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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економіка України розвивається в склад�

них та динамічних геополітичних та економічних умо�
вах, що супроводжуються поглибленням диспропорцій
в економічному розвитку регіонів та значними транс�
формаційними процесами у суспільстві. Загострення
соціальних суперечностей, погіршення економічного
стану країни і, відповідно, населення зумовлюють значні
кількісні та якісні втрати людського потенціалу за ра�
хунок погіршення демографічних показників, міграції
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕЦІЙНИХ

ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

В РЕГІОНІ

STUDY OF STATE AND TRENDING TRANSFORMATIONS OF HUMAN CAPACITY IN THE REGION

У статті досліджується стан та тенденційні трансформації людського потенціалу в регіоні. Головними

складниками геодемографічного процесу є показники природного та міграційного приросту населення.

Аналіз цих показників розширює прогностичні можливості базових характеристик формування людсь9

кого потенціалу території та є важливою складовою коплексного аналізу людського потенціалу.

Міграційний рух населення характеризує його переміщення як у межах держави, так і між окремими

країнами. Механічний рух населення помітно впливає на формування та реалізацію людського потен9

ціалу регіонів.

Дослідженнями підтверджено, що показники народжуваності та смертності у регіоні в загальному

корелюють із показниками природного приросту населення. Результати аналізуцих показників засвід9

чують негативні тенденції щодо зниження показників народжуваності та підвищення показників смерт9

ності, особливо населення продуктивного віку.

The article investigates the state and tendentious transformations of human potential in the region. The

main components of the geodemographic process are indicators of natural and migratory population growth.

The analysis of these indicators expands the prognostic capabilities of the basic characteristics of the formation

of human potential of the territory and is an important component of the complex analysis of human potential.

Migration movement of the population characterizes its movement, both within the state and between

individual countries. The mechanical movement of the population significantly affects the formation and

implementation of human potential of the regions.

The research confirms that fertility and mortality rates in the region in general correlate with indicators of

natural population growth. The results of the analysis of these indicators show negative tendencies in reducing

fertility rates and increasing mortality rates, especially in the productive age population.
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працездатного населення за кордон, зниження рівня
освіченості підростаючого покоління, що у свою чергу
призводить до знищення середнього класу як основної
продуктивної сили та структурного дисбалансу між ста�
ном людського потенціалу та перспективними потреба�
ми економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку людського потенціалу у розрізі

регіонів України досліджуються вітчизняними вченими,
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державними органами та агенствами. Разом з цим, від�
критим питанням залишається комплексне досліджен�
ня людського потенціалу Причорноморького регіону у
контексті соціально�економічних трансформацій.

Питання розвитку людського потенціалу висвітлю�
ються у наукових доробках багатьох вчених. Аналізом
розвитку людського потенціалу займалися такі вітчиз�
няні та іноземні вчені, як: Дж. Барней, В., Р. Л. Уільямс,
Т. Ронен , В.М. Геєця, Г.М. Гузенка, В.І. Гунько, В.А. Се�
микіна та інші. Значний внесок у розвиток галузі демог�
рафії та соціальної економіки України та її регіонів
здійснюють співробітники Інституту демографії та соц�
іальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є дослідження стану та тенденційних
трансформацій людського потенціалу в регіоні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Причорноморський регіон охоплює значну терито�

рію на півдні України, на перетині державних міжнарод�
них морських шляхів Азово�Чорноморського басейну.
Його приморське положення, наявність спільного кор�
дону з Румунією і Молдовою створює унікальні мож�
ливості для розвитку економіки. До складу регіону
відносять чотири області: Одеська, Миколаївська, Хер�
сонська та АР Крим. У зв'язку з тим, що територія АР
Крим тимчасово окупована надалі будемо досліджува�
ти людський потенціал та фактори його формування у
розрізі 3 областей.

Зважаючи на географічне розміщення та наявні при�
родні ресурси основою економічного потенціалу При�
чорноморського регіону виступають такі галузі, як

сільське господарство, туризм і рекреація,
хімічна промисловість та машинобудуван�
ня.

Не зважаючи на сприятливі кліматичні
умови, причорноморський економічний
район заселений значно менше, ніж деякі
інші регіони України. Середня щільність —
62 особи/км2, а щільність сільського насе�
лення степової частини регіону не переви�
щує 20 осіб/км2. У містах проживає 64% на�
селення [3].

Людський потенціал регіону залежить
від індивідуальних потенціалів його носіїв і
формується під впливом їх якостей з таких
складових, як: демографічна, медична, осв�
ітня, інноваційна, ринкова та економічна
компонента.

