькоукраїнська НВФ «Броварфарма»(хіміко-фармацевтична промисловість); ВАТ «Броваримолоко», ПП «Бест» (харчова промисловість); ТОВ «Броварський домобудівний комбінат
«Меркурій»,

ВАТ

«Броварський

завод

будівельних

конструкцій»

(виробництво

будівельних матеріалів).
Бровари відзначаються дуже розвинутою транспортною інфраструктурою: величина
транспортно-комунікаційного потенціалу становить 17,53. Через місто проходять
автомагістралі державного значення Київ – Чернігів, залізниця Київ – Ніжин та інші.
Магістральні залізничні і шосейні дороги мають вихід до Києва, Борисполя, Ніжина,
Чернігова, індустріальних центрів України та близького зарубіжжя. Зовнішні транспортні
зв’язки забезпечуються двома видами транспорту: залізничним та автомобільним. З
південного заходу на північний схід місто перетинає магістральна двоколійна
електрифікована залізнична лінія Київ – Ніжин. У межах міста розташована вантажна
станція II класу «Бровари» і пасажирська платформа «Княжичі». Через Бровари проходить
автомагістраль державного значення Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на Гомель),
міжнародна автотраса Одеса – Київ – Санки-Петербург – Москва та міжнародна залізниця,
яка з’єднує місто з Російською Федерацією та країнами Західної Європи. Бровари
розташовані в поблизу вітчизняних та міжнародних повітряних трас. Від київських
аеропортів «Бориспіль» та «Жуляни» їх відділяють відповідно 30 та 45 кілометрів.
Вагомість фінансово-інвестиційного потенціалу міста зростає у зв’язку з тим, що він
є основою стрімкого економічного розвитку міста. Головним напрямком інвестиційної
політики міста Бровари є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва,
подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога в реалізації економічно-значущих
інвестиційних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів (рис. 3.5).
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Рис. 3.5 – Київське Придніпов’я. Інвестиційна діяльність у районах та містах
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Загальна сума прямих іноземних інвестицій станом на початок 2009 року складала
116,5 млн дол. США (на початок 2010 року – 162,0 млн дол. США), що становить 10,6%
від загального обсягу інвестицій по області. Якщо у 2008 році обсяг прямих іноземних
інвестицій збільшився на 36,8 млн дол. США або на 45,7% у порівнянні з 2007 роком, то у
2009 році вдалося залучити 45,5 млн дол. США, що на 39,1% більше, ніж у 2008 році. На
1 особу населення припадає 1718 дол. США, проти 878 дол. США в середньому по області.
Освітній

потенціал

міста

представлений

вищими

навчальними

закладами

недержавної форми власності, які забезпечують можливість здобувати вищу освіту, не
виїжджаючи за межі Броварів – це вищі навчальні заклади І-ІV та І-ІІІ рівня акредитації:
Економіко-технологічний університет; Броварське представництво «Вищий навчальний
заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (у цих вишах у
2008 році навчалося 1,8 тисяч студентів), а також вищі навчальні заклади І-ІІ рівня
акредитації: коледж економіко-технологічного університету; Поліцейський фінансовоправовий коледж; І рівня акредитації: Броварське вище училище фізкультури та
Броварський професійний ліцей.
У місті існує розгалужена мережа фінансових установ та страхових компаній, яка
активно працює на економічний розвиток міста. Сьогодні в місті функціонує близько 30
банківських та кредитних установ, а також страхових компаній. Зосереджені у місті
фінансово-кредитні установи є потужним підґрунтям для реалізації інвестиційних
проектів.
Бориспіль характеризується вигідним транспортно-географічним розташуванням
міста біля столиці у поєднанні з потужним земельним, виробничим, транспортним,
трудовим та фінансово-інвестиційним потенціалом. У цілому це створює сприятливі умови
для подальшого розвитку міста. Обсяг реалізованої продукції і послуг на підприємствах
міста становив у 2008 році 7858,5 млн грн, при цьому важливо відзначити високу
динаміку цих показників у 2000-2008 роках. Обсяг реалізованої продукції і послуг на
підприємствах міста становив у 2008 році 7858,5 млн грн, при цьому важливо відзначити
високу динаміку цих показників у 2000-2008 роках (див. рис. 3.2). У Борисполі одна з
найбільших в регіоні вартість землі (73,7 грн/кв.м).
Виробничий потенціал, який представлений промисловістю, має тенденцію до
постійного зростання. У 2009 році обсяг промислової продукції склав 1,9% від загального
обсягу реалізованої продукції по Київській області. Порівняно з 2008 роком обсяг
промислової продукції зріс на 6,3%, що було забезпечено прирістом виробництва

413
промисловості у харчовій, хімічній промисловості, виробництві будівельних матеріалів та
виробництві

і

розподілення

тепла,

газу

та

води.

Провідними

промисловими

підприємствами міста є: ТОВ «Тамбрандс –Україна», ВАТ «Комбікормовий завод», ВАТ
«Лантманнен АХА», ТОВ «Укрпластпереробка», КП «Тепломережа», ДП «Нагель –
Фенстер», ЗАТ «Пенто-Пак», ТОВ «Водполімер», ЗАТ «Завод залізобетонних виробів»,
КП «Бориспільводоканал», ТОВ Парфюмерно-косметична фабрика «Ароза» та інші.
Стратегічною галуззю міста є його транспортний комплекс. Це забезпечується
високим рівнем розвинутості транспортної інфраструктури: величина транспортнокомунікаційного потенціалу становить 18,93. Через місто проходить траса міжнародного
значення Київ – Харків – Ростов-на-Дону. Діє залізнична станція на лінії Київ – Харків і
автостанція на магістралі цього ж напрямку. Також у місті знаходиться найбільший в
Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Освітній потенціал міста в цілому незначний. Вища освіта в місті представлена
двома вищими навчальними закладами: Бориспільським інститутом муніципального
менеджменту при МАУП, де навчається 682 студентів та Бориспільською філією
Київського славістичного університету, де навчається 617 студентів.
В основі потужного фінансово-інвестиційного потенціалу Борисполя лежить активна
інвестиційна діяльність. У 2008 році в економіку Борисполя було вкладено 844,9 млн грн
інвестицій в основний капітал, а загальні обсяги прямих іноземних інвестицій досягли на
початок 2009 р. 70,8 млн дол. США. Найбільш привабливими для іноземного інвестування
у

м.

Борисполі

залишаються

підприємства

промислового

комплексу,

зокрема,

фармацевтичної та харчової промисловості, а також транспортний комплекс міста. На
перспективу вважається доцільним залучення іноземних інвестицій у розвиток соціальної
інфраструктури (об’єкти та послуги навчального, ділового, виставкового, розважального
бізнесу), що має бути притаманним будь-якому пристоличному місту-супутнику. Зараз у
місті працюють три страхові організації, 17 відділень банків, які підпорядковані банкам
міст Києва, Одеси та Запоріжжя та інші організації бізнесової інфраструктури.
Вишгород

є

перспективним,

активно

зростаючим

центром

регіону.

Для

демографічних процесів, що відбуваються в місті, характерним є збільшення чисельності
населення. Згідно розрахунків затвердженого Генерального плану міста, чисельність
населення м. Вишгорода може зрости до 2025 року до 90 тис. осіб. Площа міста складає
49,7 кв.км. Місто характеризується вигідним географічним положенням, потужним
земельним, виробничим, транспортним та рекреаційним потенціалом.
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Вишгород має значний виробничий потенціал, представлений високорозвиненим
промисловим комплексом, який протягом останніх років постійно розвивається,
нарощуючи обсяги виробництва. Його основу складають понад 100 підприємств, які
забезпечують майже 76,0% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Провідними
промисловими підприємствами міста є: ВАТ «Карат-комплекс», ТОВ МКМ Телеком ЛТД,
виробничо-впроваджувальна фірма «Квант», ТОВ НЦ «Гравітон», (Машинобудування,
ремонт та монтаж машин i устаткування); ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ
Підприємство «Пластик Карта» (хімічна та нафтохімічна промисловість); ВАТ НВП
«Прецизійні абразиви», ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій» (промисловість
нерудних матеріалів); ТОВ «Кен-Пак (Україна)» (металооброблення); ТОВ «Натуральні
напої України» (харчова промисловість); ПАТ Київська ГЕС, Київська ГАЕС ВАТ
«Укргідроенерго» (виробництво та розподілення електроенергії та води) та інші.
Головною складовою транспортного потенціалу міста є розвинена автотранспортна
мережа, що забезпечує внутрішні і зовнішні виробничі та соціальні зв'язки. Підприємства
автомобільного транспорту повністю задовольняють потреби міста у вантажних та
пасажирських перевезеннях, які здійснюють (ДП «Вишгородтранс» та ТОВ «Авто Лайн»).
У місті працює відокремлений підрозділ «Київський судноплавний шлюз».
Потужним є туристично-рекреаційний потенціал міста. Вишгород є відомим місцем
проведення вітрильних регат та водномоторних змагань, зокрема етапу чемпіонату світу з
«Формули-1 Н2О». Близькість до м. Києва, зручне автобусне та новостворене залізничне
сполучення, реконструйована набережна дозволяють проводити в місті найрізноманітніші
мистецькі фестивалі, спортивні заходи, а наявність історичного надбання, неповторних
ландшафтів надають змогу впроваджувати культурно-туристичні та рекреаційні проекти.
На перспективу планується розбудова великих зон активного відпочинку з використанням
природно-ландшафтних ресурсів міста (водосховище, гори): зимові види спорту, водні, в
т.ч. вітрільні.
Важливим об’єктом туризму є історико-культурний заповідник, до складу якого
включено городище Х ст., що являє собою залишки літописного міста Вишгород, перші
письмові згадки про яке відносяться до Х ст. та кам'яний храм – Церква Бориса й Гліба.
Особливості потенціалу розвитку Вишгороду були максимально, на нашу думку,
враховані при розробленні перспектив розвитку міста, згідно з якими виділені три основні
напрями, на основі яких Вишгород може стати гарним і розвинутим містом: 1) культурноісторичний, який заснований на активному виростанні історичних особливостей міста;
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2) туристично-рекреаційний, спрямований на перетворення Вишгорода на зону відпочинку
й спорту і базується на вдалому розташуванні міста на живописному березі Дніпра;
3) виробничий, який повинен максимально використати географічну близькість міста до
Києва зі значними матеріальними й фінансовими ресурсами, а при ефективній політиці
може реально стати містом-супутником Києва.
Вишневе – місто Київської області, що характеризується значною людністю (36,3 тис.
осіб) і традиційно розглядається як промзона, важливе місто-супутник Києва. Значний за
потужністю потенціал розвитку міста ґрунтується на вигідному економіко-географічному
положенні, зокрема близькості до Києва як величезного ринку збуту товарів і послуг,
значній частці кваліфікованого та працездатного молодого населення, достатньо
розвинутій транспортній, телекомунікаційній, фінансовій інфраструктурі, наявності у місті
кластеру схожих за спеціалізацією компаній як вагомого чинника розміщення
підприємств, а також наявності вільних виробничих площ з відповідною технічною
інфраструктурою. Все це зумовило стрімке зростання економіки міста.
Провідним видом потенціалу розвитку історично є виробничий, зокрема,
промисловий. Важливими промисловими підприємствами міста є: ДП Жулянський
машинобудівний

завод

«Візар»,

ТОВ

Агросільгосптехніка

ВАТ

Вишневська

електромеханічна асоціація, Українсько-німецьке СП «Шмайсер», Науково-виробниче
ТОВ «Еталон» (машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування); ВАТ
«Гедеон Ріхтер УА», ТОВ «Астрафарм», ТОВ «Папірус Гурт» (хімічна та нафтохімічна
промисловість); ВАТ Рембудкомплект (оброблення деревини та виробництво виробiв з
деревини, крiм меблiв); Український НДІ порцеляни і скла (виробництво інших
неметалевих мінеральних виробів); ТОВ «Сучасні вікна», ТОВ «Бріз», ВАТ «Вишневський
ливарно-ковальський завод» (металургiйне виробництво та виробництво готових
металевих виробiв); ВАТ Київський міський молочний завод №3, (Вімм-Білль-Данн
Україна), ЗАТ Київський м’ясопереробний завод (виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів); ЗАТ Вишнівська взуттєва фабрика (легка промисловість); КП
«Вишнівськводоканал» та КП «Вишнівськтеплоенерго Вишневої міської ради КиєвоСвятошинського району» (виробництво електроенергії, води та газу) та інші.
Транспортний

потенціал

Вишневого

базується

насамперед

на

вигідному

транспортно-географічному положенні міста щодо Києва. Місто широко використовує
розташовану у безпосередній близькості від нього транспортну інфраструктуру Києва,
зокрема Кільцеву дорогу. Транспортний комплекс міста представлений також залізничною
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станцією Вишневе (Жуляни; на лінії Київ-Волинський – Фастів-1). Важливим
транспортним чинником розвитку міста є розміщення поруч аеропорту «Жуляни».
Особливості Вишневого як центра зі значною потужністю та диверсифікованою
структурою потенціалу розвитку знайшли відображення у розробленому Стратегічному
плані економічного розвитку Вишневого. Згідно цього плану пріоритетними цілями
економічного розвитку міста є ефективне використання ресурсів міста для залучення
інвестицій, розвиток бізнесу та інфраструктури.
Миронівка є районним центром Київської області, що характеризується незначною
людністю (12,1 тис. осіб). Маючи диверсифіковану структуру потенціалу розвитку, центр
характеризується переважанням насамперед виробничої та інвестиційної складових
потенціалу. У зв’зку з цим важливо відзначити високу динаміку економічного потенціалу в
останнє десятиліття: за темпами збільшення обсягів реалізованої продукції і послуг та
прямих іноземних інвестицій Миронівка має одні з найкращих показників у Київському
Придніпров’ї (див. рис.3.2 та рис. 3.4).
Виробничий потенціал представлений промисловістю, насамперед харчовою, яка
сьогодні є провідною, містоутворюючою сферою економіки міста. Ця галузь
представлена такими підприємствами, як ВАТ «Миронівський завод по виготовленню
круп та комбікормів», що є багатопрофільним виробничим комплексом, до складу якого
входить комбікормовий завод, олійно-пресовий завод, 4 елеватори та крупозавод, а також
тісно пов’язаний з ним «Миронівський м’ясопереробний завод «Легко». До цієї галузі
належать також ВАТ «Росава-хлiб», ВАТ цукровий завод «Кристал-М» та Споживче
товариство «Харчокомбiнат». Серед інших підприємств міста слід відзначити ВАТ
Миронівський автоагрегатний завод (машинобудування, ремонт та монтаж машин i
устаткування), ТОВ спільне українсько-німецьке підприємство «Хойнтекс», ЗАТ «Лілея»
(легка промисловiсть) та інші.
Менш розвинутими є транспортний та туристично-рекреаційний потенціал.
Миронівка є значним транспортним вузлом де функціонує залізнична станція ПівденноЗахідної залізниці, поблизу міста проходить автомагістраль Київ – Дніпропетровськ.
Миронівка є відомим бальнеологічним курортом з цілющими джерелами радонових
мінеральних вод; зокрема у обласній лікарні відновлювального лікування успішно лікують
поліартрит, ревматизм та інші захворювання.
В останні роки значно зріс фінансово-інвестиційний потенціал міста. Миронівка
стала значним реципієнтом вітчизняних та іноземних інвестицій, завдяки яким активно
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розвивається промисловий сектор. За 2000-2008 рр. обсяг іноземного інвестування
збільшився у сотні разів і перевищив 130 млн дол. США.

