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В РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

У статті проведений аналіз особливостей розрахунку регіонального індексу людського 
розвитку в Україні на національному рівні. Розглянуто етапи еволюції методичних підходів 
до розрахунку узагальнюючих значень показників блоку «Гідна праця», за якими проводиться 
оцінка умов праці. Запропоновано використовувати графічний метод RADAR для розрахунку 
інтегрального рівня регіонального людського розвитку. Представлено результати порівняль-
ного аналізу використання двох методів: лінійної формули та формули обчислення площі бага-
токутника для розрахунку узагальнюючих значень показників блоку «Гідна праця» в регіональ-
ному розрізі. На основі проведених досліджень виявлено і проаналізовано структурні зрушення 
в рейтингу регіонів та відмінності в результатах первинного аналізу статистичних даних.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку наукової думки дослідження соціально-
економічного розвитку України пов’язують безпо-
середньо з конкурентоспроможністю регіонів та 
рівнем регіонального людського розвитку. І кон-
цепція людського розвитку є невід’ємною складо-
вою стратегії соціально-економічного розвитку як 
України, так і всіх провідних країн світу. Розробка 
нових та удосконалення існуючих методичних 
підходів до розрахунку індексів розвитку люд-
ського потенціалу з метою виявлення тенденцій і 
корегування стратегічних планів управління кож-
ного регіону зокрема та країни в цілому свідчать 
про актуальність такого дослідження. Також на 
даний процес впливає прагнення України інтегру-
вати європейські цінності, які вимагають в першу 
чергу підвищення умов праці та якості життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження методологічних 

підходів до оцінювання рівня людського розвитку, 
зробили вчені Інституту демографії та соціаль-
них досліджень НАН України під керівництвом 
Е. Лібанової, а також такі науковці як В. Анто-
нюк, О. Богданова, Т. Збрицька, Т. Іванова, Л. Кар-
пенко, М. Кривцова О. Макарова, Л. Радченко, 
О. Сорока, Д. Терещенко, О. Томчук, С. Федулова, 
О. Шинкарюк, В. Черняк та ін. Проте, в умовах 
постійно змінюваних зовнішніх факторів дослі-
дження рівня регіонального людського розвитку 
вимагають використання існуючих або розробку 
нових економіко-математичних методів з метою 
вироблення більш ґрунтованого управлінського 
рішення. 

Формулювання цілей статті. Дослідити мож-
ливості використання графічних методів з метою 
проведення більш якісного порівняльного аналізу 
показників умов гідної праці в регіональному кон-
тексті.
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Виклад основного матеріалу. На сьогод-
нішній день існують різні методичні підходи 
щодо оцінки соціально-економічного розвитку 
в регіональному розрізі. В Україні починаючи з 
2000 р. даному питанню було приділено багато 
уваги вітчизняних науковців. Зважаючи на зміни в 
соціально-економічній ситуації в країні, постійне 
оновлювання інструментів інформаційно-ста-
тистичного забезпечення, нові виклики зовніш-
нього середовища, такі як пандемія та прагнення 
України до інтеграції у європейську спільноту, 
за останні два десятиріччя національна мето-
дика оцінювання людського розвитку отримала 
декілька редакцій. В кожній редакції обов’язково 
виділявся окремий напрямок або блок показників, 
які дозволяли оцінити створені умови гідної праці 
в адміністративно-територіальній одиниці країни. 
В табл. 1 наведено як змінювалися методичні під-
ходи до оцінки умов гідної праці. 

