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РЕФЕРАТ 

 

 

Звіт про НДР: 425 с., 4 ч., 147 табл., 130 рис., 6 дод., 12 джерел. 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, СОЦІО-ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ, COVID-19, ЕПІДЕМІЯ, ГРОМАДСЬКЕ 

ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА. 

Об’єкт дослідження – система факторів громадського здоров’я, соціа-

льно-економічних та екологічних детермінант. 

Мета роботи - моделювання причин регіональної диференціації рівнів 

захворюваності та смертності населення від COVID-19, розроблення регіона-

льних дорожніх карт введення протиепідеміологічних обмежень та системи 

динамічних маркерів, прогнозування впливу карантинних заходів на зміну 

трендів соціального та економічного розвитку України у 2020-2022 рр. за різ-

них сценаріїв майбутніх епідеміологічних загроз. 

Методи дослідження – просторове нелінійне моделювання при дослі-

дженні диференціації вразливості регіонів до COVID-19; диференціальне чис-

лення при визначенні системи маркерів та дорожніх карти для кожного регіону 

України; нейронні мережі при формуванні макропрогнозів розвитку країни; 

системно-динамічне імітаційне моделювання при врахуванні кількісних та не-

формалізованих якісних параметрів з урахуванням часової затримки, прове-

дення симуляції для різних умов розвитку епідеміологічної ситуації. 

Визначено комбінації факторів громадського здоров’я та соціо-еконо-

міко-екологічних детермінант, які обумовили регіональну диференціацію вра-

зливості населення від COVID-19, сформовано систему маркерів протиепіде-

міологічних заходів, формалізовано залежності рівнів ВВП та безробіття від 

індикаторів соціо-економічного розвитку, оцінено вплив карантинних обме-

жень на зміну цих трендів. 

Розроблено «ретроспективні портрети» вразливості регіонів від COVID-

19, індивідуальні дорожні карти майбутніх протиепідеміологічних заходів, 

прогнози соціально-економічного розвитку при різних сценаріях карантинних 

заходів. 

У результаті цих досліджень встановлено: на вразливість регіонів до 

COVID-19 впливають різні комбінації факторів громадського здоров’я та со-

ціо-еколого-економічних детермінант; особливості обмежувальних карантин-

них заходів для різних регіонів України; систему маркерів протиепідеміологі-

чних заходів;  вплив та наслідки введеного Урядом карантину на показники 

соціально-економічного розвитку України у 2020-2022 рр. 

Упровадження результатів дослідження дозволить зменшити економі-

чні та соціальні ризики, пов’язані з пандемією та масштабною карантинною 

зупинкою економіки. 
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ВСТУП 

 

На початок жовтня 2020 року кількість зареєстрованих смертельних ви-

падків у світі, спричинених COVID-19, перевищила позначку в 1 мільйон осіб. 

Катастрофічна швидкість розповсюдження COVID-19 обумовила швидку та 

потужну реакцію міжнародних інституцій, урядів держав, які вживають низку 

різного роду заходів, направлених, в першу чергу, на зниження швидкості по-

ширення пандемії та зменшення катастрофічно зростаючого рівня захворюва-

ності. На рівні окремих держав та між країнами відповідні заходи включають: 

закриття освітніх установ, заборона масових зборів, соціальне дистанцію-

вання,  обмеження пересування, закриття кордонів тощо. 

Глобальне зростання рівня захворюваності та смертності обумовили, в 

свою чергу, суттєві зміни в соціально-економічному розвитку регіонів, що пі-

дкреслює актуальність дослідження впливу існуючих регіональних особливо-

стей на вразливість населення до COVID-19. Очевидно, що рівень захворюва-

ності та смертності хворих на COVID-19 залежить від багатьох факторів гро-

мадського здоров’я та соціо-еколого-економічних детермінант. 

Науковою новизною проєкту є: 

− вперше у вітчизняній науці розроблена методологія та інструментарій 

пояснення регіональної специфіки вразливості населення від COVID-19 за ра-

хунок системного врахування більш широкого, порівняно з іншими дослі-

дженнями, обсягу факторів громадського здоров’я (більш ніж за 20 основними  

класами хвороб), а також екологічної, соціальної та економічної специфіки ре-

гіону (близько 20 детермінант), виявлення їх комбінацій (патернів). Новою для 

науки є розроблена просторова нелінійна модель, в якій за ступінчастим алго-

ритмом окремі факторні змінні додавалися / вилучалися зі специфікацій мо-

делі покроково методом Ейткена залежно від їх кореляції із показниками за-

хворюваності та смертності від COVID-19 в регіоні, до тих пір, поки не було 

сформовано специфікацію моделі з найвищим рівнем адекватності за p-зна-

ченням та t-статистикою. 



6 
 

− сформована система маркерів та побудовані дорожні карти майбутніх 

протиепідеміологічних заходів для кожного регіону України. На відміну від 

існуючих підходів, побудована система нелінійних рівнянь дозволяє більш то-

чно та адекватно описати наявні закономірності, а також застосовано апарат 

диференціального числення, що дозволяє визначити критичні значення (мар-

кери) для кожного фактору. Для України це є перша практична розробка та-

кого спрямування. 

− вперше у вітчизняній науці за допомогою нейронних мереж змодельо-

вано наслідки впливу карантинних обмежень на  найбільш важливі показники 

соціально-економічного розвитку країни та побудовано прогноз на трирічну 

перспективу. Такий підхід принципово відрізняться від існуючих за рахунок 

застосування ітеративної процедури числової оптимізації та квазіньютонівсь-

ких методів (можливість «самонавчання» та покрокового «покращення» ней-

ронних мереж), врахування можливої динамічної зміни вхідних параметрів та 

паралельної обробки цієї інформації великою кількістю нейронів тощо. 

− вперше у вітчизняній науці здійснено системно-динамічне імітаційне 

моделювання трирічних траєкторій зміни важливих соціо-економічних показ-

ників розвитку країни залежно від термінів введення, «жорсткості» та регіона-

льної прив’язки можливих сценаріїв організації карантинних заходів. Це до-

зволило провести ситуативний аналіз, який на відміну від існуючих, враховує 

не лише кількісні, а й неформалізовані якісні параметри, побудувати діаграми 

причинно-наслідкових зв’язків між ними з урахуванням часової затримки, ви-

явити за допомогою діаграми потоків найбільш релевантні параметри, форма-

лізувати зв’язки між ними за допомогою системи диференційних рівнянь, здій-

снити симуляцію при критично сприятливих та несприятливих умовах розви-

тку епідеміологічної ситуації. Імітаційне моделювання здійснено у програм-

ному середовищі Vensim, що використовується для дослідження складних ди-

намічних систем. 

Практична цінність запланованих результатів проєкту для економіки та 

суспільства полягає у тому, що він надає емпірично підтверджені аргументи: 
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Уряду та органам місцевого самоуправління – щодо вибору сценаріїв протие-

підеміологічного реагування, які дозволять зменшити економічні та соціальні 

ризики, пов’язані з пандемією та масштабною карантинною зупинкою еконо-

міки, а також щодо формування державної та регіональних програм антикри-

зової соціальної та економічної політики для подолання кризи після пандемії 

COVID-19, відновлення контактних суспільних комунікацій; Міністерству 

охорони здоров’я та Міністерству розвитку громад та територій України – 

щодо розуміння «слабких місць» кожного регіону з точки зору епідеміологіч-

ної вразливості населення та економіки. 

Список наукових праць за результатами реалізації проєкту та довідки 

про прийняття  статей до публікації наведено в додатку Д. 

Листи, що підтверджують спрямування аналітичних довідок за резуль-

татами проєкту у відповідні державні інституції, представлені у додатку Е. 
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1. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ ВРАЗЛИВОСТІ РЕГІОНУ ДО 

COVID-19 

1.1 Соціо-еколого-економічні детермінанти регіональної диференці-

ації рівнів захворюваності та смертності населення від COVID-19 

Станом на кінець вересня 2020 року кількість смертельних випадків у 

світі, спричинених  на цей період кількістю інфікованих / померлих від 

COVID-19 на 100 тис короновірусною інфекцією,  перетнула позначку в 1 млн. 