Зважаючи на особливості потужності, динаміки та структури потенціалу центрів
цього типу, перспективним напрямом їх соціально-економічного розвитку є насамперед
формування тут індустріальних, рекреаційних та інших кластерів. Міста цього типу у
найближчій перспективі – це багатогалузеві індустріальні вузли з диверсифікованою
структурою,

спеціалізований

на

високо-

та

середньотехнологічних

галузях

машинобудування, металургії, хімічній, легкій та харчовій промисловості, виробництві
будівельних матеріалів та ін. Технологічна модернізація та часткова переспеціалізація
існуючих галузей в напрямку нарощування частки високотехнологічних виробництв
стприятиме оздоровленню екологічної ситуації у цих центрах і в свою чергу має стати
інструментом соціально-економічного розвитку прилеглих територій. Фактично центри
цього типу є «полюсами», точніше «точками», зростання регіону, але їх суттєвий вплив на
прилеглі території не дуже примітно через «тінь» Києва. Яскраво це проявляється на
прикладі віддаленої від столиці Миронівки, промисловий комплекс якої активно сприяє
соціально-економічному розвитку не тільки найближчих районів Київської області, а й
Черкащини (м. Каніва та ін.).
Зважаючи на близькість цих центрів (крім Миронівки) до Києва важливим напрямом
їх розвитку є часткова передача ним певних його функцій, для яких тут кращі природні та
просторові умови: рекреаційної, селитебної, виробничої, бізнесової тощо.

3. Центри з середньою потужністю потенціалу розвитку та диверсифікованою
структурою. Вони включають три підтипи:
а) з переважанням земельного та транспортного потенціалу (мм. Сміла, Прилуки,
Буча та смт Баришівка);
б) з переважанням виробничого потенціалу (мм. Васильків, Обухів, Сквира);
в) з переважанням освітнього та туристично-рекреаційного потенціалу (мм. Ірпінь,
Ніжин, Умань, Переяслав-Хмельницький).
За радянських часів потенціал цих міст відносився до попереднього типу, але за
останні два десятиріччя він значно втратив свою, потужну раніше, виробничу складову.
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Підтип а) з переважанням земельного та транспортного потенціалу (мм. Сміла,
Прилуки, Буча та смт Баришівка):
Сміла зараз є третім містом Черкащини за кількістю населення (68,6 тис. осіб) та
п’ятим за розвитком економіки. У 2008 році обсяг реалізованої продукції та послуг склав
тут 615,7 млн грн. Місто, хоча й має середній рівень диверсифікації потенціалу розвитку,
проте характеризується переважанням земельного та транспортного потенціалу. При
площі території 40 кв. км воно відзначається досить високою вартістю землі
(47,6 грн/кв.м).
Об’єктивним фактором, який впливає на значну величину транспортного потенціалу
міста, є сприятливе географічне положення Сміли, зокрема вигідне транспортне
сполучення та розташування міста в центрі України. Це позитивно впливає на економіку
міста і забезпечує вигідні умови на основних ринках України (Київ, Одеса, Сімферополь,
Луганськ, Дніпропетровськ, Львів), Росії, Білорусії. Сміла є важливим залізничним вузлом,
через який проходить Міжнародний (Крітський) коридор «Європа – Азія» та інші
залізничні шляхи. Значний розвиток має автомобільний транспорт, обсяг вантажообороту
якого становив у 2008 р. біля 90 млн ткм. Транспортно-комунікаційний потенціал міста
(30,83) є другим за величиною після Києва.
Крім транспорту, значний розвиток у місті отримала промисловість. Головними її
галузями є машинобудування, ремонт та монтаж машин i устаткування та виробництво
харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробів. Перша галузь представлена такими
підприємствами, як ВАТ «Смілянський машинобудівний завод», ВАТ «Наукововиробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод», ДП «Оризон –
Навігація», ДП «Спектр», ДП «Оризон–Уніварсал», ДП «Приладобудівний завод
«Райдуга», ДП «Машзавод «Оризон» та ін. Підприємства харчової промисловості – ВАТ
«Смілянський

хлібокомбінат»,

ЗАТ

«Смілянська

продовольча

компанія»,

ВАТ

«Сміламолконсерв», ВАТ «Смілянський цукрокомбінат»; виробництва меблів – ТОВ
«Меблева фабрика ЛІВС», металургії – ВАТ «Завод металевих виробів», легкої
промисловості – ТОВ «Швейна фабрика» та інші.
Фінансовим базисом розвитку Сміли є активна інвестиційна діяльність. У 2008 р.
обсяг інвестицій в основний капітал склав 141,8 млн грн, а приток прямих іноземних
інвестицій в економіку міста на початок 2009 р. становив 3,1 млн дол. США.
Іншим центром зі значним земельним та транспортним потенціалом є Прилуки.
Місто за чисельністю населення та масштабами економічної діяльності є другим у
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Чернігівській області. На початок 2009 р. тут проживало 59,3 тисяч осіб, а обсяг
реалізованої продукції та послуг склав у 2008 р. 2705,2 млн грн. Досить потужним і
якісним є земельний потенціал міста, що зумовлено високою базовою ціною землі у межах
міста, яка досягає 83,8 грн/кв. м.
Потужний транспортний потенціал Прилук зумовлений насамперед значним
розвитком транспортної інфраструктури (наявністю автомобільної траси та залізниці),
сприятливим географічним розташуванням поряд з Києвом та зручним транспортним
сполученням. Прилуки, як й Сміла, є важливим залізничним вузлом, через який проходить
Міжнародний (Крітський) коридор №9 з відгалуженнями та інші залізничні шляхи, що
з’єднують Україну з Росією. Значний розвиток має автомобільний транспорт, обсяг
вантажообороту якого становив у 2008 р. 82,8 млн ткм. Транспортно-комунікаційний
потенціал міста є третім за величиною в області після Чернігова та Ніжина (8,63).
Значний виробничий потенціал міста пов’язаний з розвитком промисловості.
Промисловий комплекс міста налічує біля 20 підприємств, які представляють легку,
харчову, поліграфічну галузі промисловості та машинобудування. За обсягами реалізації
промислової продукції 68,3% займала переробна промисловість. Зокрема, частка
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становила
62,6%, хімічної та нафтохімічної промисловості – 3,2%, легкої промисловості – 1,0%.
Найбільші підприємства, вироби яких відомі за межами країни: ПАТ «АТ тютюнова
компанія «ВАТ-Прилуки», ПАТ Прилуцький завод «Білкозин», ТОВ «Алітоні», ТОВ
«Укратекс», ПАТ «Прилуцька швейна фабрика». Крім того функціонують такі
підприємства ПП «Вербена-Прилуки» (виробництво шкіргалантерейних виробів); ВАТ
«Будмаш» (машинобудування); КВТФ головних уборів «Корона» (легка промисловість);
ТОВ

ВКП

«Прилуки-Агропереробка»,

ЗАТ

«Прилуцький

м’ясокомбінат»,

ВАТ

«Прилуцький хлібозавод» (харчова промисловість) та ін.
Фінансово-інвестиційний

потенціал

соціально-економічного

розвитку

центру

пов’язаний з освоєнням вітчизняних та іноземних інвестицій. Місто має позитивний досвід
роботи з інвесторами. Прилуки традиційно займають перше місце на Чернігівщині за
обсягами прямих іноземних інвестицій, обсяги яких на початок 2009 р. склали 43,8 млн
дол. США. Прилуки мають розвинуту ринкову інфраструктуру: зокрема у місті працює 16
філій банків.
Буча, що розташована в лісовій зоні під Києвом, має насамперед потужний
земельний та транспортний потенціал. При площі міської території 11 кв. м, вона
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відзначається дуже високою, третьою за величиною у Київському Придніпров’ї, базовою
вартістю землі – 151,3 грн/кв. м. Третина території міста розташована у лісопарковій зоні.
Населення міста на початок 2009 р. становило 27,1 тисяч осіб.
Буча має дуже зручне транспортно-географічне положення, що багато в чому
зумовлює значний транспортно-комунікаційний потенціал міста (21,19) – п’ятий за
величиною у регіоні. З Бучі зручно добиратися до більшості населених пунктів західних
районів Київської області. Зі сходу на захід через місто пролягає автошлях міжнародного
значення Київ – Ковель та проходить залізниця Київ – Коростень. На території міста
розташована залізнична станція Буча та дві зупиночні платформи – Лісова Буча та
Склозавод. Буча пов'язана маршрутами приміських електропоїздів та кількома
пасажирськими поїздами з Києвом, Малином та Коростенем.
В місті діють підприємства скляної, приладобудівної, деревообробної промисловості.
Серед промислових підприємств у Бучі найбільшими є: ЗАТ «Меліоратор», Бучанський
завод склотари, ПТЕМ «Бучанський приладобудівний завод «Веда», Бучанський
експериментальний тарний завод, ВАТ «Науково-дослідний інститут склопластиків і
волокна», склозавод та інші.
У 2008 році у місті освоєно 120,3 млн грн інвестицій в основний капітал (з них 43,8
млн грн на житлове будівництво), а обсяг іноземних інвестицій склав 7,2 млн дол. США.
У смт Баришівка проживає 10,9 тисяч осіб, площа території становить 5 кв. км.
Селище відзначається насамперед високими показниками земельного та транспортного
потенціалу. Сприятливе транспортно-географічне положення центру зумовлене зручним
розташуванням селища на річці Трубіж, магістральній залізниці у напрямі Київ – Полтава,
знаходженням за 6 км на північ від автостради Київ – Харків, а також безпосередньою
близькістю від Міжнародного аеропорту Бориспіль. У селищі працює залізнична станція.
Дещо меншим за потужністю є виробничий потенціал міста. Серед промислових
підприємств у Баришівці найбільшими є: ЗАТ Баришівський шкіряний завод, ЗАТ
«Молнія», ДП «Елегант» (легка промисловість); ВАТ Баришівський молокопродукт, ТОВ
Віта Україна, ТОВ Виробничо-зовнішньоторгівельна фірма «Євро» ТОВ «Кондитерський
дім Шантіль», (виробництво харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробів); ВАТ
Хімтепломаш (машинобубування, ремонт та монтаж машин i устаткування); ДОЧП «Барс»
(металургiйне

виробництво

та

виробництво

готових

металевих

«Укрполімерконструкція» (хiмiчна i нафтохiмiчна промисловість) та ін.