Як зауважують автори роботи [10] та пока-
зують дані табл. 1, з кожною новою редакцією 
Національної методики розробники прагнули 
позбутися недоліків попередньої. Так, у 2012 р. за 
напрямком «Гідна праця» крім скорочення числа 
показників більше аніж у 4,5 разів удосконалена 
методика [4, с. 10–11] дозволяла більш адекватно 
вимірювати прогрес людського розвитку. При-
йнята Кабінетом Міністрів у 2017 р. [1] і призупи-
нена Постановою Кабінету Міністрів у зв’язку із 
збройною агресією Російської Федерації [6], нова 
редакція методики оцінки умов гідної праці базу-
ється лише на значеннях двох показників, серед 
яких тільки один показник із попередньої редакції 
2012 р. Ці два показника вважають більше резуль-
тативними, а не процесними. Проте не зважаючи 
на позитивні оцінки щодо удосконалення мето-

дики оцінювання рівня регіонального людського 
розвитку, експерти вважають, що тенденція до 
змін у системи вимірювання частіше носить не 
соціально-економічний характер. Останнім часом 
продовжуються наукові дискусії щодо кількості та 
переліку показників, які можуть характеризувати 
рівень регіонального людського розвитку зага-
лом та субіндексу «Гідна праця» зокрема [2; 11]. 
На нашу думку, два показника не можуть якісно 
охарактеризувати ту ситуацію, яка створилася на 
ринку праці України. В будь-якому випадку ство-
рення та удосконалення існуючих методологічних 
підходів до інтегрального оцінювання регіональ-
ного людського розвитку дозволяє фахівцям фор-
мувати більш ґрунтовне управлінське рішення 
щодо поліпшення умов гідної праці та виявляти 
тенденцій щодо їх розвитку як в регіонах так і на 
національному рівні.

Для усіх трьох описаних вище методичних під-
ходів є спільним одне: при розрахунку узагальню-
ючого (інтегрального) індексу регіонального люд-
ського розвитку використовувалася проста сума 
зважених каліброваних стандартизованих значень 
показників. В методиці, затвердженої Кабінетом 
Міністрів у 2017 р. проводиться оцінка результатив-
ності реалізації державної регіональної політики за 
двома напрямками: індекс конкурентоспроможності 
регіонів та індекс регіонального людського розви-
тку. Для розрахунку індексу конкурентоспромож-
ності регіонів використовується метод RADAR, 
що передбачає порівняння площі багатокутника, 
який побудований за значеннями субіндексів кон-
курентоспроможності регіону з площею багатокут-
ника, побудованого за максимальними значеннями 
субіндексів конкурентоспроможності регіонів [103]. 
Проте для індексу регіонального людського розви-

Таблиця 1
Етапи розвитку методики оцінювання людського розвитку за напрямком «Гідна праця»

Роки Кількість 
показників Ким проводилася оцінки Регіональний розріз

Аспект «Розвиток ринку праці»

2000–2011 28
Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи НАН України [3, с. 242, 243, 
245–248], Державна служба статистики 
України [7]

24 регіони України, АР Крим,  
м. Київ, м. Севастополь

Блок «Гідна праця»

2012–2017 6
Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи НАН України [4, с. 10–11], 
Державна служба статистики України [7]

24 регіони України, АР Крим,  
м. Київ, м. Севастополь, з 2014 р. без 
урахування тимчасово окупованих 
територій України (22 регіони)

Напрям «Добробут і гідна праця»

2017–2021 2 Кабінет Міністрів України на основі даних 
державної та галузевої статистики [5] 22 регіони України

Джерело: складено автором
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          а) 2017 б) 2016

               в) 2015 г) 2014

Рис. 1. Зважені калібровані стандартизовані значення показників блоку  
«Гідна праця» регіонам, що займали найвищі та найнижчі позиції в рейтингу  

регіонів України у 2012–2017 рр.

тку даний метод не використовували, хоча він міг 
би дати більш якісний порівняльний аналіз. Якщо 
для розрахунку інтегрального рівня регіонального 
людського розвитку метод RADAR можна було 
ефективно використовувати, проте для блоку «Гідна 
праця», який включає тільки два показники, даний 
метод не є показовим.