Демографічна компонента відображає
кількісні, структурні та динамічні аспекти

формування людського потенціалу у регіоні. Основним
показником, що характеризує демографічний потенці�
ал є чисельність населення та його динаміка. У таблиці
1 наведено показники чисельності населення Причор�
номорського регіону у динаміці.

Демографічні тенденції свідчать про поступову втра�
ту демографічого потенціалу як держави в цілому, так і
на рівні Причорноморського регіону. Згідно з офіцій�
ною статистикою, протягом 15 років, Україна втратила
майже 6 млн населення, з них 3 млн за останні 7 років і
майже 1 млн — за 2016 рік. Основними причинами та�
ких втрат, звичайно, є окупація території, затяжні
військові дії, погіршення економічних умов та, відпові�
дно значна міграція населення за кордон. На рівні При�
чорномор'я, основні демографічні втрати пов'язані з
окупацією АР Крим та м. Севастополь, які відносяться
до складу регіону. Найменших демографічних втрат на
протязі досліджуваного періоду зазнала Одеська об�
ласть (�3, 34%), а найбільших — Херсонська (�10,17%).
На рисунку 1 наведено індекси приросту чисельності
населення регіону протягом 2010—2017 років.

Дослідження чисельності постійного населення за
той же період показали, що його частка складає від 98
до 99% для всіх областей регіону та України в цілому і
протягом 2002—2017 року зазнала незначних коливань.
Разом з цим можемо відмітити, що наразі інструменти
демографічної статистики є недосконалими у зв'язку з
тим, що останній перепис населення відбувся у 2002 році.
Геополітичні зміни, війна на сході та окупація територій
зумовили певний рух населення всередині країни, зок�
рема переселенців. Тому фактичні дані та офіційні дещо
відрізняються.

Важливими демографічними показниками, що впли�
вають на розвиток і реалізацію людського потенціалу є

Роки Україна Одеська обл. Миколаївська обл. Херсонська обл.
2002 48457102 2469057 1264743 1175122
2010 45962947 2391022 1189516 1093431
2013 45553047 2395160 1173481 1078232
2014 45426249 2396493 1168372 1072567
2015 42929298 2396442 1164342 1067876 
2016 42760516 2390289 1158207 1062356
2017 42584542 2386516 1150126 1055649

Абсолютний приріст, чол 
2017/2002 -5872560 -82541 -114617 -119473
2017/2010 -3378405 -4506 -39390 -37782
2017/2016 -175974 -3773 -8081 -6707 

Відносний приріст, % 
2017/2002 -12,12 -3,34 -9,06 -10,17
2017/2010 -7,35 -0,19 -3,31 -3,46
2017/2016 -0,41 -0,16 -0,70 -0,63

Таблиця 1. Динаміка загальної чисельності населення по Україні
та за областями Причорноморського регіону, осіб (на початок року)
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Рис. 1. Індекси приросту населення України та у розрізі областей Причорноморського регіону
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вікова структура населення, оскільки саме населення у
віці 15—60 років є найбільш продуктивним джерелом
трудового потенціалу і його частка впливає на стан еко�
номіки регіону. Проведене дослідження засвідчує, що
частка населення продуктивного віку (15—59 років) коли�
вається у межах від 64% (у 2010 році) до 61% у 2017 році і
є приблизно однаковою, як по Україні в цілому, так і
у межах регіону. Відповідно, частка населення у віці
0—15 років складає від 19 % (у 2010 році) до16% у
2017 року. Узагальнюючим показником демографічно�
го потенціалу населення, що використовується у міжна�
родних порівняннях і виступає важливим індикатором
людського розвитку є показник середньої очікуваної
тривалості життя при народженні. В цьому показнику
акумулюються всі фактори, що впливають на здоров'я
та життєдіяльність людини: біологічні, соціальні, еко�
логічні, економічні, система охорони здоров'я тощо.
Згідно з даними державної служби статистики України
[5], станом на 1 січня 2017 року очікувана тривалість
життя при народженні складає в середньому 71, 66 років
по Україні. Не зважаючи на сприятливі кліматичні умо�
ви, середня очікувана тривалість життя народжених у
2017 році у Причорноморському регіоні коливається від
70,62 р. (Одеська обл.) до 69,86 р. (Херсонська обл.).
Динаміка показника очікуваної тривалості життя при
народженні за період 2002 по 2017 роки наведена у таб�
лиці 2.