виробiв),

ТОВ
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Протягом останнього десятиліття для Баришівки характерна стрімка позитивна
динаміка фінансово-інвестиційного потенціалу. Зокрема за 2000-2008 рр. обсяги прямих
іноземних інвестицій зросли на 53,1 млн дол. США, що є суттєвим підґрунтям для
подальшого економічного розвитку міста.
Характеризуючи центри даного підтипу, слід відзначити, що існуючий рівень
соціально-економічного розвитку їм вдалося зберегти саме завдяки досить виразній
спеціалізації господарства на використанні окремих складових потенціалу – транспортної
та земельної. Втративши в останні два десятиліття частину свого виробничого потенціалу,
вони засвідчили свою конкурентоспроможність у транспортній сфері, визначивши своє
місце у територіальному поділі праці. Відповідно, їх подальший розвиток значною мірою
залежить від інтенсивності та ефективності використання саме транспортного та
земельного потенціалу, водночас розвиваючи й інші сучасні види діяльності.
Центри цього підтипу мають ефективно використовувати своє вигідне транспортногеографічне положення на перетині діючих та перспективних залізничних і автомобільних
міжнародних шляхів, у майбутньому ставши важливими елементами розбудови мережі
сучасної транспортно-комунікаційної інфраструктури в Україні. На підходах до цих міст
перспективним є створення транспортно-логістичних комплексів

та розміщення

майданчиків для відстою вантажного транспорту великої місткості. Значний земельний
потенціал у поєднанні з розвинутою транспортною та виробничою інфраструктурою
мають створювати сприятливі умови для формування в цих центрах системи
індустріальних парків, зокрема типу «Грінфілд».
Підтип б) з переважанням виробничого потенціалу (мм. Васильків, Обухів, Сквира)
Місто Васильків відноситься до центрів з середньою потужністю потенціалу
розвитку та його диверсифікованою структурою. Провідне місце займає виробничий
потенціал, представлений промисловістю.
Місто Васильків має потужний промисловий комплекс, який протягом останніх років
розвивається, постійно нарощуючи обсяги виробництва. Його основу становлять
підприємства легкої, харчової, хімічної та нафтохімічної промисловості, металургії,
машинобудування та ін. Провідними промисловими підприємствами міста є: ВАТ
«Васильківський завод холодильників», ТОВ «ВЗХ-Стар», ДП «Мотортехніка-Васильків»,
ЗАТ ВО «Машинобудівельний завод» (машинобудування, ремонт та монтаж машин та
устаткування); ВАТ «Васильківський шкірзавод», ТОВ «СлаВа» (легка промисловість);
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ЗАТ

«Васильків

хлібопродукт»,

ДП

«Васильківський

хлібозавод»,

ТОВ

ВФ

«Васильківмлин» (харчова промисловість); ТОВ ВФ «Санрайс» (виробництво виробів з
деревини); ТОВ «Хімтек», ТОВ «ВЗХ-Полімер», (хімічна та нафтохімічна промисловість);
ДП «Стімекс-Профіль» (металургія та оброблення металлу); ВАТ Промислово-будівельна
група «Антарес» (виробництво інших неметалевих мінеральних виробів), ТОВ «Аква
косметикс груп» та інші. Нарощування обсягів промислового виробництва повинно
здійснюватися переважно за рахунок розвитку підприємств міста, що здійснюють
діяльність в галузях машинобудування, легкої промисловості, виробництва деревини та
виробів з дерева та ін.
Крім виробничого потенціалу, Васильків має певний земельний, транспортний,
освітній та туристично-рекреаційний потенціал. У місті працює Васильківська філія
вищого навчального закладу (ІІІ рівень акредитації) «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна». Васильків відомий своїми історико-архітектурними
пам'ятками, серед яких: стародавнє городище X–XIII ст., залишки Змієвих валів; давні
міські храми і декілька старовинних світських споруд: Собор Антонія і Феодосія (1758);
Миколаївська церква (1792); дерев'яна Церква Різдва Богородиці (1859); адмінбудинок
1817 р. та інші.
Обухів є районним центром Київської області. Він відноситься до міст з середнім
потенціалом розвитку. Його загальна площа становить 24,2 кв. км., чисельність населення
складає 32,5 тис. осіб.
При певному розвитку інших, основним потенціалом міста є виробничий,
представлений, насамперед промисловим виробництвом. Провідними підприємствами
галузі є: ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», ЗАТ «Трипільський пакувальний
комбінат» (целюлозно-паперове виробництво); ЗАТ «Обухівський молзавод» (харчова
промисловість); ВАТ «Завод «Цегла Трипілля», ВАТ «Аерок Обухів» (виробництво іншої
неметалевої мінеральної продукції); ТОВ «Алеана», ТОВ «Інтерфом» (хiмiчна i
нафтохiмiчна промисловість); ВАТ «Обухівський вентиляційний завод» (металургiйне
виробництво та виробництво готових металевих виробiв); ВАТ Стиролбіотех (ВАТ
«Трипільский біохімзавод»); ЗАТ «Наталка» (легка промисловість) та ін.
Площа території Сквири становить 63,3 кв. км, чисельність населення 17,1 тис. осіб.
Основою соціально-економічного розвитку міста є насамперед ефективне використання
виробничого потенціалу, в першу чергу промислового.
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Промисловий комплекс міста налічує біля 20 підприємств, які представляють
харчову, легку галузі промисловості, машинобудування та промисловість будівельних
матеріалів. У структурі промисловості за обсягами реалізації промислової продукції
домінуюче місце займала харчова промисловість (77,8%), підприємствами якої у 2009 році
було вироблено 166,3 млн грн продукції. За цими особливостями промисловість міста має
багато спільного з Миронівкою з її потужним агропромисловим потенціалом. Провідними
підприємствами Сквири є: Сквирська філія ТОВ «Грона», ТОВ «Сквирський комбінат
хлібопродуктів», ДП «Тхорівський спиртзавод», ВАТ «Шамраївський цукровий завод»
(виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів); ПП «Сквиратекс-1»
(виробництво

швейних

виробів);

ВАТ

Сквирський

вентиляторний

завод

(машинобудування, ремонт та монтаж машин i устаткування) та ЗАТ Сквирський
цегельний завод «Промінь» (промисловість будівельних матеріалів). Незважаючи на
складний фінансовий стан, значна частина промислових підприємств району продовжує
вживати заходи, що спрямовані на випуск конкурентноздатних видів продукції,
оптимізацію структури промислового виробництва, розширення коопераційних зв’язків,
освоєння нових ринків збуту виробленої продукції як в Україні, так і за її межами.
Місто має значний транспортний потенціал. Тут працює залізнична станція, існує
розгалужена мережа автомобільних шляхів. В останні роки у Сквирі активізувалася
інвестиційна діяльність. Зокрема, підвищився рівень іноземного інвестування (рис.3.4).

Загальним напрямом соціально-економічного розвитку центрів цього підтипу є
ефективне використання існуючого виробничого, насамперед промислового потенціалу,
його якісні трансформації, а також максимальне використання сприятливих зовнішніх
умов для його активної реалізації. На базі існуючих промислових центрів цього підтипу
доцільним

є

створення

перспективних

промислових

вузлів:

Васильківського,

Обухівського, Сквирського, механізмом розвитку яких повинно бути функціонування
системи індустріальних кластерів. Їх перспективною спеціалізацією мають стати
середньотехнологічні галузі машинобудування, харчова, легка, деревообробна, целюлознопаперова промисловість та промисловість будівельних матеріалів. Пріоритет має
надаватися технологічній модернізації та частковій переспеціалізації існуючих виробництв
в напрямку нарощування частки високотехнологічних виробництв.
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Підтип в) з переважанням освітнього та туристично-рекреаційного потенціалу
(мм. Ірпінь, Ніжин, Умань, Переяслав-Хмельницький).
Умань. Найбільш значними видами потенціалу соціально-економічного розвитку
Умані, які визначають її місце на економічній карті України, є освітній та туристичнорекреаційний.
У місті розташовані чотири вищих навчальних заклади: Національний університет
садівництва, Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Європейський
університет (Уманський підрозділ)

та Уманська філія Київського інституту бізнесу і

технологій, в яких навчається 20,5 тисяч студентів). Працюють також вищі навчальні
заклади І-ІІ рівня: Агротехнічний коледж, Економіко-правовий коледж, Педагогічне
училище, Медичний коледж, Музичне училище, Професійний аграрний ліцей, Уманська
автомобільна школа ТСОУ.
Туристично-рекреаційний потенціал міста за свою структурою досить різноманітний,
але насамперед він культурно-історичний. Умань відома своїми пам’ятками історії та
архітектури. Найбільш відомим є Державний заповідник – дендропарк «Софіївка». Серед
численних музеїв Умані слід відзначити: Уманський краєзнавчий музей (заснований 1917
року), художній музей, музей культури, музей-квартира Г. Котовського, Меморіальний
музей-квартира Надії Суровцової та інші. Серед визначних історичних пам'яток міста
насамперед необхідно виділити Пам'ятник керівникам селянського повстання в 17-му
столітті «Коліївщина» Івану Гонті та Максиму Залізняку. В м. Умань, знаходиться також
могила засновника хасидизму Нахмана из Брацлава, яку щорічно відвідує більш як 30
тисяч паломників.
Виробничий потенціал Умані представлений досить розвинутою промисловістю.
Провідними її галузями є: машинобудування та приладобудування (заводи ВАТ
«Уманьферммаш»,

«Мегомметр»,

оптико-механічний,

театрального

устаткування),

харчова (овочеконсервний, маслосироробний, вітамінний, лікеро-горілчаний заводи,
м'ясокомбінат, ВАТ «Уманьпиво» та інші), легка (швейна, взуттєва, фабрика мистецьких
промислових виробів), промисловість будівельних матеріалів (толевий, цегельний заводи
тощо) та ін.
Транспортний потенціал Умані пов’язаний з проходженням поблизу міста
автомобільних шляхів міжнародного значення: Київ–Одеса, який є частиною Європейського
транспортного коридору № 9; Стрий–Тернопіль–Кіровоград–Знам'янка та ін.
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Ніжин (74,7 тис. осіб) є важливим соціально-економічним центром Чернігівської
області. У структурі потенціалу розвитку міста провідне місце займають освітній та
туристично-рекреаційний потенціал.
В системі вищої освіти міста діють два вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів
акредитації: 1) Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя (ІV
рівень акредитації) – один з найстаріших навчальних закладів в Україні (заснований у 1805
р.). Він відомий далеко за межами країни своїми освітніми, науковими і культурними
традиціями. Сьогодні на семи факультетах університету (філологічному, історикоюридичному, психології та соціальної роботи, природничо-географічному, іноземних мов,
фізико-математичному, культури і мистецтв) функціонує 30 кафедр, працює 339
викладачів, серед яких 20 професорів, 163 кандидати наук. Сьогодні в університеті
навчається майже 6 тисяч студентів, магістрантів та аспірантів; 2) Відокремлений
підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Ніжинський агротехнічний інститут» – ІІІ рівень акредитації. В місті є також два вищих
навчальних закладів системи підготовки молодих спеціалістів І-ІІ рівнів акредитації:
Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. М. Заньковецької та Ніжинський медичний
коледж.
Туристично-рекреаційний

потенціал

Ніжина

характеризується

численними

пам'ятниками історії та культури, архітектурними комплексами. Найбільш визначними
серед них є: Історико-культурний комплекс грецького братства XVIIІ ст., Архітектурний
комплекс

Миколаївського

собору,

XVIIІ

ст.,

Історико-архітектурний

комплекс

Благовіщенського монастиря, Історико-культурний комплекс церкви Іоанна Богослова,
Історико-культурний комплекс Ніжинської пошти (70-ті роки ХІІІ ст.), Історикокультурний комплекс Ніжинського замку. Значними пам'ятниками історії та культури
міста є також: Архітектурно-ландшафтний комплекс Центрального скверу М.В.Гоголя
(друга половина ХІХ ст.), Історико-архітектурний комплекс вулиці Московської,
Архітектурно-ландшафтний комплекс садиби ліцею, Історико-культурний комплекс
Введенського монастиря.
Ніжин є також значним промисловим центром, який спеціалізується на
машинобудуванні

(НВК

«Прогрес»,

«Ніжинсільмаш»,

Ніжинське

ВАТ

«Механічний

завод»,

учбово-виробниче підприємство

ВАТ

«УТОС»),

«Завод
харчовій

промисловості (Ніжинський консервний комбінат, ВАТ «Ніжинський хліб», АТ
«Ніжинський

пивзавод»,

ВАТ

«Ніжинський

жиркомбінат»,

ВАТ

«Ніжинський
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м’ясокомбінат»), медичній промисловості (ТОВ «Лабораторії скануючих пристроїв», ТОВ
НВП «Метекол»), легкій промисловості (ЗАТ «ДіСі Ніжинка»), хімічній промисловості
(ЗАТ «Ніфар»), деревообробній промисловості (ВАТ «Меблева фабрика», ПВКФ
«Кур’єр») та ін.
Ніжин є важливим вузлом залізничних та автомобільних доріг, який відзначається
досить високим показником транспортно-комунікаційного потенціалу – 17,2.
Ірпінь є важливим пристоличним містом, потенціал розвитку якого має насамперед
туристично-рекреаційну та освітню складові.
Потужний туристично-рекреаційний потенціал міста має переважно лікувальнорекреаційну спрямованість. Приірпіння відоме як оздоровниця державного значення.
Сьогодні тут діє близько 20 санаторіїв і профілакторіїв, будинки відпочинку, понад 10
таборів дозвілля та відпочинку. Установи санаторного лікування представлені санаторіями
для дорослих та батьків з дітьми, дитячими санаторіями і комплексами. Санаторії
спеціалізуються на лікуванні захворювань серцево-судинної системи та органів
кровообігу. Майже всі установи санаторного лікування функціонують цілорічно. Для
подальшого розвитку цієї сфери у місті достатньо сприятливі кліматологічні умови та
потужні природні ресурси (хвойно-листяні ліси, річка); традиційно сформований імідж
санаторно-курортної зони регіону; розвинена мережа споруд санаторно-оздоровчого
призначення, кваліфікований персонал; територіальна близькість до Києва та наявність
транспортної інфраструктури та ін.
Ірпінь є значним освітнім центром, який включає в себе два вищих навчальних
закладів: Національний університет державної податкової служби України IV рівня
акредитації (у структурі якого функціонують Київський фінансово-економічний коледж і
Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний інститут фінансового права та
Науково-дослідний центр з проблем оподаткування), а також Ірпінський економічний
коледж Національного аграрного університету. У цих вишах навчається близько 15 тис.
студентів.
Промисловий комплекс м. Ірпінь включає понад 20 підприємств, які представляють
харчову, деревообробну, хімічну промисловість, виробництво нерудних мінеральних
матеріалів, машинобудування. Провідними підприємствами міста є: ТОВ Будматеріали,
ВАТ СБК-Прогрес, ТОВ Стерх, ТОВ Ірма та інші.
Значним є також транспортний потенціал Ірпеня. Через місто проходять магістральна
автомобільна дорога державного значення М 07 (Київ – Ковель – Яготин), міжнародні
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автомобільні транспортні коридори: Критський №3, Європа – Азія. Через місто
пролягають залізничні колії магістральної лінії Київ – Коростень, які обслуговує
залізнична станція Ірпінь. Загалом місто характеризується високим показником
транспортно-комунікаційного потенціалу – 21,19.
Місто Переяслав-Хмельницький розташоване на лівому березі Дніпра, на річці
Трубіж. Найбільш значними соціально-економічними об’єктами міста, які визначають
його місце на карті України, є ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» та численні історико-культурні пам’ятки.
Відповідно провідними видами потенціалу розвитку є освітній та туристичнорекреаційний потенціал.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет заснований у 1986
році. Сьогодні навчально-виховний процес в університеті забезпечують 29 кафедр, на яких
працює 395 науково-педагогічних працівників, із них 51 доктор наук, 195 кандидатів наук,
доцентів. Станом на кінець 2010 р. в університеті здобувають освіту 5055 студентів, із них
2633 – на денній, 2422 – на заочній формі навчання.
Туристично-рекреаційний потенціал міста має культурно-історичну спрямованість.
Переяслав-Хмельницький оголошений як місто-музей. Всього в ньому 30 музеїв. Визначні
пам'ятки: Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, в якому
представлені архітектури та традиції українців з найдавніших часів до 19-го століття.
Серед іншого є колекція вітряків XVII-XIX століть, залишки будівель X-XI століть,
побудована в 16 столітті Церква Св. Михайла та Вознесенський чоловічий монастир.
Широко відомими є й інші музеї Переяслав-Хмельницького: Музей народної архітектури
та побуту Середньої Наддніпрянщини, Меморіальний музей Г. С. Сковороди; Музей
Трипільської культури, Музей лікарських рослин, Меморіальний музей класика єврейської
літератури Шолом-Алейхема, Музей «Заповіта» Тараса Шевченка, Археологічний музей,
Музей-діорама «Битва за Дніпро», Музей Кобзарського мистецтва, Державний музей
українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини та ін.
Переяслав-Хмельницький не відноситься до міст з розвинутим виробничим та
транспортним потенціалом, але має значні земельні та трудові ресурси.
Загальними напрямами подальшого розвитку центрів соціально-економічної
активності цього підтипу є:
а) формування комплексних туристично-рекреаційних зон, які ґрунтуються на
максимальному