Отже, з метою виявлення більш показових тен-
денцій щодо розвитку умов гідної праці в регіо-
нах був проведений порівняльний аналіз отрима-
них за методом RADAR значень узагальнюючого 
індексу регіонального людського розвитку, визна-
чених Методикою 2012 р. [4], яка включала шість 
показників. 
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Дослідження значень узагальнюючих індек-
сів показників блоку «Гідна праця» в регіональ-
ному розрізі, розрахованих за лінійною формулою 
[4, с. 22] та за допомогою формули площі багато-
кутника за методом RADAR, показали деякі струк-
турні зрушення в загальному рейтингу областей 
України. На рис. 1 наведені пелюсткові діаграми 
значень показників субіндексу «Гідна праця» для 
областей, які були лідерами та аутсайдерами про-
тягом 2012–2017 рр. У 2016–2017 рр. лідери і аут-
сайдери визначилися однозначно за обома мето-
дами, що не можна сказати про 2012–2015 рр. 

Розглядаючи пелюсткові діаграми побудовані 
за значеннями показників досліджуваного субін-
дексу «Гідна праця» у 2016–2017 рр. можна ска-
зати, що і лідер і аутсайдер мали практично одна-
кові значення за показником «Рівень зайнятості 
населення». 

За усіма іншими показниками області, що 
займали найнижчу сходинку (Рівненська у 2017 р. 

та Вінницька у 2016 р.) за винятком показника 
«Рівень охоплення соціальним страхуванням», 
області-лідери мали значно вищі значення. Закар-
патська область за рахунок значно більшого зна-
чення за показником «Частка працівників, які 
працюють в умовах, що не відповідають сані-
тарно-гігієнічним нормам» серед усіх регіонів 
України у 2017 р. змогла зайняти першу позицію, 
випередивши більш промислово розвинуті регі-
они. Аналогічну картину стосовно Закарпатської 
області можна було спостерігати і у 2014 р., коли 
перша сходинка у рейтингу Закарпаття зайняло 
знову завдяки найкращому значенню показника 
«Частка працівників, які працюють в умовах, 
що не відповідають санітарно-гігієнічним нор-
мам». Якщо лідер та аутсайдер визначилися у 
2016–2017 рр. однозначно, то стосовно інших 
областей виявлено, що за методом RADAR, у 
2017 р. Запорізька область втратила 4 позиції, 
зайнявши 16 з 22. В цьому році це найбільше рей-

                 д) 2013 е) 2012

Рис. 1. Зважені калібровані стандартизовані значення показників блоку  
«Гідна праця» регіонам, що займали найвищі та найнижчі позиції в рейтингу  

регіонів України у 2012–2017 рр.:
1 – «Рівень зайнятості населення»; 2 – «Рівень безробіття»; 3 – «Частка працівників, які отри-
мують зарплату менше 1,5 прожиткових мінімумів»; 4 – «Частка працівників, які працюють в 
умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам»; 5 – «Співвідношення середньої та 
мінімальної заробітної плати»; 6 – «Рівень охоплення соціальним страхуванням»
*Інформацію за 2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Авто-
номної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей
Джерело: розраховано автором на основі [8, с. 40–48; 9, с. 42, 49, 56, 63, 70]
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тингове зрушення, яке призвело до змін в рейтингу 
і для інших регіонів. Так, Полтавська область теж 
отримала нижчу рейтингову позицію (18 місце  
з 22) аніж за лінійною формулою (15 місце з 22). 
За рахунок цього Вінницька та Сумська області 
перемістилася на дві позиції вгору. Загалом поло-
вина областей свої позиції не змінили, що можна 
пояснити достатньо невеликим розкидом значень 
показників навколо середнього. Загалом у 2017 р. 
узагальнююче значення субіндексу «Гідна праця» 
для області, що займала першу сходинку, більше 
на 78% (за формулою площі багатокутника) та на 
29,3% (за лінійною формулою) аніж значення, яке 
отримала область, що зайняла останню позицію. 
І такий розкид даних є найбільшим за досліджу-
ваний період між узагальнюючими значеннями 
субіндексу «Гідна праця». 