Протягом аналізованого періоду очікувана трива�
лість життя населення зросла у середньому на 1,5 роки,
що можемо вважати позитивною тенденцією. Показни�
ки життєздатності для чоловіків складають у середньо�
му 68—69 років, для жінок 70—72 роки. Разом з цим, у
порівнянні з Європейськими країнами ці показники є
низкими. "Зокрема, ймовірність дожитии від 15 до 60 ро�
ків становить для українських чоловіків лише 62%, тоді
як в Італії — 91%, Німеччині — 89%, Чехії — 84%, Угор�
щині — 74%. Для жінок розрив у показниках є менш чут�
ливим. Як наслідок, очікувана тривалість життя для
юнаків, які досягли 15 річного віку на 16 років менша,
ніж у їх однолітків із Швеції. Для 45�літніх чоловіків цей
розрив становить 12 років, а у віці 65 років — лише 6.
Тому сааме у працездатному віці приховані найбільші
можливості продовження тривалості життя в Україні"
[6].

Важливою складовою формування та збереження
людського потенціалу території є здоров'я населення,
що характеризує насамперед стан медичного забезпе�
чення у регіоні. Результативними показниками якості
медичного обслуговування та рівня життя у регіоні є
показники народжуваності, смертності та узагальнений
коефіцієнт здоров'я населення. Дослідженнями підтвер�
джено, що показники народжуваності та смертності у
регіоні в загальному корелюють із показниками природ�
ного приросту населення. Результати аналізу цих по�
казників засвідчують негативні тенденції щодо знижен�
ня показників народжуваності та підвищення показ�

ників смертності, особливо населення продуктивного
віку.

Коефіцієнт здоров'я населення є оберненим показ�
ником коефіцієнту захворюваності. Згідно з методоло�
гією, коефіцієнт захворюваності обчислено за форму�
лою:

 (1),

де К
захв.

 — коефіцієнт захворюваності населення;
Ч

нр
 — загальна чисельність постійного населення

регіону;
Ч

зл
 — чисельність населення, що звернулася до

лікарні протягом аналізованого періоду;
Ч

ВІЛ
 — чисельність населення із вперше встановле�

ним діагнозом ВІЛ;
Ч

Т
 — чисельність населення із вперше встановленим

діагнозом відкритого туберкульозу.
Результати обчислених за цією формулою коефіці�

єнтів наведено у таблиці 3.
Розраховані коефіцієнти захворюваності населен�

ня Причорноморського регіону є вищими у порівнянні з
середніми по Україні у середньому у 2 рази. Так, у 2017 ро�
ці на 100 тис. здорового населення припадає близько
2000 тис. на рівні первинної захворюваності.

Негативною є динаміка, що показує значне підви�
щення рівня захворюваності за останні 4 роки. Значно
збільшились показники інфекційної захворюваності.
Окремі хвороби цього класу (СНІД, туберкульоз, диф�
терія) мають сталу тенденцію до зростання та набува�
ють характеру епідемії. На нашу думку, серед основних
причин цього є низький рівень життя населення, що при�
зводить до несвоєчасного звернення за медичною до�
помогою та низький рівень або ж взагалі відсутність
профілактичних оглядів, зниження частки осіб, що про�
ходять щеплення, погіршення екологічної ситуації. Ви�
сокий рівень захворюваності населення негативно впли�
ває на його працездатність та розвиток потенціалу.

Аналізуючи загальні тенденції розвитку науки, мо�
жемо відмітити значне скорочення чисельності науко�
вих працівників, що виконують науково�дослідні робо�
ти. Зокрема протягом 2010—2016 років кількість нау�
кових працівників в Україні зменшилася на 46% (�84572
чол.), в Одеській області на 58% (�4672 чол.), Мико�
лаївській області на 52% (�2370) та в Херсонській області
на 35% (�366 чол.). Відповідні тенденції демонструють
показники рівня забезпеченості економіки науковими
кадрами, що проілюстровано на рисунку 2.

Натомість показники інноваційної продуктивності
наукових кадрів відображають різнонаправлені тен�
денції (рис. 3), що зумовлено різними обсягами вироб�
ництва інноваційної продукції.