використанні

сприятливих

природних,

соціально-економічних

та
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інфраструктурних умов рекреаційної діяльності – що вигідно відрізняє їх від індустріально
розвинутих міст регіону. Це повинно підняти туристично-рекреаційну сферу на якісно
новий рівень розвитку. У контексті перспектив подальшого розвитку цих центрів
важливим є не стільки фактична наявність, скільки значний потенціал (туристичнорекреаційний, транспортний, земельний, природний, трудовий) для розбудови в цих містах
рекреаційної інфраструктури міжнародного рівня;
б) збільшення впливу центрів цього підтипу на підвищення культурно-освітнього
рівня прилеглих регіонів, зокрема через забезпечення потреб периферійних районів
Київського Придніпров’я у підготовці кваліфікованих фахівців для місцевих галузей
господарства, одночасно враховуючи сучасні світові вимоги до вищої освіти. Одним з
шляхів реалізації цього завдання є створення – на основі підвищення цільової
спрямованості науково-освітньої діяльності у цих містах – інноваційно-освітніх кластерів,
як «полюсів освітнього розвитку» відповідних регіонів. Фактично це має призвести у
перспективі до формування у Київському Придніпров’ї поліцентричних мезорегіональних
(обласних) освітніх систем.

4.

Центри

з

середньою

потужністю

потенціалу

розвитку

та

слабодиверсифікованою структурою.
Вони включають два підтипи:
а) з переважанням транспортного потенціалу (мм. Фастів, Коростень, Бердичів,
Овруч);
б) з переважанням туристично-рекреаційного потенціалу (мм. Канів, КорсуньШевченківський, Новгород-Сіверський, Чигирин).
Підтип а) з переважанням транспортного потенціалу (мм. Фастів, Коростень,
Бердичів, Овруч).
Коростень – місто обласного підпорядкування Житомирської області, що має досить
значну людність (66 тис. осіб), займає помітне місце в системі розселення, транспортній
мережі та традиційно розглядається як один з важливих економічних центрів області.
Центр характеризується позитивною економічною динамікою за останнє десятиліття,
проте її інтенсивність дещо нижча порівняно з іншими містами Житомирської області.
Основу потенціалу розвитку центру складає транспортно-комунікаційний потенціал,
що характеризується високими показниками. Так, Коростень є великим транспортним
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вузлом Південно-Західної залізниці. Інші складові потенціалу розвитку представлені,
проте значного впливу на розвиток центру не виявляють. Наприклад, фінансовоінвестиційний потенціал характеризувався незначним приростом прямих іноземних
інвестицій.
Виробничий

потенціал

Коростеня

представлений

підприємствами

добувної,

обробної, харчової, машинобудівної та хімічної промисловості, причому особливої уваги
заслуговує видобування гранітів. Загалом за обсягами промислового виробництва місто
займає друге місце в області (10-12% всього промислового виробництва області). Серед
підприємств обробної промисловості необхідно відзначити «Коростенську порцеляну»,
«Коростенський завод залізобетонних шпал», «Трубосталь», «Інтертайл» (виробництво
керамічної

плитки).

Харчова

промисловість

представлена

Коростенським

м`ясокомбінатом, хлібозаводом та підприємством «Астрал» (крупи, мука, макаронні
вироби).

Машинобудівна

промисловість

представлена

заводом

хімічного

машинобудування «Хіммаш», підприємствами «Шляхмаш» та «КВК-71» (виробництво
сільгосптехніки та запчастин). Хімічна промисловість представлена виробництвом
лісохімії та лакофарбової продукції, косметичних виробів.
Таким чином, у місті розвинена за своєю структурою виробнича підсистема, проте
вона значною мірою спрямована на забезпечення функціонування транспортного
комплексу. Відповідно, за різноманітністю складових потенціалу розвитку Коростень
подекуди

поступається

менш

населеним

центрам

Київського

Придніпров`я.

У

відповідності з цим серед перспектив розвитку даного центру необхідно відзначити
подальше

посилення

транспортно-комунікаційного

потенціалу,

водночас

з

урізноманітненням потенціалу розвитку загалом, зважаючи на значну людність даного
центру.
Бердичів

–

місто

обласного

підпорядкування

Житомирської

області,

що

характеризується значною людністю (біля 86 тис. осіб) і традиційно розглядається як
важливий мезорегіональний центр області. Водночас за проведеною типізацією центрів
місто потрапило до групи центрів з середнім рівнем потенціалу та слабодиверсифікованою
його структурою. Виконаний аналіз засвідчив, що за об`ємом виробничого потенціалу
Бердичів як центр з досить високою людністю поступається менш населеним центрам,
наприклад, Коростеню, а динаміка виробництва товарів і послуг за останнє десятиліття
характеризується слабким приростом. Водночас виразну позитивну динаміку має
фінансово-інвестиційний потенціал, що характеризується значним приростом прямих
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іноземних інвестицій, починаючи з 2000 р., причому як в абсолютному вимірі, так і на
одну особу. Необхідно відзначити зосереджений в центрі рекреаційний потенціал, як у
частині історико-культурної спадщини, так і, певною мірою, наявної тут інфраструктури.
Привертає увагу досить висока базова вартість землі, що, фактично, співмірна з такими
центрами Київської області, як Біла Церква, Васильків та Бориспіль, а також перевищує
вартість в Черкасах.
Основою виробничого потенціалу Бердичева є ВАТ Бердичівський машинобудівний
завод «Прогрес», ВАТ «Бердичівський завод транспортного машинобудування»,
виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри та шкіряного взуття, комплексна
переробка деревини, підприємства харчової промисловості: ВАТ «Бердичівський
хлібозавод», ЗАТ «Бердичівхолод», ТОВ «Солодова компанія», ВАТ «Бердичівський
пивоварний завод», а також меблева промисловість – ЗАТ «Бердичівмеблі» – та поліграфія
– КП «Поліграфічна фабрика». Водночас основу потенціалу розвитку центру складає
транспортно-комунікаційний потенціал. Так, Бердичів є важливим залізничним вузлом, де
перетинаються декілька важливих магістралей: Москва – Ковель, Москва – Ужгород,
Санкт-Петербург – Одеса, Київ – Львів, Одеса – Ковель, Сімферополь – Варшава, Харків –
Варшава, Дніпропетровськ – Варшава. Окрім того, через Бердичів проходять важливі
автошляхи, що визначає високий транспортно-комунікаційний потенціал центру.
Овруч – районний центр Житомирської області, розташований на її півночі. Центр,
незважаючи на невелику людність – менше 20 тис. осіб – все ж відіграє помітну роль за
зосередженим тут потенціалом розвитку, як у масштабі мезорегіону та Житомирської
області, так і Київського Придніпров`я загалом. Протягом останнього десятиліття для
Овруча характерна позитивна динаміка економічного потенціалу, що відповідає середнім
показникам Житомирської області – біля 140% (2000-2008 рр.). Хоча абсолютний приріст
реалізованої продукції за цей період і незначний, він все ж співмірний з приростом значно
населеніших центрів, наприклад, Коростеня.
Основу

виробничого

потенціалу

центру

складають

підприємства

легкої

промисловості, харчової (консервний, молочноконсервний заводи), будівельних матеріалів
(завод

залізобетонних

слабодиверсифікований

виробів).
та

має

Водночас

досить

виразну

потенціал
спеціалізацію

розвитку
на

центру

транспортно-

комунікаційній складовій. Так, на залізничному вузлі, зокрема, функціонує пункт
контролю через державний кордон України та Білорусі, а також ряд підприємств з
обслуговування залізничного транспорту.
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Фастів – районний центр та місто обласного підпорядкування Київської області. Не
дивлячись на досить значний людський потенціал, що тут зосереджений, – майже 50 тис.
осіб, місто потрапило до групи центрів із слабодиверсифікованим потенціалом розвитку.
Необхідно відзначити, що це єдиний центр даного типу у Київській області.
Характеризуючи окремі складові потенціалу розвитку, відзначимо порівняно невисоку
роль земельного потенціалу, що поступається не лише іншим центрам Київської області,
але й центрам інших регіонів Київського Придніпров`я. За фінансово-інвестиційним
потенціалом Фастів займає помітне місце, як за абсолютним приростом прямих іноземних
інвестицій, так і за приростом іноземних інвестицій на одну особу. Рекреаційний
потенціал, зосереджений у Фастові незначний, як власне, і освітній.
Основу виробничого потенціалу міста складають підприємства таких галузей, як
машинобудування (ВАТ «Факел», ДОЧП завод «Промгазапарат», ВАТ «Електронагрівач»,
ВАТ Завод хімічного машинобудування «Червоний Жовтень»), металургія (ДОЧП, ВАТ
Київський завод металовиробів ім.Письменного), целюлозно-паперова промисловість,
харчова (ДОЧП ЗАТ «Оболонь» Фастівський пивзавод) та легка промисловість. Загалом
виробничий потенціал Фастова протягом останнього десятиліття характеризується досить
значною динамікою: відбулося зростання більше, ніж у два рази. При цьому досить великі
значення характеризують і приріст реалізованої продукції у розрізі на одну особу: він
збільшився більше, ніж на 6 тис. грн за період 2000-2008р. Проте серед складових
потенціалу

розвитку центру першочергове значення

все

ж

має транспортно-

комунікаційний потенціал.
Фастів – крупний залізничний вузол, що має важливе значення, як для пасажирських,
так і для вантажних перевезень. Так, у межах транспортного вузла функціонує три залізничні
станції: Фастів-1, що є крупною вузловою станцією Південно-Західної залізниці і обслуговує
пасажирські перевезення, а також Фастів-2 та Фастів-3, що займаються вантажними
перевезеннями. У місті функціонують цілий ряд підприємств, що обслуговують роботу
залізничного вузла, зокрема моторовагонне депо, центр залізничних рефрижераторних
перевезень та інші, на яких зайнято біля 5 тис. осіб.
Підтип б) з переважанням туристично-рекреаційного потенціалу (мм. Канів,
Корсунь-Шевченківський, Новгород-Сіверський, Чигирин).
Корсунь-Шевченківський

–

районний

центр

Черкаської

області.