осіб (1 006 467).  Про те, що пік поширення цієї інфекції як в Україні, так і 

всьому світі ще не подоланий, свідчить високий рівень ефективного коефіціє-

нту репродукції пандемії COVID-19, що складає 2,5 - 2,9 (цей показник є ос-

новним для опису будь-якого спалаху інфекційної хвороби та для побудови 

прогнозів щодо розвитку епідемій; коли цей показник більше 1, то інфекція 

статистично здатна поширюватися в популяції, за протилежних умов (≤1) мо-

жна стверджувати на розрив ланцюга поширення вірусу). Для порівняння, у 

першій хвилі пандемії так званого «іспанського грипу» 1918 року цей показ-

ник був суттєво меншим (1,7-2,09), але цей вірус забрав життя близько 50 мі-

льйонів людей у всьому світі. Такі вражаючі дані викликали швидку та масш-

табну реакцію як міжнародних інституцій, так і урядів країн, які вживають без-

прецедентних заходів, в тому числі і «нефармацевтичного втручання», які на-

правлені перш за все на уповільнення поширення COVID-19 або «згладжу-

вання експоненціальної кривої захворюваності» – закриття шкіл, заборону ма-

сових зборів, соціальне дистанціювання та обмеження пересування в різних 

масштабах, закриття кордонів тощо. 

Пандемія, що продовжує набирати обертів, спричинила не тільки без-

прецедентний вплив на здоров’я людей, але й викликала суттєві зміни в еко-

номічному розвитку регіонів. Саме це підкреслює актуальність дослідження 

впливу існуючих регіональних особливостей на вразливість населення до 

COVID-19, зокрема - на рівень летальності інфікованих хворих. Особливої ак-

туальності набуває визначення  фінансових, економічних, екологічних та со-

ціальних факторів, що протягом багатьох років кумулятивно накопичувалися 
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та у підсумку  сформували так званий «ретроспективний портрет вразливості 

населення різних регіонів до COVID-19» та при яких комбінаціях значень цих 

факторів цей вплив буде найбільш статистично значущим. Очевидно, що рі-

вень захворюваності та летальності хворих на COVID-19 залежить від бага-

тьох факторів, серед яких:  

- показникі зайнятості та безробіття населення;  

- міграційний рух населення; 

- показники народжуваності, смертності;  

- доходи населення; 

- кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань по 19 класам 

хвороб;  

- кількість проведених лабораторних досліджень  на COVID-19, кіль-

кість договорів про медичне обслуговування населення за різними програ-

мами, готовність медичних закладів до прийому хворих; 

- обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря, обсяги утворених ві-

дходів; 

- економічні показники розвитку регіонів (обсяг товарообороту та зовні-

шньої торгівлі за видами діяльності, валовий регіональний продукт тощо). 

 Проблема яка виникла у світі, у зв’язку із поширенням вірусу COVID-

19, активізувала багатьох науковців різних галузей знань: медиків та фармаце-

втів, які намагаються створити якісну вакцину, фахівців технічних галузей, які 

у прискореному темпі намагаються переоснащувати приміщення для ліку-

вання людей під лікарні. Не виключенням стали й економісти, які шукають 

причинно-наслідкові зв’язки між диференційованим розповсюдженням хво-

роби та фінансовими, екологічними та соціальними детермінантами,  намага-

ються розробити рекомендації щодо протидії  негативним наслідкам каран-

тину по всьому світу, допомогти світовій економіці подолати кризу.   

Світовою науковою спільнотою за останній рік зроблено ґрунтовні дос-

лідження у напряму відшукання способів уповільнення розповсюдження інфе-

кції. Наприклад,  автори [4] розглядали, що у Китаї різні регіони мають різний 
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рівень фінансування сфери охорони здоров’я і як наслідок – диференційова-

ний  рівень вразливості відповідного регіону до епідемії. Дослідники [8] роз-

робили 3 сценарії розвитку подій у країні, враховуючи карантинні заборони в 

державі: одним із крайніх випадків є тотальний карантин, але тоді виникає ри-

зик зростання незадоволення серед населення, зменшення доходів домогоспо-

дарств та зростання злочинності, але і відміна всіх заборон на пересування су-

проводжується ризиком дуже швидкого прискорення розповсюдження 

COVID-19 і неможливістю державної системи охорони здоров’я простояти  

йому. Також особливу увагу регіональному розподілу приділили науковці [6], 

побудувавши експоненціальну модель динаміки кількості важкохворих паціє-

нтів. Дослідники [5, 10, 3] шукали взаємозв’язок між швидкістю поширення  

вірусу та приналежністю до расової / етнічної групи вікового складу насе-

лення.  У роботі [1] проаналізовано втрати економіки Європи від пандемії, які 

порівнюються  з витратами під час кризи 2009 року.  

Причиною  регіональної диференціації наслідків впливу пандемії 

COVID-19 можуть бути базові детермінанти: 

- соціального розвитку; 

- економічного розвитку; 

- екологічного розвитку; 

- громадського здоров’я. 

 Для характеристики кожного з цих напрямків було визначено набір па-

раметрів (всього 160 індикаторів), по яким узагальнено статистичні дані по ко-

жній області України та окремо м. Київ за період 2019-2020 рр.  (таблиці А.1-

5 додатку А).  

У якості цільових параметрів просторової нелінійної моделі з покроко-

вим виключенням для виявлення факторів, які найбільше впливають на враз-

ливість регіонів до впливу пандемії,  використаємо:  

1) Рівень захворюваності кожної області України на COVID-19 з моме-

нту початку до моменту виконання розрахунків (05.03.2020-05.09.2020 рр) 

[12]; 
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2) Кількість летальних випадків, викликаних вірусом COVID-19 

(05.03.2020-05.09.2020 рр) [12]. 

 

1.2 Оцінювання регіональної специфіки вразливості населення від 

COVID-19 

Причини регіональної диференціації захворюваності та смертності насе-

лення від COVID-19 ідентифікуються певними патернами факторів, при яких 

вразливість є найвищою, що відповідно дозволяє визначити,  в якій мірі той чи 

інший регіон відповідає цим комбінаціям. Для побудови індивідуальних «рет-

роспективних портретів вразливості регіону до COVID-19» для кожного регі-

ону необхідно формалізувати у вигляді нелінійних багатофакторних регресій-

них рівнянь залежності між результативною ознакою  (рівень захворюваності 

та смертності населення регіону від COVID-19) від змінних – факторів громад-

ського здоров’я (більш ніж за 20 основними  класами хвороб), а також близько 

20 детермінант екологічної, соціальної та економічної специфіки регіону. 

Формалізація впливу соціо-еколого-економічних факторів на рівень за-

хворюваності і смертності від COVID-19 буде відбуватися шляхом побудови 

моделі множинної регресії методом найменших квадратів (МНК) (1.1), де  не-

обхідно провести попередній аналіз даних.  

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 +⋯+ 𝑎23𝑥23   (1.1) 

де 𝑎0- вільний член, 𝑎𝑖 – коефіцієнти рівняння лінійної регресії, 𝑥𝑖 –фа-

ктори, які є незалежними змінними згідно таблиці 1.1, 𝑖 = (1,23). 

Беручи досить багато показників та ще й з однієї групи даних, ми пере-

віряємо гіпотезу на наявність лінійної кореляції між декількома незалежними 

змінними – мультиколінеарності. Чим більша кількість змінних, тим деталь-

ніше необхідно дослідження даної проблеми. Тому застосуємо алгоритм Фар-

рара-Глобера для  вхідних даних на трьох рівнях: 

а) наявність мультиколінеарності у всьому масиві перевіряється за допо-

могою критерію χ-квадрат; 
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б) наявність лінійної кореляції кожної незалежної змінної з рештою 

змінних – за допомогою критерію Фішера; 

в) наявність парної мультиколінеарності – за допомогою t-критерію 

Стьюдента.  

Перевірку на мультиколінеарність проведемо по кожній групі даних ок-

ремо, використовуючи алгоритм Фаррара-Глобера. Наявність мультиколінеа-

рності у всьому масиві перевіряється за допомогою критерію 𝜒2. Побудуємо 

кореляційну матрицю парних коефіцієнтів, наприклад для групи показників, 

що характеризують готовність медичних закладів та населення регіону до 

швидкого діагностування інфекції та надання кваліфікованої допомоги:  

𝑟 = 𝑋𝑇 ∙ 𝑋,        (1.2) 

 

де 𝑟 – матриця парних коефіцієнтів кореляції,  Х - матриця нормалізова-

них значень незалежних змінних, утворена за результатами формули (1.1),  𝑋𝑇 

– матриця транспонована до 𝑋.  