За цією групою показників у 2011—2014 роках ліди�
рувала Херсонська область, що демонструвала найви�
щий рівень інноваційної продуктивності людського по�
тенціалу. У 2015—2016 роках досліджувані коефіцієн�

Регіони Період Приріст 
2002 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2002 2017/2010

Україна 70,44 71,15 71,37 71,37 71,38 71,68 71,66 1,22 0,51 
Одеська обл. 68,95 70,05 70,37 70,33 70,36 70,83 70,62 1,67 0,57 
Миколаївська обл. 68,71 70,02 70,08 69,96 70,32 70,67 70,58 1,87 0,56 
Херсонська обл. 69,28 69,95 70 70,03 69,95 70,16 69,86 0,58 -0,09 

Таблиця 2. Показники середньої очікуваної тривалості життя при народженні в Україні
та по Причорноморському регіоні, років

Регіони 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Приріст 
2017/2010 2017/2016

Україна 0,15 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,15 -0,01 0,01 
Одеська обл. 1,00 1,06 1,07 1,08 1,07 1,06 2,07 0,06 1,01
Миколаївська обл. 1,72 1,88 1,99 2,03 2,03 2,05 2,19 0,33 0,15
Херсонська обл. 1,83 1,89 1,92 1,95 2,01 2,03 2,13 0,20 0,10

Таблиця 3. Динаміка коефіцієнтів захворюваності населення України та Причорноморського регіону
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ти, не зважаючи на значне скорочення наукових кадрів
та значну девальвацію національної валюти, демонст�
рують тенденції до зниження. Таким чином, нагальни�
ми проблемами розвитку та реалізації людського потен�
ціалу у регіоні є створення умов для активізації іннова�
ційної діяльності підприємств, формування сприятли�
вого інвестиційного клімату та розвиток тісної співпраці
між науковими установами, місцевими органами влади і
бізнесом у напрямі проведення прикладних наукових
досліджень та впровадження актуальних для економі�
ки регіону інноваційних проектів.

Дослідження людського потенціалу регіону на стадії
практичної реалізації передбачає його розгляд у якості
людського капіталу. "Людський капітал — один з еле�
ментів людського потенціалу, який реалізується в рин�
ковій економіці" [1]. Таким чином, аналіз людського по�
тенціалу з позицій людського капіталу передбачає: оці�
нку рівня реалізації людського потенціалу в суспільній
праці, економічну ефективність і продуктивність такої
праці та її економічні наслідки для населення. З таких
міркувань, для оцінки людського потенціалу регіону у
фазі його реалізації обрано відповідний перелік інди�
каторів, які згруповано у 2 компоненти — трудову та
економічну.

Трудова компонента передбачає оцінку ступеня ре�
алізації людського потенціалу, як ресурсу для створен�
ня матеріальних і нематеріальних благ. Кінцевими інди�
каторами компоненти виступають показники: рівень
участі населення у робочій силі, рівень безробіття та
рівень розвитку малого підприємництва. Рівень участі
населення у робочій силі відображає частку зайнятих
осіб серед населення продуктивного віку (15—60 років)
у регіоні. Аналіз досліджуваного показника у динаміці
2010—2016 років, дозволив зробити висновок про його
відносну стабільність та відсутність значної регіональ�

ної диференціації. Частка зайнятого на�
селення коливається в межах від 55,6 до
60,9%. Найвищий рівень зайнятості харак�
терний для Миколаївської області, а най�
нижчий — для Херсонської.

 Вказана статистика не враховує знач�
ну частину підприємців та їх працівників,
які зайняті неофіційно через надмірну за�
регульованість підприємницької діяль�
ності та значне фіскальне навантаження
на бізнес. Тіньова зайнятість в Україні
оцінюється на рівні 4,5 млн осіб у віці від
15 до 70 років (або 22,1% від загальної
кількості зайнятих). Майже дві третини
(61%) неофіційно зайнятих громадян пра�
цює у мікропідприємництві та малому
підприємництві. У розрізі видів економіч�
ної діяльності, тіньова зайнятість найпо�
ширеніша у приватному сільськогоспо�

дарському виробництві та в будівництві (39,4%)
[2].

Показники рівня безробіття корелюють із
показниками участі населення у робочій силі і
варіюють у межах 6�11% (рис. 4). Починаючи з
2013 року спостерігаються тенденції щодо
підвищення рівня безробіття, що пов'язано на�
самперед з погіршенням економічної ситуації
в країні та банкрутством частини підприємств.

Рівень розвитку малого підприємництва у
регіоні включено до трудової компоненти у
зв'язку з тим, що малий бізнес виступає рушій�
ною силою економічного зростання у більшості
розвинутих країн і характеризує підприємниць�
ку складову прояву людського потенціалу. Ре�
зультати розрахунків наведено у таблиці 4.