Має

слабодиверсифікований потенціал розвитку, центр характеризується переважанням
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туристично-рекреаційної складової потенціалу. Водночас необхідно відзначити високу
динаміку економічного потенціалу: за період 2000-2008 рр. він зріс у 3,7 разу, причому
високими є не лише показники динаміки, але й абсолютного приросту. Так, за цей період
абсолютний приріст реалізованої продукції в Корсуні склав понад 278 млн грн, що більше,
ніж в Умані, Бердичеві, Ніжині, Коростені, які значно перевищують КорсуньШевченківський за людністю. Фінансово-інвестиційний потенціал центру невисокий і
особливою динамікою не вирізнявся. Таким чином, зосереджений тут рекреаційний
потенціал, зокрема в частині історико-культурної спадщини, складає важливу передумову
подальшого розвитку центру. У місті створено Корсунь-Шевченківський історикокультурний заповідник, що включає палацовий ансамбль, ландшафтний парк, художню
галерею, історичний музей, музей І.С. Нечуя-Левицького.
Чигирин – місто на півдні Київського Придніпров’я, районний центр Черкаської
області. Місто порівняно невелике за людністю і поступається іншим центрам цієї групи:
його населення складає біля 10 тис. осіб. Втім, місто характеризується досить потужною
історико-культурною спадщиною та має середній за потужністю потенціал розвитку серед
інших центрів Київського Придніпров`я. Щодо виробничого потенціалу, він представлений
шкіряною та хутровою галузями промисловості, харчовою, меблевою. За останнє
десятиліття економічний потенціал центру зріс удвічі, проте загальний приріст реалізованої
продукції за 2000–2008 рр. невеликий – на рівні 46 млн грн. Таким чином, основою
потенціалу розвитку центру на даний період є туристично-рекреаційна складова. У місті
створений Національний історико-культурний заповідник «Чигирин», що включає комплекс
пам’яток історії, культури та природи на території Чигирина, с. Суботова та Холодного Яру.
Окрім цього, діє низка музеїв, зокрема Чигиринський музей археології Середнього
Подніпров’я та музей Богдана Хмельницького.
Канів – місто обласного значення, районний центр Черкаської області. Місто
характеризується одними з найвищих показників, що характеризують економічну динаміку
центру. Так, обсяг реалізованої продукції за період 2000-2008 рр. у центрі зріс у понад 8
разів, успішно функціонують декілька підприємств, які мають стратегічне значення для
господарства України, а також є експортерами продукції на зовнішній ринок. У Каневі
зосереджені підприємства гідроенергетики (Канівська ГЕС), харчової та переробної галузей
(Канівський «Маслосирзавод», ЗАТ «Агроекопродукт»).Таким чином, можна говорити про
посилення виробничої складової потенціалу розвитку. Водночас його структура на даному
етапі характеризується переважанням туристично-рекреаційної складової. Передумовою для
цього є значний історико-культурний потенціал, що зосереджений у Каневі. Окрім
загальновідомого Шевченківського національного заповідника «Тарасова гора», функціонує
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низка музеїв: Канівський історичний музей, Канівський музей народного декоративного
мистецтва, Бібліотека-музей Гайдара.
Перспективи подальшого розвитку. Характеризуючи центри даного типу, необхідно
відзначити, що здебільшого середнього об`єму потенціалу розвитку їм вдалося досягнути
насамперед досить виразній спеціалізації на розвитку окремих складових потенціалу –
транспортної та туристично-рекреаційної. Вони засвідчили свою конкурентоспроможність у
цій сфері, визначили своє місце у регіональному поділі праці. Відповідно, їх подальший
розвиток значною мірою залежатиме від інтенсивності та ефективності розвитку низки видів
діяльності, що представляють ту чи іншу складову потенціалу розвитку, доповнюють чи
обслуговують її.
Разом з тим, необхідно відзначити, що для таких центрів, як Бердичів та Коростень, які
характеризуються досить високою людністю, паралельно з розвитком транспортнокомунікаційної складової доцільним має бути розвиток й інших складових, зважаючи на
деяку втрату цими центрами своєї регіональної ролі в якості полюсів росту. Посилення
галузевої диверсифікації і успішне функціонування виробничої та інших складових має
позитивно вплинути на динаміку та інтенсивність розвитку цих центрів. Для деяких центрів
актуальним має стати відновлення ролі тих видів діяльності, що раніше визначали їх
спеціалізацію, були основою їх розвитку. Наприклад, у випадку Чигирина – це хутрова
галузь. Загалом щодо підгрупи центрів із переважанням туристично-рекреаційної складової
необхідно

відзначити невідповідність

історико-культурного-потенціалу, що

в них

зосереджений, наявній тут туристичній інфраструктурі. Саме її розбудова має стати одним з
найбільш актуальних напрямів розвитку цих центрів.
5. Центри з невеликим потенціалом розвитку та слабодиверсифікованою
структурою. До цього типу входить переважна більшість (68) центрів (див. рис. 3.1). Вони
представляють або невеликі міста обласного підпорядкування (Новоград-Волинський,
Малин, Славутич, Золотоноша, Березань, Ватутіне, Ржищів), або невеликі районні центри.
Загальною рисою більшості з них є периферійне розташування на значній віддалі від
обласних центрів. Незначний потенціал переважно місцевого рівня не дозволяє ефективно
реалізовувати

комплексні

соціально-економічні

програми,

але

дає

можливість

концентруватися на певному вибраному напрямку діяльності, який може мати конкурентні
переваги: зокрема на розвитку виробництв з високим значенням валової доданої вартості,
агропромисловому, тощо.
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3.3. Посилення конкурентоспроможності м. Києва і Київської
області як засіб активізації їх інтегрального потенціалу
Конкурентоспроможність регіону
Важливою складовою при оцінюванні інтегрального потенціалу території і
пріоритетів господарської діяльності регіонів України є аналіз сучасного стану
конкурентоспроможності економіки. Проблема підвищення конкурентоспроможності
держав і регіонів у світовому господарстві сьогодні є одним з головних напрямів розвитку
світової економіки. У ринковій системі господарювання категорія конкурентоспроможності
є однією з головних, оскільки в ній концентровано виражаються економічні, науковотехнічні, організаційні, виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові можливості
окремих суб’єктів господарської діяльності і всієї економіки країни в цілому. Тенденції до
глобалізації та застосування інноваційних методів економічного розвитку вимагають нового
підходу до встановлення значення регіонів для конкурентоспроможності країни в цілому та
їх ролі у глобальній конкуренції за інноваційний та інвестиційний капітал. Ключове
значення у проблемі конкурентоспроможності має положення регіону в державі та світовому
господарстві; перенесення акценту у вивченні конкурентних переваг територій із
міжнародного та загальнодержавного на регіональний та локальний рівень. Тому суспільногеографічна складова відіграє провідну роль у дослідженнях конкурентоспроможності країн
та регіонів у світовому господарстві.
Можна виділити кілька ключових рис, характерних для переважної більшості
досліджень з тематики конкурентоспроможності держави та регіону в Україні:


головною

рушійною

силою

конкурентоспроможності

вважаються

суб’єкти

економічної діяльності: фірми чи підприємства (ТНК та їх філії, фірми регіонального та
державного значення та такі, що функціонують лише на локальному рівні, часто в рамках
існуючих кластерів);


визнається

важлива

роль

держави

в

забезпеченні

процесу

підвищення

конкурентоспроможності регіонів; вона розглядається як сукупність органів влади,
інститутів та організацій, що впливають на формування необхідного законодавства
(економічне, екологічне та трудове законодавство

тощо), засобів стимулювання

підприємницької діяльності (податкове навантаження на підприємства тощо) та в
подальшому

контролює

їх

дотримання,

в

той

час

як

двигуном

зростання

конкурентоспроможності регіональної економіки вважається бізнес та підприємництво
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різних форм та розмірів (від малих та середніх підприємств до транснаціональних
корпорацій та їх філій);


наголошується на необхідності створення регіональних кластерів та регіональних

інноваційних систем як основи конкурентоспроможності національної економіки та
економіки регіонів держави;


вважається, що показник валового внутрішнього продукту є індикатором, який

відображує рівень державної та регіональної конкурентоспроможності;


недостатньо

уваги

приділяється

впливу стану навколишнього

природного

середовища регіону на регіональну конкурентоспроможність, результатом чого є не завжди
адекватна оцінка конкурентних позицій регіонів держави, яка не враховує реальні та
потенційні негативні впливи забруднення навколишнього середовища на економічну та
соціальну складові регіональної системи.
Порівняльний аналіз різних підходів до оцінки конкурентоспроможності регіону
показує відсутність повноти і єдності у визначенні поняття конкурентоспроможності
регіону,

переважання

вивчення

окремих

аспектів

конкурентоспроможності

над

інтегральними оцінками. Дослідження не спираються на спільне розуміння поняття «регіон»
і не охоплюють різні функції цього територіального утворення: економічну, демографічну,
соціальну, екологічну та ін.
Принциповою метою конкурентоспроможності є високий рівень зайнятості та якості
життя населення. Особливої уваги заслуговує аналіз ефективності використання
інтегрального

потенціалу

Конкурентоспроможність

регіону
регіону

та
загалом

його
є

географічного

положення.

інтегральним

результатом

конкурентоспроможності всіх складових елементів регіональної системи: соціальної,
економічної, управлінської, інституційної підсистем, безпеки та екології регіону.
Узагальнення методів, методик та підходів щодо оцінки конкурентоспроможності
регіонів дає підстави стверджувати, що для регіональної суспільно-географічної системи
необхідно розробити нові методи оцінки. Суспільно-географічне дослідження інтегральної
конкурентоспроможності регіону має охоплювати виділення груп факторів, вплив яких на
конкурентоспроможність регіонів проявляється у значеннях низки статистичних показників,
які об’єднано у групи: економічні фактори (стан господарства, зовнішньоекономічна
активність, мале підприємництво), демографічні фактори, соціальні фактори (ринок праці,
здоров’я населення, добробут населення, середня і вища освіта), інноваційні фактори,
інфраструктурні фактори, фактори стану природного середовища. В дослідженні
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конкурентоспроможності регіонів України проаналізовано 95 показників. Аналіз здійснено
за допомогою методів кластерного, факторного аналізу, багатовимірного шкалювання та
картографічного методу. Результати аналізу дали можливість провести типізацію регіонів
України за конкурентоспроможністю, що допомогло визначити місце Києва та Київської
області у державі.
Із застосуванням методу факторного аналізу виділено 26 факторів: 5 економічних, 4
демографічні, 6 соціальних, 4 інноваційні, 4 інфраструктурні, 3 фактори стану
навколишнього середовища. Ступінь територіального прояву факторів відображено у
показниках факторних ваг.
Перший економічний фактор включає показники продуктивності праці, валового
регіонального продукту, валової доданої вартості, обсягів імпорту товарів та послуг, прямих
іноземних інвестицій та інші й відображає головні характеристики економічного розвитку
регіону. Другий фактор корелюється з показниками, що характеризують промисловий
розвиток регіону (частка населення, зайнятого в промисловості, обсяг реалізованої
промислової продукції, обсяги експорту товарів і послуг та ін.), що свідчить про важливість
промислового розвитку в забезпеченні фактичної конкурентоспроможності регіонів
держави. Третій та четвертий фактори, відповідно, пов’язані з показниками, що
характеризують ступінь зносу основних засобів економіки регіону та часткою продукції
машинобудування в експорті товарів. П’ятий фактор характеризується сильним
кореляційним зв’язком із показниками частки збиткових підприємств в економіці регіону.
Перший демографічний фактор охоплює показники природного приросту, кількості
пенсіонерів та частки населення у віці, молодшому за працездатний, та, отже, об’єднує
показники вікової структури населення регіону й загальні параметри зміни кількості
населення. Другий, третій та четвертий фактори складаються, відповідно, з показників:
коефіцієнт

міграційного

приросту / скорочення

населення

у

внутрішньодержавних

міграціях, кількість померлих дітей у віці до одного року, коефіцієнт міграційного
приросту/скорочення населення внаслідок міждержавних міграцій.
Перший соціальний фактор охоплює показники зайнятості молоді, наявних сукупних
доходів населення, середньомісячної заробітної плати, кількості легкових автомобілів у
приватній власності, кількості студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації та кількості аспірантів, що свідчить про важливу роль добробуту населення та
зайнятості й освіти молоді для конкурентоспроможності регіону. Другий фактор складається
з показників стану здоров’я населення, а саме кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД,
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що дає можливість розглядати його як фактор, що стримує підвищення регіональної
конкурентоспроможності. Третій фактор включає в себе два важливі показники: економічно
активне населення та рівень зайнятості, що узгоджується з уявленням про важливу роль
даних категорій в регіональній конкурентоспроможності. Четвертий фактор складається з
єдиного показника – коефіцієнта смертності населення від хвороб системи кровообігу. До
складу п’ятого фактора входить показник «кількість учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах». Шостий фактор відбиває зв'язок з досліджуваною категорією показника
«кількість інвалідів, осіб на тисячу населення».
Перший фактор, виділений з показників інноваційного розвитку регіонів, інтегрує в
собі ряд важливих показників, в першу чергу обсяг науково-технічних робіт, виконаних
власними силами підприємств, та кількість поданих заявок на видачу охоронних документів
до патентних відомств інших країн і до Департаменту інтелектуальної власності України, а
також кількість докторів та кандидатів наук. Другий фактор складається з показника «частка
штатних працівників, які підвищили кваліфікацію», що означає важливу роль такого
процесу регіональної інноваційної системи як процес постійного підвищення кваліфікації
робочої сили в забезпеченні конкурентоспроможності регіонів України. Третій фактор
охоплює показники кількості інноваційно-активних промислових підприємств та їх поділу
на групи за видами інноваційної активності (підприємства, що впроваджували інноваційну
продукцію,

інноваційні процеси, організаційні

інновації,

маркетингові

інновації).

Складовими четвертого фактору є індикатори обсягу реалізованої інноваційної продукції та
питомої ваги інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції.
Перший

фактор

з

групи,

що

відображає

вплив

на

регіональну

конкурентоспроможність рівня розвитку інфраструктури, включає в себе показники
кількості абонентів кабельного телебачення, торгової площі магазинів, відвідування театрів,
відвідування музеїв. Цей фактор можна пояснити як такий, що відображає ступінь
задоволення населенням головних духовних та матеріальних потреб. Другий та третій
фактори складаються кожен з єдиного показника, відповідно: кількість місць у
підприємствах готельного господарства, книжковий фонд бібліотек. Четвертий фактор
характеризує рівень забезпеченості населення домашніми телефонними апаратами.
Перший фактор з групи показників стану навколишнього середовища складається з
компонент: скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, капітальні
інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, сплачені
екологічні платежі та витрати на охорону навколишнього природного середовища. Другий
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фактор характеризується сильним зворотнім зв'язком з єдиним показником у своєму складі –
часткою знешкоджених, знищених відходів, у загальному обсязі утворених відходів І-ІІІ
класів небезпеки. Третій фактор складається з показника «викиди шкідливих речовин в
атмосферне повітря, т/км2.
Підсумком аналізу конкурентоспроможності регіонів держави є типізація регіонів
України

за

конкурентоспроможністю

–

виділено

регіони

з

високою

конкурентоспроможністю (м. Київ); регіони з конкурентоспроможністю, вищою за середню
(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська області); регіони з середньою
конкурентоспроможністю (АР Крим, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська
області, м. Севастополь); регіони з конкурентоспроможністю, нижчою за середню
(Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Сумська, Черкаська області); регіони з
низькою конкурентоспроможністю (Вінницька, Волинська, Житомирська, Кіровоградська,
Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області).