У 2016 р. також половина областей в рейтингу 
регіонів визначили однакові позиції за обома фор-
мулами, проте дві області помінялися місцями, 
спустившись та піднявшись на три сходинки від-
повідно: Запорізька потрапила до п’ятірки лідерів, 
а Закарпатська замкнула вісімку. Для усіх інших 
регіонів зміна позицій не складає більш аніж одну 
сходинку в рейтингу регіонів. Також значно впала 
різниця між крайніми значеннями узагальнюю-
чого показника субіндексу «Гідна праця» за фор-
мулою багатокутника і склала менше 50%.

У 2015 р. незмінними свої позиції в рейтингу 
України, побудованого за двома формулами, пока-
зали вже 13 із 22 областей. Проте лідери за обома 
методами визначилися різні області: Одеська – 
перша сходинка за методом RADAR та друга за 
Методикою і Дніпропетровська – четверта і перша 
відповідно. При цьому за лінійною формулою 
Дніпропетровська область випереджає Одеську 
лише на 0,2%, а за формулою площі багатокутника 
на 2,7%. Отже, як свідчить рис. 1 в) за рахунок 
достатньо відмінних значень показників блоку 
«Гідна праця» отримано відмінні і значення уза-
гальнюючого показника, який вплинув на струк-
турні зрушення в рейтингу регіонів. Вінницька 
область за винятком показника «Частка праців-
ників, які працюють в умовах, що не відповіда-
ють санітарно-гігієнічним нормам», за яким вона 
випередила Дніпропетровську область та маючи 
знову практично однакові значення за показником 
«Рівень зайнятості населення» із Одеським регі-
оном, за усіма іншими показниками, мала значно 
нижчі значення.

У 2014 р. 12 із 22 областей отримали однакові 
рейтингові позиції за обома методами. Загалом 
в даному році обидва методи показують більш 

менш корельовані результати узагальнюючих 
значень субіндексу «Гідна праця», за винятком 
Полтавської області, яка за методом RADAR 
спустилася на три сходинки вниз. Стосовно регі-
онів-аутсайдерів (Тернопільська та Рівненська 
області), то необхідно зазначити, що їх виявилося 
два за різними методами розрахунку узагальнюю-
чого значення субіндексу «Гідна праця», хоча різ-
ниця в значеннях складає не більше 1%. Це можна 
побачити і на пелюстковій діаграмі (рис. 1 г), де 
найбільша різниця в значеннях за показником 
«Частка працівників, які працюють в умовах, що 
не відповідають санітарно-гігієнічним нормам» 
для Рівненської області компенсується більшими 
значеннями інших показників.

У 2013 р. також однозначно виявився тільки 
лідер в Україні – Одеська область, 16 із 22 областей 
отримали однакові позиції. Найбільші структурні 
зміни в рейтингу регіонів (дві сходинки) мають 
дві області – Дніпропетровська та Чернівецька, які 
міняються місцями в залежності від методів, якими 
розраховані узагальнюючі значення показників 
блоку «Гідна праця». Також в цьому році різниця 
між розрахованими крайніми значення досліджу-
ваного показника показала найменші розходження 
(11,7%), а різниця між узагальнюючими значен-
нями показників субіндексу «Гідна праця» для 
областей, що зайняли останні позиції в рейтингу, 
виявилася меншою за графічним методом (0,5%), 
аніж за Методикою (1,5%). Також, як показує  
рис. 1 д Одеська область-лідер маючи практично 
однакові значеннями за чотирма із шести показни-
ками із регіонами-аутсайдерами, за рахунок значно 
випереджаючого значення показника «Рівень без-
робіття», змогла зайняти лідируючі позиції.