Обчислимо  критичне значення критерію χ-квадрату (1.4), при рівні зна-

чущості 95% та кількості ступенів свободи 𝑣: (1.3): 

 

𝑣 =
1

2
(𝑚 − 1)𝑚 = 253,     (1.3) 

𝜒𝑡𝑎𝑏
2 (0,05; 253) = 291.      (1.4) 

 

Де 𝑚-кількість незалежних змінних досліджуваної моделі, 𝜒𝑡𝑎𝑏
2 - таб-

личне значення критерію хі-квадрат. 

Емпіричне значення χ-квадрату знайдемо за формулою: 

 

 𝜒𝑒𝑚𝑝
2 = −[𝑛 − 1 −

1

6
(2𝑚 + 5)] ln (Δ𝑟),    (1.5) 
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де   𝜒𝑒𝑚𝑝
2  - емпіричне значення критерію хі-квадрат, знайденого по до-

сліджуваній моделі,. 𝑛 – довжина ряду по кожному фактору, Δ𝑟 - визначник 

матриці знайденої за формулою 1.2. 

Результат: 𝜒𝑒𝑚𝑝
2 ≈ 5489, що значно перевищує критичне значення (1.4), 

отже мультиколінеарність у вхідному масиві існує і необхідно визначити  на-

явність кореляції по кожній змінній. Для цього знайдемо матрицю С,  обернену 

до кореляційної матриці парних коефіцієнтів 𝑟. Для кожного діагонального 

елемента 𝑐𝑗𝑗 цієї матриці знайдемо емпіричне значення критерію Фішера, який 

дасть нам змогу підтвердити чи спростувати гіпотезу наявності мультиколіне-

арності досліджуваного показника з іншими: 

 

𝐹𝑗𝑒𝑚𝑝 = (𝑐𝑗𝑗 − 1)
𝑛−𝑚

𝑚−1
     (1.6) 

 

де 𝐹𝑗𝑒𝑚𝑝 – емпіричне значення критерію Фішера,𝑐𝑗𝑗 - діагональні елеме-

нти матриці r (1.2),  𝑛 - довжина ряду по кожному фактору, 𝑚 - кількість неза-

лежних змінних досліджуваної моделі. 

Для можливості виконати обчислення за даним алгоритмом  - розібємо 

дані на дві частини (𝑚1 = 𝑚2 = 19). Критичне значення Ftab(0.95;6;18) = 2,6. 

Кожне знайдене значення критерію Фішера перевищує табличне, отже необхі-

дно визначити коефіцієнти парної кореляції за допомогою t-критерію Стьюде-

нта.  

Обчислимо парні коефіцієнти кореляції, які будуть вказувати на щіль-

ність зв’язку між двома незалежними змінними:  

𝑟𝑘𝑗 =
−𝑐𝑘𝑗

√𝑐𝑘𝑘⋅𝑐𝑗𝑗
     (1.7) 

де 𝑟𝑘𝑗- коефіцієнти парної кореляції, −𝑐𝑘𝑗 - елемент матриці 1.2, який 

знаходиться у 𝑘-му рядочку та 𝑗-му стовпчику, 𝑐𝑘𝑘- діагональний елемент ма-

триці 1.2, який знаходиться у 𝑘-му рядочку, 𝑐𝑗𝑗 - діагональний елемент матриці 

1.2, який знаходиться у 𝑗-му  рядочку. 
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Маючи результати парних коефіцієнтів кореляції (1.7) у таблицях Б.1 -

Б.4 додатку Б, обчислимо практичні значення t-критеріїв Стьюдента (1.8) та 

виключимо фактори, що мають найбільше абсолютне значення: 

𝑡𝑘𝑗 =
𝑟𝑘𝑗√𝑛−𝑚

√1−𝑟𝑘𝑗
2

                 (1.8) 

де 𝑡𝑘𝑗  - значення t-критеріїв Стьюдента, 𝑛 - довжина ряду по кожному 

фактору, 𝑚 - кількість незалежних змінних досліджуваної моделі, k, j – коор-

динати відповідного елемента. 

Наступний крок: побудова моделі з покроковим виключенням. За допо-

могою модуля Multiple Regrression у прогамі Statistica. Знайдемо характерис-

тики моделі, що міститиме у собі всі незалежні змінні (таблиця 1.2). Коефіці-

єнт детермінацій та коефіцієнт кореляції мають середнє значення, отже серед 

досліджуваних предикатів є такі, що не мають зв’язку із  залежною змінною. 

Таблиця 1.2 - Характеристики множинної регресії 

Показник Значення 

Множинний коефіцієнт кореляції 0,728 

Коефіцієнт детермінації 0,530 

Скоригований коефіцієнт детермінації 0,510 

Критерій Фішера F(1,23) 25,967 

Стандартизована помилка 4548,657 

 

Дієво зменшити розмірність регресійної моделі дозволить гребенева ре-

гресія. Визначимо найбільш значимі коефіцієнти, та виключимо ті предик-

тори, які є найменш впливовими (мають найменше значення R або найбільше 

значення  Р чи F критерію (таблиця 1.3.) на результуючу змінну Процедуру 

покрокового виключення будемо продовжувати до тих пір, поки не отримаємо 

набір даних, при якому рівняння регресії буде містити лише значимі коефіціє-

нти (таблиця 1.4).  
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Таблиця 1.3 - Гребенева регресія включення/виключення 
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Обсяги капітальних інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, 2019 рік, тис. грн. 
-1 0,9370 0,8780 -0,0001 0,0008 0,9820 22 

Обсяги запасів  світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 

(бензин моторний) – всього, тон 
-2 0,9369 0,8778 -0,0001 0,0021 0,9674 21 

Витрати на персонал підприємств за їх розмірами за 

регіонами у 2019 році, млн, грн 
-3 0,9368 0,8777 -0,0002 0,0042 0,9524 20 

Кількість молодшого персоналу, осіб -4 0,9367 0,8775 -0,0002 0,0064 0,9399 19 

Переведені з економічних причин на неповний робо-

чий день (тиждень) тис, осіб 
-5 0,9366 0,8772 -0,0003 0,0110 0,9205 18 

Витрати на оплату праці підприємств за їх розмірами 

Усього, млн, грн 
-6 0,9364 0,8769 -0,0003 0,0144 0,9083 17 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що вияв-

лені під час лабораторних та клінічних досліджень (не 

класифіковані в інших рубриках) 

-7 0,9362 0,8764 -0,0005 0,0294 0,8687 16 

Міграційний приріст, віком 0–4 -8 0,9355 0,8752 -0,0012 0,0753 0,7907 15 

Середньомісячна заробітна плата за статтю (чоловіки) 

та регіонами за квартал, грн 
-9 0,9346 0,8735 -0,0018 0,1280 0,7287 14 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної сис-

теми, розладу харчування, порушення обміну речовин 
-10 0,9334 0,8713 -0,0022 0,1708 0,6882 13 

Обсяги запасів світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 

Пропан і бутан скраплені, тон 
-11 0,9320 0,8687 -0,0026 0,2210 0,6475 12 

Обсяг накопичених відходів у спеціально відведених 

місцях та об'єктах, тис. тон 
-12 0,9306 0,8659 -0,0028 0,2529 0,6241 11 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне пові-

тря по регіонах, тис.тон 
-13 0,9278 0,8608 -0,0051 0,4940 0,4946 10 

Середня кількість працівників сільського господарс-

тва зовнішні сумісники, тис осіб 
-14 0,9246 0,8549 -0,0060 0,6022 0,4507 9 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок, які мають науковий ступінь, 

осіб 

-15 0,9209 0,8480 -0,0069 0,7108 0,4124 8 

Роздрібний товарооборот за договорами банківського 

кредиту 
-16 0,9173 0,8415 -0,0065 0,6875 0,4192 7 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапев-

тів, педіатрів) 
-17 0,9092 0,8266 -0,0148 1,5891 0,2245 6 

Кількість договорів про медичне обслуговування на-

селення за програмою медичних гарантій 
-18 0,9010 0,8118 -0,0149 1,5431 0,2301 5 