Конкурентоспроможність міста Києва та Київської області
Об’єктивному аналізу конкурентних позицій міста з виявленням слабких та сильних
сторін за рівнем розвитку факторів регіональної конкурентоспроможності може стати на
заваді існування значної різниці в рівні розвитку між столицею та рештою регіонів держави.
Однак головною метою конкурентної стратегії міста має стати підвищення міжнародної
конкурентоспроможності. В цьому контексті важливим завданням є підвищення
продуктивності праці до рівня найбільш розвинутих регіонів країн-членів ЄС з Центральної
Європи (Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, тощо).
Факторні ваги міста за виділеними методом факторного аналізу факторами
конкурентоспроможності розподіляються наступним чином. Серед виділених економічних
факторів найбільш сильне вираження має перший фактор, що цілком узгоджується з даними
щодо рангів та сум рангів показників, та відбиває економічну «вагу» столиці. Сила прояву
другого фактора, який є індикативним щодо ролі промисловості у конкурентоспроможності
регіонів, є, прогнозовано, значно меншою, та поступається показникам промислово
розвинутих регіонів другого та третього типів. Значення факторної ваги третього фактору
зумовлено поєднанням у ньому високого ступеню зносу основних засобів та низького
ступеню зносу основних засобів промисловості. Враховуючи той факт, що промислове
виробництво не відіграє головної ролі в забезпечені конкурентоспроможності міста, можна
стверджувати, що за даним фактором Київ не має суттєвих конкурентних переваг, більш
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того, 24-й серед регіонів держави ранг за ступенем зносу основних засобів (65,3%) свідчить
про негативний вплив даного фактора на підвищення конкурентоспроможності міста.
Виключно негативно можна інтерпретувати значення факторних ваг четвертого фактору (які
зумовлені низьким показником частки продукції машинобудування в експорті товарів
(8,3%)), та п’ятого фактору, який відображає вплив на конкурентоспроможність регіону
частки збиткових підприємств (для Києва вона становить 44,1%, що є найгіршим
показником у державі). Підсумком аналізу розподілу факторних ваг виділених економічних
факторів є висновок щодо неоднозначного положення Києва в економічному просторі
держави – маючи найвищі в Україні макроекономічні показники, за рядом факторів місто,
тим не менш, програє конкурентну боротьбу іншим регіонам держави, а його конкурентні
позиції за цими факторами є слабкими.
В цілому сприятливими є результати, що демонструє Київ за демографічними
факторами, але серед факторів соціального простору присутня значна диференціація за
значеннями: демонструючи значну перевагу за першим, третім, четвертим факторами, та
задовільні значення п’ятого та шостого факторів, місто, однак, має значні проблеми з
кількістю ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб (другий фактор), що є головним слабким
місцем регіону в даній групі факторів. Факторні ваги виділених інноваційних факторів
свідчать про сильні лідерські позиції міста серед регіонів держави. Виключення становлять
значення другого фактору, що зумовлені низькою часткою працівників, що підвищили
кваліфікацію.

Враховуючи

важливість

цього

показника

в

забезпеченні

конкурентоспроможності регіонів держави очевидним є висновок щодо необхідності
збільшення частки працівників, які підвищують кваліфікацію, в економіці міста. Недостатні
значення показнику книжкового фонду бібліотек зумовлюють відповідне значення
факторних ваг третього фактору та є єдиним слабким місцем регіону в групі факторів рівня
розвитку інфраструктури. Серед факторних ваг отриманих містом в групі факторів стану
навколишнього середовища виділяється їх значення для фактора забруднення атмосферного
повітря (третій екологічний фактор), що, цілком прогнозовано, свідчить про суттєву
перешкоду підвищенню конкурентоспроможності1.

1

Київ має найбільшу суму рангів за показниками стану навколишнього середовища серед усіх регіонів держави.
Відображення такої ситуації можна знайти в тому факті, що в щорічному звіті «Mercer Quality of Life Report» за
2009 р. Київ посідає 162 місце (з 215) рейтингу (поряд з такими містами як Тріполі, Сан-Сальвадор, Сараєво, Скоп’є,
Москва, Дамаск, Манагуа тощо), а в звіті «European Green City Index» за 2009 р., що публікується аналітичним
відділом видання «Економіст» – 30 місце (при 30 містах-учасниках рейтингу). При створенні останнього рейтингу
авторами були використані індикатори, аналогічні застосованим у даному дослідженні в групі факторів, що
відображають вплив на конкурентоспроможність стану навколишнього середовища: забруднення води та повітря,
перероблення відходів, обсяги інвестицій у природне середовище.
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Аналізуючи значення окремих індикаторів варто звернути увагу насамперед на:
найнижчий серед регіонів держави коефіцієнт покриття експортом імпорту в зовнішній
торгівлі товарами, мала частка населення у віці молодшому за працездатний, велике
значення коефіцієнту смертності від новоутворень, велике значення коефіцієнту
злочинності. Покращення даних показників є важливою передумовою підвищення
інтегральної конкурентоспроможності міста.
Київська область віднесена за результатами аналізу до регіонів із середньою
конкурентоспроможністю – регіони цього типу мають певні можливості для підвищення
власної конкурентоспроможності та переходу до типу регіонів з конкурентоспроможністю,
вищою за середню. Високий показник продуктивності праці в області (54,39 грн за годину
праці), співставний з показниками продуктивності праці Харківської (48,92), та Запорізької
областей (49,45), які віднесені до типу регіонів з конкурентоспроможністю вищою, за
середню, свідчить про наявність у регіону принципової конкурентної переваги.
В загальних рисах регіон характеризується несприятливими значеннями показників
інноваційного розвитку (разом з такими областями цього типу як Львівська, Одеська області
та м. Севастополь) та розвитку інфраструктури (разом з Луганською областю). Слабкі
конкурентні позиції область має за показниками, що характеризують стан здоров’я
населення, за підгрупою показників рівня розвитку освіти.
Аналіз значень факторних ваг свідчить про те, що в області спостерігається сильний
прояв першого фактору, що виділений методом факторного аналізу з групи індикаторів
економічного розвитку (також значний прояв фактору спостерігається в Одеській,
Полтавській області та м. Севастополь). Факторні ваги виділених соціальних факторів
розподіляються наступним чином: для Київської області характерними є значення
факторних ваг, що свідчать про сильний прояв четвертого фактора – значної смертності
населення регіону від хвороб системи кровообігу.
Для Київської області (разом із Львівською) характерні слабкі конкурентні позиції за
другим фактором з групи показників інноваційного розвитку, а разом з Одеською областю та
Севастополем – слабкий ступінь прояву третього фактору, що пояснюється, відповідно,
незначною часткою штатних працівників, що підвищили кваліфікацію та вкрай низькою
питомою вагою інноваційно-активних підприємств в економіці регіону.
Факторні ваги факторів стану навколишнього середовища розподілені таким чином,
що для Київської, Луганської та Львівської областей характерні найменші значення другого
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фактора, що є конкурентною перевагою та пояснюється суттєвою часткою знешкоджених
відходів у загальному обсязі утворених (37,8%, 55,9% та 38,5% відповідно).
Слабкі місця та сильні сторони конкурентних позицій кожного з регіонів
формуються також під впливом окремих показників. Показниками, незадовільні значення
яких стримують зростання регіональної конкурентоспроможності Київської області, є:
висока частка збиткових підприємств, рентабельність операційної діяльності, витрати
електроенергії, мала кількість спільних підприємств, мала кількість іноземних туристів, що
відвідали регіон (що пояснюється наявністю Києва, як головного центру туристичної
активності держави, та на відвідування якого й спрямована переважна більшість іноземних
туристів), висока частка пенсіонерів та найвищий показник дитячої смертності в країні,
малий відсоток працівників з повною вищою освітою, низький показник зайнятості молоді,
критичні значення показників стану здоров’я населення, висока частка соціальної допомоги
в структурі населення регіону, вкрай низькі показники кількості студентів та аспірантів (що
також може бути пояснено роллю Києва, як найбільшого освітнього центру держави), мала
кількість поданих заявок на видачу патентів, мала кількість абонентів кабельного
телебачення та користувачів мережі Інтернет, незначний книжковий фонд та малі показники
відвідування населенням театрів та музеїв, мала кількість номерів у готелях (що
компенсується одним з найвищих в державі значень коефіцієнту використання місткості
готелів, а отже може свідчити про необхідність збільшення кількості готелів), малі значення
показників лікарняної інфраструктури та високі показники обсягів забруднення атмосфери
та скидання забруднених зворотних вод.
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ВИСНОВКИ
1. Одним із важливих напрямів економічного піднесення країни, досягнення
конкурентних переваг у глобалізованому світі є раціональне й ефективне використання
ресурсного потенціалу території. Це та основа, на якій базується господарська діяльність,
формується територіальна структура виробництва і розселення населення, відбувається
взаємодія природних та суспільних компонентів. За умов обмеженості фінансових засобів,
зниження дієвості макроекономічних регуляторів використання внутрішнього потенціалу
території стає головним ресурсом розвитку регіонів.
Ефективне

використання

потенціалу

території,

підвищення

конкурентоспроможності виробництва, зниження його ресурсоємності нерозривно
пов’язано з впровадженням сучасної техніки і нових технологій, інноваціями в економіці,
істотним підвищенням ролі інтелектуального потенціалу, удосконаленням виробничих і
виробничо-територіальних форм господарської діяльності. Запровадження інновацій,
ресурсозберігаючих технологій, ширше використання високоякісних ресурсозамінників,
екологізація виробництва – головні пріоритети у використанні ресурсів для господарських
цілей, підвищенні конкурентних позицій держави (регіону).
За сучасних умов суспільного розвитку, коли ресурсний, зокрема природний,
потенціал не є вирішальним чинником підвищення ефективності економіки, а все більшу
роль відіграють людський капітал, фінансові ресурси, можливості сприйняття та генерації
інновацій, суспільно-географічне положення території та інші чинники, найбільш
прийнятним для визначення потенціалу території є поняття «інтегральний потенціал».
Воно поєднує всі ресурси території (людські, природні, виробничі, фінансові та ін.) і саму
територію з її суспільно-географічним положенням, як поле взаємодії суспільноприродних компонентів. Таким чином, в структурі інтегрального потенціалу виділяється
ціла низка часткових потенціалів, пов’язаних з наявністю на території певних ресурсів та їх
груп.
Основними вихідними положеннями при дослідженні інтегрального потенціалу
території, обґрунтуванні напрямів ефективного використання всіх видів ресурсів є:
1) наявність природних, особливо земельних, мінеральних, водних ресурсів, певною мірою
матеріальних, трудових, що формують первинні конкурентні переваги території, не є
достатньою

умовою

конкурентоспроможності

ефективної

господарської

виробництва;

2)

дедалі

діяльності,

більшого

забезпечення

значення

набувають
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модернізація і нововведення в економіці, у тому числі в освоєнні та використанні ресурсів,
розвиток

наукоємних

галузей,

створення

новітніх

науково-технічних

розробок;

3) підвищення ролі економіко-географічного місцеположення та економічного середовища
у використанні ресурсного потенціалу; 4) необхідність врахування міжнародної стратегії
формування ринку всіх видів ресурсів та світової кон’юнктури щодо кожного з них;
5) поява досконаліших виробництв, не пов’язаних з використанням ресурсів –
ресурсозамінних; 6) у зв’язку з вичерпністю ресурсів надр, а також необхідністю
відновлення продуктивності земельних, рослинних ресурсів все більшого значення при їх
використанні набувають ресурсозбереження і ресурсозаощадження.
Як показало наше дослідження далеко не всі складові інтегрального потенціалу
здійснюють однаковий вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Апробована на
прикладі районів Київської області методика оцінки інтегрального потенціалу та його
складових показала, що визначальну роль у розвитку території відіграє людський
(демографічний, працересурсний, екістичний), виробничий, фінансовий, транспортний та
потенціал земельних ресурсів.
2. Демографічний потенціал – важлива складова людського потенціалу, що
включає в себе всі особливості, властивості та можливості населення необхідні для
відновлення поколінь, тобто чисельності населення з його структурою та якісними
характеристиками. Формування та реалізація демографічного потенціалу визначається
демографічними процесами: народжуваністю, смертністю і природним приростом
(скороченням) населення. Природне відтворення залежить від статево-вікової структури
населення, а також шлюбно-сімейних процесів.