У 2012 р. відбулося найбільше рейтингове зру-
шення за весь досліджуваний період – Донецька 
область за лінійною формулою займала третю 
позицію, а за формулою обчислення площі багато-
кутника виявилася лише восьмою. 13 із 25 регіо-
нів отримали однакові позиції в рейтингу за обома 
методами. У зв’язку із погіршенням рейтингового 
положення Донецької області вище на дві схо-
динки змогли піднятися АР Крим (з шостої на 
четверту) та Закарпатська область, яка замкнула 
трійку лідерів. Лідер за обома методами виявився 
Одеський регіон, а ось в аутсайдерах знову дві 
області: за лінійною формулою Тернопільська, 
за формулою обчислення площі багатокутника – 
Рівненська. Причому в першому випадку різниця 
між значеннями узагальнюючого показника скла-
дає менше 1%, а в другому випадку – Тернопіль-
ська область отримала вище значення на 3%. 
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Висновки. Таким чином, враховуючи вище-
зазначене, можна сказати, що всі редакції викорис-
товуваної на національному рівні методики роз-
рахунку індексу рівня регіонального людського 
розвитку відрізняються тільки кількістю показників. 
Причому поступово зменшення кількості показни-
ків призвело до того, що оцінка умов гідної праці у 
2017–2021 рр. проводилася тільки на основі значень 
двох показників, що не дозволяє якісно оцінювати 
ситуацію, яка склалася на ринку праці в регіонах. 

Проведені дослідження показали, що викорис-
тання різних економіко-математичних методів для 

оцінки рівня умов праці дозволяє провести більш 
якісний аналіз ситуації, що склалася в регіонах. 
Проведений порівняльний аналіз розрахованих 
різними методиками узагальнюючих значень 
субіндексу «Гідна праця» визначив відмінності 
в рейтингах регіонів Україні у досліджуваний 
період. Отже, подальші дослідження викорис-
тання інших економіко-математичних методів 
для розрахунку рівня індексу регіонального люд-
ського розвитку дозволить робити більш ґрунтов-
ний аналіз з метою прийняття ефективного управ-
лінського рішення.
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THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS IN ANALYSIS  
OF INDICATORS OF DECENT WORK IN REGIONAL CONTEXT

The features of calculating the regional human development index in Ukraine at national level are dis-
cussed in this article. Research actuality is related to performing periodic evaluation of level of regional 
human development as a component of social and economic development of Ukraine with an eye to identifica-
tion of tendencies and adjustments of strategic plans of development of separate regions. The stages of evo-
lution of methodical approaches to the calculation of integral values of indexes of «Decent Work» block are 
considered. On certain indexes the estimation of working conditions is done. The graphic method RADAR is 
proposed to use when evaluating the level of regional human development. This method is used for determina-
tion of index of competitiveness of regions, and it is based on the calculation of area of the polygon built using 
the values of indexes. The index is calculated using indicators combined into six blocks (population reproduc-
tion; social status; comfortable life; welfare; decent work; education). The indicators of the “Decent Work” 
block (employment level of the population; unemployment rate; the part of workers whose salary is less than 
1,5 of the subsistence minimums; the part of workers who work in conditions that do not meet sanitary and 
hygienic standards; the ratio of average and minimum salaries; the level of social insurance) are considered 
and the block is used to evaluate working conditions. The comparative analysis of the received results of cal-
culation of index of regional human development is presented based on two methodical approaches: the simple 
sum of the standardized values of indexes and the RADAR method. The petalous diagrams are built for the 
regions-leaders and for outsiders, that were identified as such for investigated period using different methodi-
cal approaches. The research of the estimations of level of human development, which received using different 
methods, showed differences in rating of regions based on indexes of the «Decent Work» block. The results of 
the performed comparative analysis showed that the different economic and mathematical methods should be 
used for evaluation of the level of human development in order to justify the administrative decision regarding 
the further development of working conditions.

Key words: indicators, decent work, region, human development index, graphic method, polygon.
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