Кількість міждержавних мігрантів (міграційний при-

ріст), скорочення (–), осіб 
-19 0,8834 0,7804 -0,0314 3,1703 0,0910 4 

Міграційний приріст, у віці 70–74 -20 0,8495 0,7216 -0,0588 5,3525 0,0315 3 

Витрати на охорону навколишнього природного сере-

довища за регіонами у 2019 році (тис грн) 
-21 0,7976 0,6361 -0,0855 6,4472 0,0191 2 

Кількість проведених лабораторних досліджень мето-

дом ПЛР на COVID-19 pf 01/10/2020 
-22 0,7282 0,5303 -0,1058 6,3968 0,0191 1 

* Умовні позначення: Step - +in/-out – номер кроку включення/виключення; Multiple – R  - множинний 

коефіцієнт кореляції; Multiple - R-square - коефіцієнт детермінації; R-square – change - коефіцієнт детермінації, 

скоригований на кількість степенів свободи; F - to - entr/rem F критерій включення/виключення; p-level – рі-

вень значущості; Variables – included  - порядковий номер включення змінної 
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Характеристики якості моделі (таблиця 1.4) вказують на досить високу 

якість підгонки моделі до досліджуваних змінних, всі значення t-статистик бі-

льші, за критичне. Прямий зв'язок на кількість інфікованих хворих мають ін-

дикатори міграційного руху та викиди вуглецю, а обернений кількість показ-

ники готовності медичних закладів та населення реагувати на виклики панде-

мії. 

Таблиця 1.4 - Результати гребеневої регресії 
 

Beta* Std.Err. 

- of 

Beta* 

В* 

Std.Err. - 

of B* 

* p-level 

Вільний член регресії   -2708,59 2113,430 -1,282 0,217 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  0,423 0,206 5,350 2,609 2,050 0,056 

Обсяг накопичених відходів у спеціально від-

ведених місцях та об'єктах, тис. тон 
-0,220 0,127 0,000 0,000 -1,735 0,101 

Кількість проведених лабораторних дослі-

джень методом ПЛР на COVID-19 pf 

01/10/2020 

0,289 0,108 1,390 0,523 2,668 0,016 

Чисельність міждержавних мігрантів (мігра-

ційний приріст), скорочення (–), осіб 
-0,190 0,094 -3,330 1,654 -2,015 0,060 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря по регіонах, тис. тон 
-0,234 0,120 -0,230 0,118 -1,943 0,069 

Кількість договорів про медичне обслугову-

вання населення за програмою медичних гара-

нтій 

0,243 0,147 16,590 10,031 1,654 0,117 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 
0,165 0,163 11,760 11,626 1,011 0,326 

R= 0,91524950 R2= 0,83768165 Adjusted R2= 0,77084468 F(7,17)=12,533 p 

* Умовні позначення: Beta Std.Err. - of Beta - стандартизовані коефіцієнт регресії та його стандартизована 

помилка; B / Std.Err. - of B – не стандартизовані коефіцієнт регресії та його стандартизована помилка; t(17)  - 

t – статистка з кількістю степенів свободи 17; p-level – рівень значущості коефіцієнта; Multiple – R  - мно-

жинний коефіцієнт кореляції; Multiple - R-square - коефіцієнт детермінації; Adjusted R-square - коефіцієнт 

детермінації, скоригований на кількість степенів свободи. 

 

Покрокове виключення для  регресора «Кількість підтверджених випад-

ків захворювання на корона вірус (y)» дало такий результат: 

 

𝑦 = −3,33𝑎1 − 0,23𝑎2 + 1,39𝑎4 + 16,59𝑎5 + 5,35𝑎6 + 11,76𝑎7 − 2708,59,        (1.9) 

 

де а1  – чисельність міждержавних мігрантів (міграційний приріст, ско-

рочення), осіб; а2 – обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря по 

регіонах, тис. тон; а3 – обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях та об'єктах, тис. тон; а4  – кількість проведених 

лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19;  а5  – кількість 
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договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних га-

рантій; а6 –кількість ліжок в інфекційних відділеннях; а7 – кількість профіль-

них лікарів (інфекціоністів, терапевтів та педіатрів).  

На даному етапі показник а4  – кількість проведених лабораторних дос-

ліджень методом ПЛР на COVID-19 будемо вважати контрольною точкою для 

досліджуваної змінної, що характеризує кількість інфікованих на коронавірус, 

тобто змінна, за допомогою якої ми проведемо перевірку якості, для змен-

шення ризику. Ці два показники є взаємопов’язані між собою, і те, що в ре-

зультаті нашого дослідження (1.9) ми отримали прямий зв'язок, тобто при збі-

льшенні кількості проведених тестів ПЛР пропорційно збільшується кількість  

нових інфікованих, підтверджує адекватність  побудованої моделі. 

Для уточнення та посилення взаємозв’язку між незалежними змінними 

та факторами необхідно додати у модель нелінійні доданки, а саме розглянемо 

поліноміальну модель другого ступеня.  Для цього крім змінних 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1. .7, 

отриманих на попередньому етапі додаємо доданки, що міститимуть 𝑎𝑖
2, 𝑖 =

1. .7, а кінцева модель матиме вигляд (1.10): 

 

𝑦 = 𝑘11𝑎1
2 + 𝑘12𝑎1 + 𝑘21𝑎2

2 + 𝑘22𝑎2 +⋯+ 𝑘71𝑎7
2 + 𝑘72𝑎7 + 𝑘0.  (1.10) 

 

де  𝑎𝑖- регресори, 𝑘𝑖1 – коефіцієнт при  квадраті 𝑎𝑖
2, 𝑘𝑖2 – коефіцієнт при 

лінійній складовій 𝑎𝑖, 𝑖 = (1,7)  - номер змінної, 𝑘0 − вільний член 

Проведемо попередній аналіз коефіцієнтів моделі (таблиця 1.5), для 

цього застосуємо тест Вальда (14) для перевірки значущості коефіцієнтів мо-

делі: 

 

𝑊 =
(𝛽−𝛽)̂2

𝜎
 ,     (1.11) 

де   𝑊 –коефіцієнт Вальда   𝛽, �̂� – відповідно значення параметра та його 

оцінка, σ – дисперсія. Найбільш значущими за  критерієм Вальда у цій моделі 

будуть лінійні коефіцієнти при таких змінних як викиди діоксиду вуглецю в 
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атмосферне повітря, кількість договорів про медичне обслуговування насе-

лення за програмою медичних гарантій та кількість проведених лабораторних 

досліджень методом ПЛР на COVID-19. 

 

Таблиця 1.5 - Характеристики коефіцієнтів квадратичної множинної регресії 
 

Wald - Stat.* p* 

Вільний член регресії 139,2081 0,000000 

Чисельність міждержавних мігрантів (міграційний приріст), скоро-

чення (–), осіб 

0,1210 0,727923 

Чисельність міждержавних мігрантів (міграційний приріст), скоро-

чення (–), осіб^2 

  

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря по регіонах 

тис. тон 

19,9097 0,000008 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря по регіонах 

тис.т^2 

  

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально 

відведених місцях та об'єктах тис т 

  

Обсяг накопичених відходів  у спеціально відведених місцях та об'єк-

тах тис. т^2 

  

Кількість проведених лабораторних досліджень методом ПЛР на 

COVID-19 pf 01/10/2020 

21,0981 0,000004 

Кількість проведених лабораторних досліджень методом ПЛР на 

COVID-19 pf 01/10/2020^2 

  

Кількість договорів про медичне обслуговування населення за про-

грамою медичних гарантій 

6,4909 0,010843 

Кількість договорів про медичне обслуговування населення за про-

грамою медичних гарантій^2 

3,2389 0,071908 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 2,0133 0,155926 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях ^2 
  

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, педіатрів) 0,3515 0,553280 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, педіатрів)^2 2,1184 0,145537 
*Умовні позначення: Wald - Stat. – значення критерію Вальда; P – рівень значущості коефіцієнту. 