Важливу роль

у формування

демографічного потенціалу відіграють міграції, що можуть порівняно швидко змінити
демографічну структуру населення регіону, оскільки у міграціях бере участь переважно
населення репродуктивного віку. Таким чином, для визначення демографічного потенціалу
регіону необхідно враховувати особливості демографічних процесів (народжуваність,
смертність, природний приріст, шлюбність, розлучуваність), демографічної структури
(розподіл за статтю і віком) та міграцій населення.
Загальною тенденцією для всіх районів Київської області є зменшення
демографічного потенціалу, зростання демографічного навантаження, звуження бази
природного відтворення, розвиток процесів депопуляції та підвищення частки старших
вікових груп. Міграції населення, переважно з економічних причин, відіграють головну
роль у формуванні демографічного потенціалу Київської області. Наявність місць
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прикладання праці, близькість і транспортна доступність столиці приваблює мігрантів
працездатного віку з Київської області та інших областей України. Відповідно, Київська
агломерація

та

прилеглі

райони

характеризуються

порівняно

високим

рівнем

демографічного потенціалу. Завдяки столичності м. Києва його високий демографічний
потенціал зберігатиметься і в подальшому.
Віддалені від столиці аграрні райони характеризуються глибокою демографічною
кризою: високі показники переважання смертності над народжуваністю посилюються
міграційним відтоком населення. У промислово розвинутих районах, особливо в міських
поселеннях цих районів, зменшення демографічного потенціалу відбувається менш
інтенсивно, ніж у периферійних, однак за умови збереження сучасних тенденцій
демографічна криза набуде незворотних наслідків.
Загрозами демографічного розвитку Київської області є депопуляція населення,
процеси старіння, нерегульовані міграції, деградація шлюбно-сімейних відносин. Для
нейтралізації демографічних загроз, пом’якшення наслідків демографічної кризи
необхідно:

покращення

соціально-економічних

умов

життєдіяльності

населення,

забезпечення та удосконалення державних мінімальних стандартів з оплати праці,
пенсійного забезпечення, освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального
обслуговування, соціальної підтримки тощо.
3. У структурі людського потенціалу території важливе місце належить
працересурсному потенціалу. Це обумовлено тим, що працересурсний потенціал є
необхідною передумовою розвитку всіх соціально-економічних процесів, інноваційного
розвитку господарства, взаємодії з природним середовищем тощо. Він є головною
продуктивною силою, оскільки створює і використовує засоби праці, забезпечує
виробництво матеріальних і духовних благ, сприятливих екологічних умов проживання
людей. Його масштаби як виробника і споживача є спонукальною силою для виробництва
певних обсягів товарів і послуг.
Київська область – територія, в межах якої процеси господарської діяльності
посилюються ефектом столичності. Це створює особливі умови для реалізації
працересурсного потенціалу шляхом подальшого розвитку сфери прикладання праці.
Однією з ключових проблем сучасної реалізації трудового потенціалу є значні
територіальні відмінності в рівнях господарського розвитку окремих адміністративних
районів. Це визначає окремі території, як депресивні.
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Іншою важливою особливістю є невідповідність попиту і пропозиції на локальних
ринках праці. Формування ринку робочих місць визначається в значній мірі ринковими
чинниками, які недостатньо враховуються при підготовці нових генерацій кваліфікованих
кадрів. Це зумовлює цілий ряд проблем для випускників навчальних закладів, які шукають
перше місце роботи.
Поступова децентралізація господарської діяльності, яка проявляється у розміщенні
окремих виробництв, чи елементів інфраструктури за межами Києва позитивно вплинула
на можливості реалізації трудового потенціалу в межах окремих локальних ринків праці.
Це позитивно впливає на розвиток регіону в руслі розвитку місцевого самоврядування і
дає можливість реалізувати інтегральний потенціал території шляхом залучення інвестицій
та створенням нових господарських об’єктів, а відповідно і нових місць прикладання
праці.
Одночасно за окремими територіями Київської області зберігається статус
депресивності з відповідно слабкими можливостями реалізації потенціалу. Це стосується
периферійних відносно Києва адміністративних одиниць.
Актуальною залишається проблема сільської зайнятості та розвиток сфери
прикладання праці в сільській місцевості, підвищення ефективності використання
трудового потенціалу через розвиток товарного виробництва та посилення значення
галузей харчової промисловості. Позитивним трендом є розвиток інфраструктурних
галузей господарської діяльності. Розширення можливостей зовнішньоекономічної
діяльності, інтеграція територій у міжнародний обіг товарів та послуг дає можливість
реалізації значної частини трудового потенціалу шляхом створення високотехнологічних
та високоефективних робочих місць. Формування системи логістичних центрів навколо
столиці зумовили переміщення певної частини робочих місць за межу Києва і тим самим
покращили ситуацію на окремих локальних ринках праці.
В цілому для посилення господарського ефекту від розвитку територій та
ефективного використання трудового потенціалу на рівні адміністративних районів слід
визначити наступне:
– Для подолання негативних тенденцій формування сфери прикладання праці у
районах з переважно аграрною спеціалізацією та ознаками депресивності (Володарський,
Згурівський, Поліський, Ставищенський, Таращанський, Яготинський, Тетіївський,
Богуславський, Тетіївський, Рокитнянський) слід посилити використання працересурсного
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потенціалу шляхом формування нових форм виробничої та обслуговуючої діяльності та
розвитку інфраструктурних галузей.
– Заходи з покращення використання працересурсного потенціалу у районах
високого рівня впливу столичності полягають у розвитку інфраструктурних галузей та
галузей промислового виробництва, що винесені за межі м. Києва. В цих районах (КиєвоСвятошинський, Вишгородський, Броварський, Бориспільський) зосереджений значний
потенціал сфери прикладання праці. Також необхідно зазначити, що подальше
покращення ситуації з використання трудового потенціалу буде відбуватися під впливом
ринку столиці.
– Підвищення ефективності трудового потенціалу Бородянського та Макарівського
районів значною мірою залежить від подальшого промислового розвитку та розвитку
транзитного потенціалу.
– Промисловий сегмент ринку праці в подальшому буде зберігати важливе значення
в Васильківському, Білоцерківському, Обухівському, Фастівському районах. Тут
реалізація трудового потенціалу буде відбуватись шляхом залучення трудових ресурсів в
промислові

підприємства,

транспортну

інфраструктуру

та

сільськогосподарське

виробництво.
– В цілому покращення ситуації з розвитку сфери прикладання праці та реалізації
працересурсного потенціалу в межах області буде тісно зв’язане з розвитком
інфраструктурних галузей (логістичні комплекси) та нарощуванням експортного
потенціалу галузей промислового виробництва, зокрема харчової промисловості. Також
значний потенціал розвитку сфери прикладання праці закладений в інноваційному
компоненті розвитку всіх галузей господарської діяльності (інформаційні технології).
4. Під поняттям „екістичний потенціал”, ми розуміємо масштаби розвитку та
особливості системи розселення того чи іншого регіону, беручи до уваги також й наявні
потенційні можливості (передумови), які здатні у перспективі забезпечити її розвиток.
За допомогою індексного методу, використовуючи індикатори, що характеризують
наявний стан екістико-демографічного розвитку різних категорій міських і сільських
населених пунктів, зокрема, їх кількісний склад, адміністративний статус, чисельність
населення, а також рівень урбанізації (відсоток міського населення) та щільність населення
у розрахунку на 1 км 2 в розрізі адміністративних районів Київської області, нами було
проведено оцінку рівня потенційного розвитку їх поселенської мережі.
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Отримані при цьому результати, засвідчили, що дуже високий (І = 1,00) і високий
(І = 0,53 – 0,58) рівні потенційного розвитку поселенської мережі характерні здебільшого
для населених пунктів деяких адміністративних районів передмістя столиці, а саме: КиєвоСвятошинського (у тому числі поселень Ірпінської міської ради), Бориспільського,
Бородянського й Броварського. У межах цієї території, площа якої становить лише 4,2 тис.
км 2, розміщується 1/3 міських та 15,6% сільських населених пунктів Київщини, де, станом
на 1 січня 2010 року проживало 588,4 тис. осіб або 34,2% населення регіону загалом.
Переважна їх більшість відзначається зручним транспортно-географічним положенням
стосовно м. Києва, у господарському відношенні вони виконують, як правило, промислові
(Бровари, Буча, Вишневе), промислово-транспортні (Бориспіль), рекреаційно-промислові
(Боярка, Ірпінь, смт Ворзель), аграрно-промислові (смт Бородянка), науково-освітні
(Бровари, Ірпінь, смт Коцюбинське, с. Княжичі), науково-дослідні (смт Немішаєве, Чабани,
села Новосілки, Чубинське) функції.
Середній рівень (І = 0,40 – 0,46) потенційного розвитку поселенської мережі мають
також населені пункти інших адміністративних районів приміської зони Києва –
Васильківський, Вишгородський і Обухівський, а також окремо Рокитнянський. На
території окремих міських поселень зосереджено промислові підприємства, які
обслуговують та доповнюють господарський комплекс столиці, зокрема, Київська ГЕС
(Вишгород), Київський картонно-паперовий комбінат (Обухів), Трипільська ТЕС
(Українка) тощо.
Для

населених

пунктів

Баришівського,

Білоцерківського,

Богуславського,

Володарського, Згурівського, Кагарлицького, Макарівського, Миронівського, ПереяславХмельницького,

Сквирського,

Ставищенського,

Таращанського,

Тетіївського,

Фастівського і Яготинського адміністративних районів, які в межах території області
займають периферійне положення, притаманний низький рівень (І = 0,30 – 0,39) розвитку
їх поселенської мережі.
Дуже низький рівень (І = 0,13 – 0,19) розвитку поселенської мережі в межах
Київської області характерний для Іванківського та Поліського адміністративних районів,
населенні пункти яких знаходяться у зоні підвищеного рівня радіаційного забруднення.
Серед пріоритетних напрямів розвитку поселенської мережі приміської зони
столиці у найближчій перспективі слід виділити можливий варіант входження в проектні
межі міської смуги м. Києва окремих поселень Ірпінської міської ради (смт Коцюбинське),
а також Києво-Святошинського (Вишневе, смт Чабани), Вишгородського (Вишгород) та
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Обухівського (смт Козин) адміністративних районів. Для деяких міських населених
пунктів другого порядку Бородянського (смт Бородянка, Немішаєве), Макарівського (смт
Макарів) й Баришівського (смт Баришівка) районів, очікується посилений розвиток
міграційних процесів та відповідно зростання їх людності.
Стосовно ж поселень периферійної зони Київської області, то важливим напрямом
їх розвитку й надалі залишатиметься агропромислова спеціалізація шляхом впровадження
новітніх сільськогосподарських технологій та створення сучасної системи фермерських
господарств, особливо це стосується Білоцерківського, Переяслав-Хмельницького та
Сквирського районів.
5. Потенціал земельних ресурсів – важлива складова інтегрального потенціалу
території Київської області. Це особливо цінний ресурс для створення її економічного
потенціалу. Завдяки використанню землі формується близько 95% обсягу продовольчого
фонду області та 70% товарів народного споживання. У структурі земельних ресурсів
переважають сільськогосподарські угіддя (59,3%), де основне місце займає рілля (81,5%).
На забудовані землі припадає 4,4% території.
Високий рівень господарського використання території у поєднанні з надмірною
розораністю сільськогосподарських угідь призводять до зниження природного потенціалу
земельних ресурсів, деградації ґрунтового покриву, зниження економічної ефективності
сільського господарства. Характерними для Київської області є висока землемісткість
сільського господарства, надто великі площі займають землі виробничого призначення, які
часто використовуються неефективно, особливо для потреб промисловості, транспорту,
енергетики. Значні території зайняті відходами виробництва, сміттєзвалищами.
В основу визначення потенціалу земельних ресурсів покладено природну
родючість ґрунтів (за балами бонітету), вміст гумусу в орному шарі ґрунту. Враховуються
також види сільськогосподарських угідь, ступінь забрудненості земель тощо. Грошова
нормативна оцінка землі (зі щорічною індексацією кадастрових оцінок), проведена
Держкомземом на основі цих показників, характеризує природний потенціал земельних
ресурсів Київської області. Він в цілому є високим (12,1 тис. грн/га при середньому в
Україні 14,3 тис. грн/га, 2010 р.), однак з істотними порайонними відмінностями.
В результаті дослідження виділено 3 типи адміністративно-територіальних районів:
1) з високим потенціалом земельних ресурсів (понад 13 тис. грн/га) – КиєвоСвятошинський,