Показник розвитку малого бізнесу визна�
чає чисельність фізичних осіб�підприємців у
розрахунку на 1000 осіб працездатного віку у
регіоні. У динаміці спостерігається зниження

загальної кількості малих підприємств та, відповідно, їх
частки у структурі зайнятих осіб що є негативною тен�
денцією.

Максимальне значення даного показника (22 осіб)
спостерігалося у 2012 році у Миколаївській області,
мінімальне у Херсонській області. В інші періоди зна�
чення показника у даних областях є на 2—3 пункти ниж�
чим, ніж по Україні в цілому. Найвищий рівень розвит�
ку малого підприємництва характерний для Одеської
області (16 фізичних осіб підприємців на 1000 працез�
датних осіб), найнижчий — у Херсонській (11 фізичних
осіб підприємців).

Для порівняння, аналогічно розрахований показник
у середньому по Європейських країнах становить від 68
— 76 осіб. "Для Європи малий бізнес є свого роду підва�
линою соціально�економічного розвитку. Там нарахо�
вується понад 20 млн підприємств, що займаються ма�
лим та середнім бізнесом і відповідно дають більше по�
ловини загального обороту і доданої вартості. Частка
зайнятих у малому бізнесі в Європі становить приблиз�
но 70 %. Переважна кількість малих підприємств пра�
цює у торгівлі, будівництві та харчовій промисловості.
Можна констатувати, що малий бізнес є "товкачем" еко�
номіки, який стимулює виробників до конкурентної бо�
ротьби. Тому розвиток ЄС залежить від успішної діяль�
ності малого та середнього бізнесу. Тому в рамках Євро�
союзу проводять політика підтримки малого підприєм�
ництва, основна мета якої — збалансування інтересів
держави і бізнесу, забезпечення найкращих умов для
підприємницької діяльності, збільшення конкурентос�
проможності малого бізнесу".

ВИСНОВКИ
Основним показником, що характеризує демогра�

фічний потенціал є чисельність населення та його дина�
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Рис. 2. Рівень забезпеченості економіки науковими кадрами
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Рис. 3. Динаміка коефіцієнтів інноваційної продуктивності
наукових кадрів, тис. грн
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міка. Демографічні тенденції свідчать про
поступову втрату демографічого потен�
ціалу як держави в цілому, так і на рівні
Причорноморського регіону.

Основними причинами таких втрат,
звичайно, є окупація території, затяжні
військові дії, погіршення економічних
умов та, відповідно значна міграція насе�
лення за кордон. Важливими демографі�
чними показниками, що впливають на
розвиток і реалізацію людського потен�
ціалу є вікова структура населення. В цьо�
му показнику акумулюються всі факто�
ри, що впливають на здоров'я та життєд�
іяльність людини: біологічні, соціальні,
екологічні, економічні, система охорони
здоров'я тощо.

Головними складниками геодемогра�
фічного процесу є показники природно�
го та міграційного приросту населення.
Аналіз цих показників розширює прогно�
стичні можливості базових характерис�
тик формування людського потенціалу
території та є важливою складовою коп�
лексного аналізу людського потенціалу.

Міграційний рух населення характеризує
його переміщення як у межах держави, так і
між окремими країнами. Механічний рух на�
селення помітно впливає на формування та
реалізацію людського потенціалу регіонів.

Важливою складовою формування та збе�
реження людського потенціалу території є
здоров'я населення, що характеризує насам�
перед стан медичного забезпечення у регіоні.
Результативними показниками якості медич�
ного обслуговування та рівня життя у регі�
оні є показники народжуваності, смертності
та узагальнений коефіцієнт здоров'я населен�
ня. Дослідженнями підтверджено, що показ�
ники народжуваності та смертності у регіоні
в загальному корелюють із показниками природного
приросту населення. Результати аналізу цих показників
засвідчують негативні тенденції щодо зниження показ�
ників народжуваності та підвищення показників смерт�
ності, особливо населення продуктивного віку.
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Рис. 4. Безробіття населення у віці 15—70 років (за методологією МОП)

Період Україна Одеська обл. Миколаївська обл. Херсонська обл.
2010 18 15 14 10 
2011 19 17 15 10 
2012 17 17 22 12 
2013 16 17 14 11 
2014 17 15 14 12 
2015 14 16 14 12 
2016 13 14 14 11 
Приріст 
2016/2010 

-5 -2 0 1 

Приріст 
2016/2015 

-1 -2 -1 -1 

Таблиця 4. Рівень розвитку малого підприємництва як складова
компонента оцінки людського потенціалу, чол.