 

Для обчислення коефіцієнтів множинної регресійної моделі складемо 

матриці вхідних даних: 

𝑋 = (
1
⋮
1
  

𝑎1,1 
⋮

𝑎25,1
  
𝑎1,1
2 ⋯ 𝑎1,7

2

⋮ ⋱ ⋮
𝑎25,1
2 ⋯ 𝑎25,7

2
), 𝑌 = (

𝑦1
⋯
𝑦25

),     

 

      𝑋𝑡 =

(

 
 

1
𝑎1,1
𝑎1,1 

2

⋯
…

1
𝑎25,1
𝑎25,1

2

⋮ ⋱ ⋮
𝑎1,7

2 ⋯ 𝑎25,7
2)

 
 

      (1.12) 
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де 𝑋 – матриця розмірності 25×15, складена із значень 7 незалежних змін-

них та іх квадратів по 24 областях та м. Київ, доповнена стовпчиком із одиниць 

для отримання у результаті вільного члена у моделі;  𝑌  - стовпчик-матриця роз-

мірності 25×1, яка складається із емпіричних значень цільової функції, в нашому 

випадку – кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус; 𝑋𝑡 – 

розмірності 15× 25 отримана транспонуванням вхідної матриці 𝑋.  

Для отримання коефіцієнтів регресійної моделі (1.13) виконаємо дії над ма-

трицями: 

𝐴 = (𝑋𝑡𝑋)−1 ∙ 𝑋𝑡 ⋅ 𝑌 = (
𝑘0
…
𝑘72

).    (1.13) 

де 𝐴 – матриця коефіцієнтів шуканої поліноміальної регресійної моделі, 

𝑘0, 𝑘𝑖𝑗 – відповідні коефіцієнти для моделі 1.10. 

У результаті виконання обчислень за формулою (1.13) отримаємо коефіці-

єнти поліноміальної регресії другого степеня з сьома невідомими. Результатом 

проведених розрахунків буде модель: 

 

𝑦 = 7,5 ∙ 10−4𝑎1
2 − 2,7𝑎1 + 2,3𝑎2

2 − 0,8𝑎2 − 1,3 ∙ 10
−10 ∙ 𝑎3

2 + 4,4 ∙ 10−5𝑎3 − 6,6 ∙ 10
−4𝑎4

2 +

6,7𝑎4 + 2,2 ∙ 10
−2𝑎5

2 − 9,6𝑎5 − 5,9 ∙ 10
−6𝑎6

2 + 11,2𝑎6 + 1,4𝑎7
2 − 18,5𝑎7 − 670,2  (1.14) 

  

Коефіцієнт детермінації  𝑅2 = 0,96, що вказує на сильний зв'язок між за-

лежною змінною та незалежними. Критерій Фішера також дає позитивний ре-

зультат:  𝐹𝑒𝑚 = 9,3 > 2,6= 𝐹𝑡𝑎𝑏(0,05; 7; 17), отже рівняння регресії статистично 

значуще побудовану модель будемо вважати адекватною. У таблиці 7 наведені 

значення відстані Кука 𝐷𝑖 (1.15), яка застосовується для  визначення впливовості 

даних на результати спостережень, яка вказує на те, що дані по Львівській, Хар-

ківській та Рівненській областях спотворюють результати дослідження.  

 

𝐷𝑖 =
∑ (𝑌�̂�−�̂�𝑖/𝑗)

225
1

7𝑀𝑆𝐸
 ,       (1.15) 
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де 𝐷𝑖 – значення відстані Кука; 𝑌�̂�  - теоретичне значення 𝑖 − го спостре-

ження; �̂�𝑖/𝑗 - теоретичне значення 𝑗 − го  спостреження без 𝑖 − го; 𝑀𝑆𝐸 - серед-

ньоквадратична похибка.  

Також у таблиці 1.6 представлено стандартизовані залишки, які обчислю-

ються за формулою (1.6) та вказують на  підсумкову похибку спостереження. В 

результаті аналізу даного параметру оцінки ми можемо сказати, що аномальними 

викидами зі спостереження є дані по Харківській, Одеській, Донецькій, Запорі-

зькій, Херсонській областях.  

 

𝑟𝑖 =
𝑌𝑖−𝑌�̂�

𝑀𝑆𝐸
.         (1.16) 

де 𝑟𝑖- стандартизовані залишки 𝑖 − го спостреження, 𝑌�̂� - теоретичне зна-

чення 𝑖 − го спостреження; �̂�𝑖 - теоретичне значення 𝑖 − го  спостреження; 𝑀𝑆𝐸 

- середньоквадратична похибка.  

 

Таблиця 1.6 - Додаткові статистичні показники адекватності та значущості 

моделі 

 General. - Cook's D* Diff- - Chi2* Diff- - Likelihd* 
Std. D. – 

Residual* 

Вінницька 0,948 1,40908 1437863 1,18705 

Волинська 2,610 2,86844 2563999 -1,69365 

Дніпропетровська     

Донецька 73,330 7,82532 1288072 2,79738 

Житомирська 0,786 2,70734 3581361 1,64540 

Закарпатська 4,333 3,26122 2390733 1,80589 

Запорізька 8,394 7,01873 5456251 -2,64929 

Івано-Франківська 83,267 1,50413 45561 1,22643 

Київська 0,385 0,04909 9478 0,22156 

Кіровоградська 0,003 0,52734 894650 0,72618 

Луганська 0,331 1,31862 1799110 -1,14831 

Львівська 1050,301 1,10672 1990 -1,05201 

Миколаївська 11,625 2,96713 1029938 -1,72254 

Одеська 152,136 13,25711 1813998 -3,64103 

Полтавська 0,000 3,82181 6524072 1,95494 

Рівненська 237,717 3,74881 99358 1,93619 

Сумська 0,154 0,35727 426504 0,59772 

Тернопільська 12,151 0,33090 14975 -0,57524 

Харківська 903,272 13,80214 354615 3,71512 

Херсонська 2,435 7,13332 9078562 -2,67083 

Хмельницька 0,021 0,07588 101782 0,27546 
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Продовження таблиці 1.6 

Черкаська 0,936 1,95562 2257919 1,39843 

Чернівецька 39,275 5,76919 1261386 2,40191 

Чернігівська 0,038 0,17442 244724 0,41764 

м.Київ     
* Умовні позначення: General. - Cook's D – відстань Кука; Diff- - Chi2 – значення критерію Хі-квадрат;  

Diff- - Likelihd - тест відношення правдоподібності; Std. D. - Residual - стандартизовані залишки. 

 

У таблиці 1.7 наведені теоретичні, емпіричні значення кількості захво-

рювань на COVID-19 по регіонах та  залишки досліджуваного показнику, згі-

дно яких ми бачимо досить близькі до емпіричних результати по Донецькій, 

Дніпропетровській областях та м. Київ; та навпаки досить високу різницю по 

таких областях як Івано-Франківська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, 

Чернівецька та Херсонська. 

Таблиця 1.7 - Теоретичні та емпіричні значення для регіонів України 

 Response 

– Value* 

Pred. – 

Value* 
Residual* 

St. – 

Error* 

Lower CL - 

95, %* 

Upper CL - 

95, %* 

Вінницька 6574,00 7152,808 -578,808 0,154 3973,20 7271,07 

Волинська 8571,00 10183,972 -1612,973 0,089 8549,82 12102,55 

Дніпропетровська 6917,00 6927,485 -10,485 0,189 4779,14 10018,43 

Донецька 3743,00 3676,039 66,961 0,476 1025,60 6632,26 

Житомирська 6285,00 5972,165 312,835 0,141 3331,17 5792,12 

Закарпатська 10089,00 10570,456 -481,456 0,116 6811,84 10713,61 

Запорізька 4502,00 7766,111 -3264,111 0,141 5186,72 9014,63 

Івано-Франківська 14147,00 11070,726 3076,273 0,093 11613,31 16717,37 

Київська 9717,00 10005,588 -288,588 0,128 7486,55 12360,50 

Кіровоградська 1143,00 11,908 1131,092 0,521 71,06 546,90 

Луганська 1140,00 1650,289 -510,290 0,235 1562,66 3940,00 

Львівська 21045,00 23229,409 -2184,409 0,061 18679,36 23810,82 

Миколаївська 3553,00 5675,974 -2122,974 0,255 2769,50 7533,97 

Одеська 14434,00 15364,256 -930,256 0,079 13506,40 18438,29 

Полтавська 2556,00 2385,164 170,836 1,811 0,05 61,83 

Рівненська 12873,00 12278,627 594,373 0,103 10257,51 15373,93 

Сумська 4973,00 4419,829 553,171 0,166 3121,10 5979,22 

Тернопільська 13977,00 13152,305 824,695 0,091 11786,20 16866,53 

Харківська 19948,00 18027,606 1920,394 0,067 16970,87 22068,39 

Херсонська 1259,00 4226,013 -2967,013 0,154 3157,32 5780,38 

Хмельницька 6700,00 6353,709 346,290 0,094 5299,36 7683,34 

Черкаська 4476,00 2896,943 1579,057 0,249 1821,63 4853,29 

Чернівецька 14754,00 10212,047 4541,953 0,089 11437,70 16244,63 

Чернігівська 4409,00 4587,556 -178,557 0,140 2969,99 5158,87 

м. Київ 24317,00 24305,009 11,990 0,053 21888,35 27019,40 
*Умовні позначення: Response – Value – емпіричні значення; Pred. – Value – теоретичні значення; 