Васильківський,

Сквирський,

Білоцерківський,

Рокитнянський,

Кагарлицький, Миронівський, Володарський, Тетіївський, Ставищанський і Таращанський
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райони; 2) з середнім потенціалом земельних ресурсів (від 13 до 10 тис. грн/га) –
Фастівський, Богуславський, Обухівський, Бориспільський, Баришівський, Згурівський,
Яготинський, Переяслав-Хмельницький райони; 3) з низьким потенціалом земельних
ресурсів (менше 10 тис. грн/га) – Макарівський, Бородянський, Вишгородський,
Броварський, Поліський, Іванківський райони.
Земельні ресурси м. Київ розглядаються як просторовий базис життєдіяльності
людини на відміну від сільських адміністративних районів, в яких земля – це засіб
сільськогосподарського виробництва. Нормативна ціна землі у м. Київ визначається на
основі середньої базової ціни по місту з урахуванням зонального, локального та
функціонального коефіцієнтів, вона становить 4 млн 640 тис. грн/га (2010 р.).
Основні напрями використання земельних ресурсів області:
– сільськогосподарський;
– як територіальний ресурс для розселення населення, вдосконалення системи
розселення Київської міської агломерації;
– створення соціально-економічного потенціалу у приміських та периферійних
районах, комерційного використання ділянок;
– вдосконалення транспортної інфраструктури;
– для дачної та котеджної забудови;
– як території рекреаційного та оздоровчого призначення;
– для розширення природно-заповідного фонду, здійснення заходів з консервації та
охорони земель.
6. Виробничий потенціал – це вартість наявних основних фондів, від якої
віднімають вартість зношених основних фондів, з урахуванням їх зношення і розширення.
Фінансовий потенціал – це сума вітчизняних та іноземних інвестицій у господарство
певній території. Інформаційний потенціал – сукупність усієї наявної інформації про певну
частину дійсності.
В основу вивчення виробничого, фінансового й інформаційного потенціалу
покладено традиційний методологічний і методичний апарат економіко-географічного
дослідження. Він базується на системно-структурному аналізі, а також застосуванні
картографічного, математико-статистичних методів та апарату формальної логіки, у т.ч.
типізування отриманих результатів з її прив’язкою до території. Для розкриття змісту
окремих видів інтегрального потенціалу використані також й інші методи комплексної
економіко-географічної характеристики території. Вона деталізована у розгорнутій
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методиці дослідження виробничого, фінансового й інформаційного потенціалів регіону.
Методика складається з трьох етапів, що розбиті на підетапи та спрямована на розкриття
територіальної і галузевої структур виробничого, фінансового й інформаційного
потенціалу. Тому акцентуємо увагу на основних економіко-географічних результатах
дослідження.
Було виділено просторові структури виробничого, інформаційного і фінансового
потенціалів за регіонами Київської області. Встановлено, що для кожного з них є два
потужних ядра – міста Київ і Біла Церква, між якими розміщена перехідна зона з середніми
значеннями показників, найвіддаленіші від них райони області віднесено до периферії.
Таким чином, сучасна організація у просторі виробничого, інформаційного і фінансового
потенціалів відповідає другій теоретичній моделі розміщення господарства Й. фон
Тюннена. Тому є всі підстави поглибити вивчення внутрішніх відмін у розміщенні
кожного з цих потенціалів з метою кращого розуміння сучасних господарських процесів у
Київській області.
Необхідно скоординувати зусилля державних і місцевих органів влади з
відповідними приватними, корпоративними і громадськими установами й організаціями,
що діють на її території для визначення першочергових проектів, реалізація яких зумовить
суттєве покращення добробуту населення та сприятиме повнішому використанню
виробничого, інформаційного і фінансового потенціалу території кожного з регіонів
Київської області.
7. Транспортна система є важливою складовою інтегрального потенціалу території,
вона стимулює залучення ресурсів території до обігу, зумовлює формування і переміщення
потоків товарів, послуг та інформації. До основних територіальних функцій транспорту
відносяться просторова інтеграція, територіальне сполучення (комунікаційна функція),
транзит, подолання простору, транспортне обслуговування території і населення. Рівень
розвитку транспортної інфраструктури значно впливає на витрати з перевезень вантажів і
пасажирів, мобільність; визначає транспортну доступність населених пунктів, формує
просторову зв’язність території, зумовлюючи ступінь соціально-економічного розвитку
регіону в цілому. У зв’язку з цим важливого значення набуває аналіз та оцінювання
транспортного потенціалу регіону з метою удосконалення транспортного забезпечення,
покращення транспортної доступності його території.
Транспортний потенціал регіону – це потенційні можливості наявних та додатково
створюваних об’єктів і засобів транспортної інфраструктури забезпечувати безперебійне та
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безпечне надання усіх видів транспортних послуг споживачам. Серед яких забезпеченість
транспортними засобами і якісними шляхами сполучення, їх пропускна спроможність,
застосування новітніх засобів і технологій перевезень, технічний сервіс, використання
логістики, розвиток транспортних пунктів і вузлів та транспортно-географічні відношення,
що формуються в процесі взаємодії транспорту і території (транспортно-географічне
положення, транспортна доступність, транспортна проникність території).
Інтегральна оцінка транспортного потенціалу регіону проводилася за трьома
групами показників, що визначають забезпеченість транспортною інфраструктурою,
рівень її розвитку відповідно до потреб економіки та споживачів транспортних послуг.
Серед них індикатори, що характеризують рівень розвитку транспортної мережі (довжина і
щільність мережі шляхів сполучення у регіоні, їх пропускна і провізна спроможність,
ступінь використання); особливості розвитку і зосередження транспортних об’єктів
(автовокзалів, автостанцій, залізничних станцій, річкових портів, аеропортів, пасажирських
і вантажних терміналів, транспортно-логістичних (розподільчих) центрів), їх пропускна
спроможність та значення у транспортній системі; розвиток транспортних пунктів і вузлів,
їх транспортна доступність.
У межах Київської області виявлено значні територіальні відмінності у
зосередженні транспортного потенціалу. До районів з високим показником транспортного
потенціалу належать переважно приміські райони (Києво-Святошинський, Броварський,
Бориспільський, Обухівський), райони з високим розвитком залізничного транспорту
(Фастівський, Миронівський) та Білоцерківський район, на території якого розміщений
значний транспортний вузол – м. Біла Церква. До групи районів з показником вище
середнього належать райони територією яких проходять автомагістралі міжнародного та
національного значення або залізниці. До групи з середнім значенням та нижче середнього
значення належать переважно райони, що розташовані на периферії Київської області.
Низьким транспортним потенціалом відзначаються північні райони з низьким рівнем
економічного розвитку та низькою щільністю населення (Поліський, Іванківський,
Вишгородський).
Пріоритетними напрямами ефективного використання транспортного потенціалу
районів Київської області та удосконалення їх транспортного забезпечення є заходи
спрямовані на інтенсивне використання конкурентних переваг транзитності території,
столичності, забезпечення відповідності розвитку транспортної інфраструктури рівню
розвитку господарського комплексу. Для цього необхідно провести технічну і

452
технологічну модернізацію та оновлення транспортної інфраструктури, із застосуванням
сучасних прогресивних технологій перевізного процесу (логістики, інтермодальних,
комбінованих перевезень) відповідно до екологічних вимог. Потрібно впроваджувати
комплексне планування роботи всіх видів транспорту з урахуванням соціальноекономічних особливостей території, забезпечити мобільність, доступність, зручність
транспорту, використовуючи переваги транспортних вузлів. Важливим напрямком є
залучення інвестицій у транспортну сферу, розширення ринку транспортних послуг.
Потребує удосконалення розвиток громадського пасажирського транспорту, підвищення
його якісних характеристик.
8. Поєднаний аналіз показників, що характеризують окремі складові інтегрального
потенціалу, дає можливість визначити його масштаби та особливості. Для цього передусім
було здійснено нормування рядів узагальнених показників, що характеризують окремі
складові інтегрального потенціалу районів Київської області. Сума унормованих
показників характеризує величину інтегрального потенціалу кожного з районів. На основі
кластерного аналізу (методу дерева поєднань) цих показників, була здійснена їх типізація
за особливостями поєднання основних складових інтегрального потенціалу.
У межах Київської області виділяються наступні типи та підтипи районів: 1) м. Київ
з дуже високим інтегральним потенціалом, що сформований на основі дуже високих
людського, земельного, фінансового, виробничого, транспортного та історико-культурного
потенціалів.
2) Райони з високим інтегральним потенціалом. До цього типу належать райони,
інтегральний потенціал яких сформований на основі: а) високих людського, земельного,
водного та значних транспортного та виробничого потенціалів (Бориспільський,
Броварський та Києво-Святошинський (разом з територіями Ірпінської та Бучанської
міських рад) райони); б) високих земельного, мінерально-ресурсного та значних
людського,

виробничого,

транспортного,

історико-культурного

і

рекреаційного

потенціалів (Білоцерківський та Обухівський райони).
3) Райони з середнім інтегральним потенціалом. До цього типу належать райони,
інтегральний потенціал яких сформований на основі: а) високого людського та значних
людського і водного потенціалів, а також значного виробничого/транспортного/історикокультурного потенціалів (Васильківський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький
райони); б) високих мінерально-ресурсного та земельного потенціалів, а також значного
виробничого/людського/транспортного

потенціалів

(Кагарлицький,

Рокитнянський
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райони); в) високого лісового та водного потенціалів, значних людського і земельного
потенціалів (Вишгородський, Іванківський райони); г) значних людського, земельного,
мінерально-ресурсного, водного та лісового потенціалів (Фастівський, Баришівський,
Бородянський, Макарівський, Фастівський райони).
4) Райони з низьким інтегральним потенціалом. До цього типу належать райони,
інтегральний потенціал яких сформований на основі: а) значних земельного та мінеральноресурсного/людського

потенціалів

(Богуславський,

Володарський,

Сквирський,

Ставищенський, Таращанський, Тетіївський райони); б) значних земельного та водного
потенціалів (Згурівський, Яготинський райони); в) високих лісового та водного потенціалів
(Поліський район).
Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити наступні висновки:
– У межах території області спостерігається різка диференціація величини
інтегрального потенціалу окремих районів та територій міських рад. Найвищий індексний
показник інтегрального потенціалу (м. Київ) перевищує найменший (Згурівський район)
більше ніж на порядок.
– Виділяється декілька типів та підтипів районів, що характеризуються
специфічним поєднанням складових інтегрального потенціалу, окремі з яких є
домінуючими і визначають його масштаби.
– Дуже високий інтегральний потенціал м. Києва створює синергетичні ефекти, що
зумовлюють значний потенціал навколишніх районів. Передусім це пов’язано з процесами
агломерування у виробничій сфері, зростанням вартості земельних ресурсів у приміській
зоні тощо. Спостерігається чітка тенденція зниження інтегрального потенціалу території у
міру віддалення від Києва.
9. Таким чином, інтегральний потенціал території визначається наявністю в її межах
великих міст – центрів соціально-економічної активності. Саме тут зосереджуються
основні ринки товарів та послуг, відбувається нарощування національного багатства
держави, розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності, структурні трансформації в
економіці та ін.
Все це зумовило необхідність більш глибокого вивчення інтегрального потенціалу в
окремих містах – центрах соціально-економічної активності. Для цього був вибраний
великий макрорегіон держави – Київське Придніпров’я. Було встановлено, що на певних
етапах розвитку міст не всі складові інтегрального потенціалу відіграють суттєву роль в їх
соціально-економічному розвитку. Лише окремі з них поєднуючись та взаємодоповнюючи
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один одного формують потенціал розвитку міст, що є похідним від їх інтегрального
потенціалу.
В основі суспільно-географічного дослідження потенціалу розвитку лежать
методологічні принципи, які не тільки визначають цілі та напрями, але й зумовлюють
особливості використання існуючого арсеналу географічного інструментарію: принципи
об’єктивності, територіальності, системності, комплексності, регіонального детермінізму,
розвитку, соціально-економічної результативності, перспективності та конструктивності.
Іманентні компонентні та територіальні властивості потенціалу розвитку та завдання
дослідження зумовили його структуру та певну послідовність дій. Дослідження ПР центрів
соціально-економічної активності є досить складним аналітичним процесом, який
передбачає ряд послідовних етапів: 1) вивчення окремих видів потенціалу розвитку;
2) оцінювання інтегрального потенціалу розвитку; 3) структурний аналіз потенціалу
розвитку; 4) дослідження динаміки потенціалу розвитку центрів; 5) проведення типізації
міст за його величиною та структурою. Утворення та розвиток таких центрів є
комплексним за своїм змістом суспільно-територіальним явищем і тому зростає потреба у
застосуванні відповідних інструментів, одним з яких є типізація. Вона передбачає
поєднану характеристику центрів соціально-економічної активності за трьома ознаками:
потужністю потенціалу розвитку, кількісно-структурною (кількість видів ПР) та
компонентно-структурною (провідні види ПР).
Формування центрів соціально-економічної активності є об’єктивним процесом,
який відображає посилення процесів територіальної диференціації рівня соціальноекономічного розвитку міст України і зокрема Київського Придніпров’я. Максимальною
потужністю потенціалу розвитку та сильнодиверсифікованою структурою відзначаються
крупні соціально-економічні та адміністративні центри Київського Придніпров’я, які
історично концентрують значні матеріальні, фінансово-інвестиційні, трудові ресурси та
відзначаються сприятливим економіко-географічним положенням (міста Київ, Черкаси,
Чернігів, Житомир, Біла Церква). Дещо меншою потужністю характеризується група
інших центрів, яким властива висока динаміка потенціалу, що активно реалізується під
впливом сусіднього Києва (міста Бровари, Бориспіль, Вишгород, Вишневе) або інших
зовнішніх чинників, зокрема іноземного інвестування (м. Миронівка).
В свою чергу ці нові центри починають активно впливати на розвиток прилеглих до
них територій. Проявом цього процесу є, зокрема, вплив промислового комплексу
Миронівки на соціально-економічний розвиток поселень не тільки Київської, а й
Черкаської області

(м.

Канева

та

ін.).

Фактично

діє

ефект

територіального

мультиплікатора, який за своїм змістом має ланцюговий характер, продукуючи нові точки

455
зростання, але на нижчому територіальному рівні. В результаті відбувається процес
утворення або посилення «поліцентричності» розвитку регіонів.
Проведене дослідження показало, що найбільш реалізованими видами потенціалу
розвитку є земельний, виробничий, транспортний та фінансово-інвестиційний. Ця риса
властива як центрам з середньо- (Сміла, Прилуки, Буча, Баришівка, Васильків, Обухів,
Сквира), так й слабодиверсифікованою структурою (Фастів, Коростень, Бердичів, Овруч).
З іншого боку, у багатьох центрах Київського Придніпров’я все ще перспективними щодо
реалізації залишаються науково-освітній (через зниження попиту на науково-технічну
продукцію) та туристично-рекреаційний потенціал, де на фоні недостатнього розвитку
туристичної інфраструктури переважає культурно-історичний його підвид (Канів,
Корсунь-Шевченківський, Новгород-Сіверський, Чигирин та інші).
Зростання та ефективне використання потенціалу розвитку центрів Київського
Придніпров’я має два головних напрями: галузевий та територіальний. Перший з них
передбачає: а) покращення якості ПР за рахунок підвищення інноваційності виробничого
потенціалу, активно поєднуючи його з науковим потенціалом центрів; б) ефективне
використання потужного транспортного потенціалу, зокрема високої транзитності
території регіону, наявності системи міжнародних транспортних коридорів тощо;
в) активізація інвестиційної діяльності, яка є важливим чинником підйому економіки
напівпериферійних та периферійних регіонів; г) розбудова сучасної туристичної
інфраструктури як умови реалізації потужного туристично-рекреаційного потенціалу
регіону.
Територіальний напрям включає: а) сприяння подальшому зростанню ПР
найбільших

(традиційно

розвинутих)

центрів,

максимально

використовуючи

синергетичний ефект територіального зосередження окремих його видів; б) збереження
системи спеціалізованих центрів, провідні галузі яких базуються на використанні певного
потужного виду ПР та сучасних формах територіальної організації господарства
(індустріальні та інноваційні кластери, транспортно-логістичні комплекси тощо);
в) утворення нових точок, центрів зростання, які збільшують позитивний вплив інновацій
та сприяють соціально-економічному розвитку на максимально більшій території
областей, в тому числі й у периферійних регіонах; г) подальший розвиток процесів
«поліцентричності», що сприяє більш повному задоволенню потреб господарства та
населення у сучасних видах продукції та послуг, а також підвищенню їх якості (через
створення територіальної конкуренції між виробниками однотипних видів продукції у
регіоні).
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