Residual – залишки; St. – Error – стандартна помилка; Lower CL,Upper CL – спрогнозовані значення з 95% 

довірчому інтервалі. 
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Порівняємо гістограми частот теоретичних та емпіричних значень кіль-

кості інфікованих COVID-19 (рис 1.1, 1.2). Як свідчать розрахунки, в загаль-

ному випадку відносна частота повністю співпадає на рівнях від 0 до 10000 та 

від 20000 до 25000 кількості хворих. Є викривлення на одну одиницю між да-

ними 10-15 тис. та 15-20 тис захворювань, але дане відхилення є незначним.  

 

 

Рисунок 1.1 - Відносна частота емпіричних значень кількості інфікова-

них COVID-19  

 

 

 

Рисунок 1.2 - Відносна частота теоретичних значень кількості інфікова-

них COVID-19  
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Перевіримо наявність або відсутність автокореляції, тобто зв’язка  між 

випадковими відхиленнями та значень залишків в інших спостереженнях. Для 

перевірки застосуємо критерій Дарбіна-Уотсона (1.17) : 

 

𝐷𝑊 =
∑(𝑒𝑖−𝑒𝑖−1)

2

∑𝑒𝑖
2      (1.17) 

 

де 𝐷𝑊 –критерій Дарбіна Уотсона, 𝑒𝑖 − різниця між теоретичним та ем-

піричним рівнем 𝑖 – го спостереження. Виконавши обчислення, отримали 

DW=1,89. Критичні значення цього критерію для рівня значущості α=0,05, 

n=25, m=7:  𝑑1 = 0,94,  𝑑2 = 1,9. Отриманий результат знаходиться за межами 

критичних значень, це означає що існує  незначна автокореляція залишків, але 

враховуючи, що дана модель є просторовою, отже можемо знехтувати цим фа-

ктом.  

 

 

Рисунок 1.3 - Графік залишків (різниця між емпіричними та теоретич-

ними значеннями в побудованій моделі залежності захворюваності та смерт-

ності від COVID-19 від соціо-еколого-економічних факторів 
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Проаналізуємо графіки залежності залишків 𝑒 від змінних, що увійшли 

у кінцеву модель (рис. 1.3.) для визначення наявності чи відсутності гетерос-

кедастичності. Але, для більшої точності виконаємо тест Спирмена: проран-

жуємо залишки (ei) та змінні (аi). Знайдемо парні коефіцієнти рангової кореля-

ції (1.18) для кожної змінної, які вийшли більші за критичне значення тесту 

Стьюдента (1.19). Для всіх досліджуваних індикаторів значення коефіцієнту 

парної рангової кореляції більше за критичне, отже  гіпотеза про наявність ге-

тероскедастичності у моделі відкидається за допомогою теста Спирмена. 

 𝑟𝑖 = 1 − 6
∑(𝑟𝑔𝑒𝑘−𝑟𝑔𝑎𝑘)

2

(𝑛2−1)𝑛
      (1.18) 

𝑡 =
𝑟𝑖√𝑛−2

√1−𝑟𝑖
2
, 𝑡кр(0,05; 23) = 2,07.    (1.19) 

де 𝑟𝑖 – значення критерію Спирмена для і-го фактора, 𝑟𝑔𝑒𝑘 – ранг зали-

шку k-го спостереження, 𝑟𝑔𝑎𝑘 - ранг емпіричного значення k-го спостере-

ження, 𝑛 - кількість спостережень одного фактору, 𝑡 - емпіричне значення кри-

терію Стьюдента, 𝑡кр - критичне значення тесту Стьюдента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Нормальний ймовірнісний графік   
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На рисунку 1.4 зображено нормальний ймовірнісний графік, який дає 

нам змогу зрозуміти, чи були нормально розподілені досліджувані величини, 

чи ні. Для побудови графіку спочатку всі значення сортуються від найменшого 

до найбільшого значення, далі по кожному рангу обчислюють значення z-те-

сту.  Отримані точки у випадку нормального розподілу повинні всі потрапити 

на пряму,  якщо є відхилення від прямої, то значення не є нормально розподі-

леним. У нашому випадку існує істотне відхилення від прямої, що вказує на 

відсутність нормального розподілу у досліджуваних даних, що може спотво-

рювати результати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Нормальний графік залишків 

 

На рисунку 1.5 зображено нормальний графік залишків побудованої мо-

делі, який вказує на те, що у порівнянні із нормальністю вхідних даних, зали-

шки розподілені нормально, хоча і існують деякі викиди.  Отже, результати 

моделі розподілені ближче до нормального розподілу та враховуючи тісний 

зв'язок між емпіричними та теоретичними значеннями отримані результати 

можна використовувати для подальших досліджень.  

Використовуючи аналогічну методику виявлення мультиколінеарності 

серед досліджуваних факторів за формулами (1.1)-(1.11) та застосування ме-

тоду покрокового включення змінних  отримаємо такі підсумкові аргументи 
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для регресора «Кількість підтверджених випадків смерті від  COVID-19(z)» 

(таблиця 1.11): 

𝑧 =  −6,51𝑏1 − 3,11𝑏2 − 0,005𝑏3 + 0,029𝑏5 + 1,18𝑏6 + 0,008𝑏7 − 1255,9, 
(1.20) 

 де b1 - зареєстроване безробіття населення в середньому за період, тис. 

осіб; b2 – обсяги використання робочого часу та неповна зайнятість на одного 

штатного працівника, год; b3 – обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря, тис. тон; b4 - обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях та об'єктах тис. т.; b5 – обсяги запасів світлих 

нафтопродуктів і газу на АЗС, бензин моторний, т; b6 - кількість апаратів ШВЛ; 

b7
 –  кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, розладу харчу-

вання, порушення обміну речовин. 

Характеристики якості моделі вказують на достатню якість підгонки мо-

делі до досліджуваних змінних, всі значення t-статистик більші, за критичне. 

Додатній зв'язок на кількість летальних випадків мають такі фактори як запаси 

світлих нафтопродуктів і газу кількість апаратів ШВЛ міграційного руху та 

викиди вуглецю, а решта - від’ємний. 

Таблиця 1.8 - Найбільш вагомі змінні  

  
Beta* Std.Err. - 

of Beta* 

B* Std.Err. - 

of B* 

t(17)* p-

level* 

Вільний член регресії 
  

1255,9 1018,5 1,2330 0,2343 

Хвороби ендокринної системи, роз-

ладу харчування 

0,3815 0,1784 0,008 0,004 2,1384 0,0472 

Зареєстроване безробіття населення 

в середньому за період  

-0,2779 0,1587 -6,514 3,721 -1,7506 0,0980 

Кількість апаратів ШВЛ 0,3412 0,1852 1,176 0,638 1,8416 0,0830 

Викиди діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря по регіонах тис.т 

-0,2373 0,1646 -0,005 0,004 -1,4413 0,1676 

Обсяг накопичених відходів, тис т -0,3182 0,1715 -0,000 0,000 -1,8555 0,0809 

Запаси світлих нафтопродуктів і 

газу (бензин моторний) -всього, тон 

0,3764 0,2177 0,029 0,017 1,7283 0,1020 

Використання робочого часу та не-

повна зайнятість, год 

-0,1969 0,1566 -3,109 2,473 -1,2572 0,2256 

R= 0,84319133 R2= 0,71097162 Adjusted R2= 0,59195994 F(7,17)=5,9740 p 
*Умовні позначення: Beta Std.Err. - of Beta - стандартизовані коефіцієнт регресії та його стандартизована по-

милка; B / Std.Err. - of B – не стандартизовані коефіцієнт регресії та його стандартизована помилка; t(17)  - t – 

статистка з кількістю степенів свободи 17; p-level – рівень значущості коефіцієнта; Multiple – R  - множинний 

коефіцієнт кореляції; Multiple - R-square - коефіцієнт детермінації; Adjusted R-square - коефіцієнт детермінації, 

скоригований на кількість степенів свободи. 
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Скоригований коефіцієнт кореляції у таблиці 1.18 вказує на те, що для  

кількості показників 𝑛 = 7 звязок між ппредикатами та залежною змінною се-

редній. Тож побудуємо множинну квадратичну регресію: 

 

𝑧 = 4,3 ∙ 10−1𝑏1
2 − 22,7𝑏1 − 1,5𝑏2

2 + 10,5𝑏2 − 7,2 ∙ 10
−8 ∙ 𝑏3

2 − 4,5 ∙ 10−3𝑏3
− 8,4 ∙ 10−12𝑏4

2 + 3,2 ∙ 10−5𝑏4 + 1,3 ∙ 10
−5𝑏5

2 − 8,6 ∙ 10−2𝑏5 + 8,4

∙ 10−3𝑏6
2 − 8,8 ∙ 10−1𝑏6 − 2,2 ∙ 10

−7𝑏7
2 + 1,9 ∙ 10−2𝑏7 + 1453,4 

𝑅2 = 0,91   (1.21) 

𝐹𝑒𝑚 = 3,5, 𝐹𝑡𝑎𝑏(0,05; 7; 17) = 2,6. 

 

𝐷𝑊 = 1,89,  тест Дарбіна-Уотсона вказує  на наявність незначної авто-

кореляції залишків. Гіпотеза, про наявність гетероскедастичності у моделі від-

кидається за допомогою теста Спирмена.  

Порівняємо гістограми частот теоретичних та емпіричних значень кіль-

кості підтверджених смертельних випадків  від COVID-19 (рис 1.6, 1.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Відносна частота теоретичних значень кількості смертель-

них випадків від COVID-19  
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Рисунок 1.7 - Відносна частота емпіричних значень кількості летальних 

випадків від COVID-19  

Так, з рисунку 1.6 видно, що в загальному випадку відносна частота по-

вністю співпадає для областей з низьким (0-100 випадків) та високим рівнями 

(400-600) летальності. Є викривлення між даними 100-400, це, ймовірно ви-

кликано тим, що існує сильна диференціація регіонів за цим показником, та 

реальні дані не підкоряються нормальному розподілу.  

У таблиці 1.9 наведено дані для порівняння теоретичних та емпіричних 

даних (Response – Value та  Pred. – Value) кількості підтвержених смертельних 

випадків від COVID-19 та стандартизовані залишки, згідно яких аномальні ви-

киди із моделі існують по таких областях як Закарпатська, Запорізька, Київ-

ська, Луганська, Тернопільська та Чернівецька області. 
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Таблиця 1.9 - Результати квадратичної регресійної моделі для регресора: 

кількість смертельних випадків від COVID-19 для регіонів України  
 

General.-Cook's D* Std. P. – Residual* 
Response-Value* 

Pred.-

Value* 

Вінницька 14,6488 -1,40910 119,0000 143,5070 

Волинська 1,0228 1,12938 174,0000 131,6462 

Дніпропетровська 
  

125,0000 124,8751 

Донецька 0,0059 1,09029 56,0000 1,2501 

Житомирська 0,0778 0,76840 113,0000 76,6410 

Закарпатська 178,7785 -3,75447 310,0000 361,0941 

Запорізька 51,6454 -2,91926 70,0000 125,3062 

Івано-Франківська 280,3286 2,44252 331,0000 313,2507 

Київська 53,4271 -2,29869 199,0000 233,7146 

Кіровоградська 0,0975 0,76727 60,0000 24,2238 

Луганська 54,0827 -4,24808 16,0000 122,9651 

Львівська 405,1779 2,46430 573,0000 557,9254 

Миколаївська 0,0020 0,10890 82,0000 76,9289 

Одеська 92,5583 -2,32771 217,0000 244,5553 

Полтавська 27,5533 -0,88502 44,0000 51,4070 

Рівненська 1,5573 1,37297 171,0000 119,8544 

Сумська 0,0149 -0,15871 77,0000 83,3311 

Тернопільська 80,9138 -3,79654 171,0000 245,3152 

Харківська 103,7452 2,34406 364,0000 337,5360 

Херсонська 0,0351 -0,51621 26,0000 50,4264 

Хмельницька 1,2473 1,18541 131,0000 87,5664 

Черкаська 0,0002 -0,02935 59,0000 60,3308 

Чернівецька 12,8129 4,09810 365,0000 209,6272 

Чернігівська 0,0086 0,25258 77,0000 65,0638 

м.Київ 55,6128 0,73019 413,0000 409,4180 

*Умовні позначення: General. - Cook's D – відстань Кука; Response – Value – емпіри-

чні значення; Pred. – Value – теоретичні значення; Residual – залишки; St. – Error – станда-

ртна помилка. 

 

Для побудови регресійної моделі була використана квадратична функ-

цію, отже існуватимуть критичні значення, при яких регресант прийматиме 

екстремальних значень, для цього: 

1) Знайдемо критичні значення функції по кожній змінній, викорис-

товуючи апарат диференціального числення; 

2) Використовуючи властивості квадратичної функції визначимо то-

чкою максимуму чи мінімуму будуть знайдені  значення.  
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  Знайдемо оптимальні значення кожного параметру, при яких досяга-

ється або найбільший, або найменший вплив на залежну змінну.  Для цього ми 

використали диференціювання функції багатьох змінних (14).  

Знайдемо частинні похідні у моделі (1.22), прирівняємо їх до нуля: 

 

{
 
 

 
 
𝜕𝑦

𝜕𝑎1
= 2𝑘11𝑎1

∗ + 𝑘12 = 0,

𝜕𝑦

𝜕𝑎2
= 2𝑘21𝑎2

∗ + 𝑘22 = 0,
…

𝜕𝑦

𝜕𝑎7
= 2𝑘71𝑎7

∗ + 𝑘72 = 0.

      (1.22) 

 

Розв’язавши дану систему лінійних рівнянь, отримаємо: 

 

{
 
 

 
 𝑎1

∗ = −
𝑘12

2𝑘11
,

𝑎2
∗ = −

𝑘22

2𝑘21
,

…

𝑎7
∗ = −

𝑘72

2𝑘71
.

      (1.23) 

 

      де (𝑎1
∗ , 𝑎2

∗, … , 𝑎7
∗) – набір критичних значень для функції (1.14), при дося-

гненні яких залежна змінна буде приймати екстремального значення.  Для ви-

значення чи є знайдене значення 𝑎𝑖
∗ точкою мінімуму чи максимуму необхідно 

проаналізувати знак відповідного значення  𝑘𝑖1 перед 𝑎𝑖
2:  

 

{
якщо 𝑘𝑖1 > 0, то 𝑎𝑖

∗ − точка мінімму,

якщо 𝑘𝑖1 < 0, то  𝑎𝑖
∗ − точка максмуму;  

 

 

Визначимо критичне значення для знайдених моделей (1.14) та (1.21). 

Розглянемо оптимальний набір змінних для кількості підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19. Використовуючи вищевказану методику ми 

отримали: 
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1. Чисельність міждержавних мігрантів: 𝑎1,𝑚𝑖𝑛
∗ =1782,4 особи; діапазон 

вхідних даних від -979 до 854. 

2. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  𝑎2,𝑚𝑖𝑛
∗ =

16998,8 тис.т.; діапазон вхідних даних від 142 до 23528. 

3. Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, 𝑎3,𝑚𝑖𝑛
∗ =

174374,3 тис.т; діапазон вхідних даних від 578 до 10689892. 

4. Кількість договорів про медичне обслуговування населення за програ-

мою медичних гарантій  𝑎5,𝑚𝑖𝑛
∗ = 214,9; діапазон вхідних даних від 121 до 

503. 

5. Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 𝑎6,𝑚𝑎𝑥
∗ =949260,1 шт.; ді-

апазон вхідних даних від 198 до 1964. 

6. Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, педіатрів)  

𝑎7,𝑚𝑖𝑛
∗ =644,7 особи. діапазон вхідних даних від 89 до 397. 

Для показника, що характеризує смертність від  COVID-19 отримаємо 

результат:  

1. Рівень зареєстрованого безробіття населення, 𝑏1,𝑚𝑖𝑛
∗ = 25,9 тис.т; діа-

пазон вхідних даних від 5,5 до 27,7. 

2. Обсяги використання робочого часу на одного штатного працівника, 

𝑏2,𝑚𝑎𝑥
∗ = 347,6 год; діапазон вхідних даних від 403 до 435. 

3. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 𝑏3,𝑚𝑎𝑥
∗ =

31341,2 тис. т.; діапазон вхідних даних від 142,3 до 23528,1. 

4. Обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації 

𝑏4,𝑚𝑎𝑥
∗ =1897111тис. т; діапазон вхідних даних від 578,9 до 10689892,0. 

5. Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 𝑏5,𝑚𝑖𝑛
∗ = 3249,3 т; діапа-

зон вхідних даних від 1545,15 до 9605,0. 

6. Кількість апаратів ШВЛ 𝑏6,𝑚𝑖𝑛
∗ = 52;  діапазон вхідних даних від 32 

до 193. 
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7. Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, розладу хар-

чування, порушення обміну речовин 𝑏7,𝑚𝑎𝑥
∗ = 41711,5; діапазон вхідних да-

них від 4353 до 32634. 

Окрім цього, знайдемо оптимальні значення побудованих нелінійних 

моделей методом Ньютона, симплекс-методом, градієнтним методом та рі-

шення за допомогою пакету «Пошук рішення» у MS Excel. Для цього функція 

залежності  (1.14)  повинна прямувати до 0, а змінні повинні бути невід’єм-

ними (крім кількості міждержавних мігрантів). Окремо візьмемо значення кі-

лькості проведених лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19 як 

середнє значення по всіх регіонах. 

7,5 ∙ 10−4𝑎1
2 − 2,7𝑎1 + 2,3𝑎2

2 − 0,8𝑎2 − 1,3 ∙ 10
−10 ∙ 𝑎3

2 + 4,4 ∙ 10−5𝑎3 − 6,6 ∙

10−4𝑎4
2 + 6,7𝑎4 + 2,2 ∙ 10

−2𝑎5
2 − 9,6𝑎5 − 5,9 ∙ 10

−6𝑎6
2 + 11,2𝑎6 + 1,4𝑎7

2 −

18,5𝑎7 − 670,2 = 0   

{
  
 

  
 

𝑎2 ≥ 0;
𝑎3 ≥ 0;
𝑎5 ≥ 0;
𝑎6 ≥ 0;
𝑎7 ≥ 0

𝑎4 =
𝑎4,1+⋯+𝑎4,25

25
= 1180.

   (1.24) 

 

Метод Ньютона полягає у тому, що ми будуємо дотичні до функції, ви-

користовуючи похідні. Кожна проведена дотична наближається до нуля фун-

кції. Таким чином отримаємо значення: 

(𝑎1
′; 𝑎2

′; 𝑎3
′; 𝑎4

′; 𝑎5
′; 𝑎6

′; 𝑎7
′) = (90; 0; 0; 1180; 310; 0; 425). 

Метод градієнта – побудова вектору, координати якого є частинні похі-

дні функції, а далі крок за кроком наближення до оптимального значення. Гра-

дієнтні методи, які вбудовані в MS Excel дали такий результат:  

(𝑎1
′; 𝑎2

′; 𝑎3
′; 𝑎4

′; 𝑎5
′; 𝑎6

′; 𝑎7
′) = (1782; 0; 0; 1180; 0; 0; 0) 

Симплекс метод використовується для лінійних задач, тому для нашої 

моделі він, на жаль, не дає результат, як і еволюційний метод пошуку. 
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де а1 – кількість міждержавних мігрантів (міграційний приріст, скоро-

чення), осіб, а2 – викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря по регіонах 

тис. т. , а3 – обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально 

відведених місцях та об'єктах тис т., а4  – кількість проведених лабораторних 

досліджень методом ПЛР на COVID-19, а5  – кількість договорів про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій; а6 – інфекційні 

ліжка; а7 – інфекціоністи, терапевти та педіатри. 

Для другої моделі (1.21) цільова функція та система обмежень матимуть 

вигляд:  

 

4,3 ∙ 10−1𝑏1
2 − 22,7𝑏1 − 1,5𝑏2

2 + 10,5𝑏2 − 7,2 ∙ 10
−8 ∙ 𝑏3

2 − 4,5 ∙ 10−3𝑏3 −

8,4 ∙ 10−12𝑏4
2 + 3,2 ∙ 10−5𝑏4 + 1,3 ∙ 10

−5𝑏5
2 − 8,6 ∙ 10−2𝑏5 + 8,4 ∙ 10

−3𝑏6
2 −

8,8 ∙ 10−1𝑏6 − 2,2 ∙ 10
−7𝑏7

2 + 1,9 ∙ 10−2𝑏7 + 1453,4=0 

{
𝑏𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1 ÷ 7;

𝑏2 ≥ 𝑚𝑖𝑛(𝑏2𝑗) = 403, 𝑗 = (1; 25)
   (1.25) 

 

Всі змінні  невід’ємні, а фактор b2 - використання робочого часу та не-

повна зайнятість на одного штатного працівника має обмеження знизу за міні-

мальним значенням по всіх регіонах. Використовуючи аналогічні методи 

отримаємо наступні результати:  

Метод Ньютона:   (𝑏1
′; 𝑏2

′; 𝑏3
′; 𝑏4

′; 𝑏5
′; 𝑏6

′; 𝑏7
′) = (26; 418; 0; 0; 1; 9; 0). 

Градієнтні методи: (𝑏1
′; 𝑏2

′; 𝑏3
′; 𝑏4

′; 𝑏5
′; 𝑏6

′; 𝑏7
′) =

(25; 418; 0,5; 0; 1; 9; 0). 

Як бачимо, що у випадку обох моделей ми отримали однакові оптима-

льні значення, використовуючи 2 різних методи пошуку рішення.  
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Таблиця 1.10 - Підсумки по регіонах, кількість інфікованих COVID-19 

  
Емпіричні 

значення 

Теоретичні зна-

чення 

Залишки стан-

дартизовані 

Відстань 

Кука 

Вінницька 6574 7152,81 1,19 0,95 

Волинська 8571 10184 -1,69 2,61 

Дніпропетровська 6917 6927,49     

Донецька 3743 3676,04 2,8 73,33 

Житомирська 6285 5972,17 1,65 0,79 

Закарпатська 10089 10570,5 1,81 4,33 

Запорізька 4502 7766,11 -2,65 8,39 

Івано-Франківська 14147 11070,7 1,23 83,27 

Київська 9717 10005,6 0,22 0,39 

Кіровоградська 1143 11,91 0,73 0 

Луганська 1140 1650,29 -1,15 0,33 

Львівська 21045 23229,4 -1,05 1050,3 

Миколаївська 3553 5675,97 -1,72 11,63 

Одеська 14434 15364,3 -3,64 152,14 

Полтавська 2556 2385,16 1,95 0 

Рівненська 12873 12278,6 1,94 237,72 

Сумська 4973 4419,83 0,6 0,15 

Тернопільська 13977 13152,3 -0,58 12,15 

Харківська 19948 18027,6 3,72 903,27 

Херсонська 1259 4226,01 -2,67 2,44 

Хмельницька 6700 6353,71 0,28 0,02 

Черкаська 4476 2896,94 1,4 0,94 

Чернівецька 14754 10212,1 2,4 39,28 

Чернігівська 4409 4587,56 0,42 0,04 

м.Київ 24317 24305     

 

Таблиця 1.11 - Підсумки по регіонах, смертність від COVID-19 

  Емпіричні  

значення 

Теоретичні  

значення 

Відстань  

Кука 

Залишки станда-

ртизовані 

Вінницька 119 143,5 14,65 -1,41 

Волинська 174 131,6 1,02 1,13 

Дніпропетровська 125 124,9     

Донецька 56 1,3 0,01 1,09 

Житомирська 113 76,6 0,08 0,77 

Закарпатська 310 361,1 178,78 -3,75 

Запорізька 70 125,3 51,65 -2,92 

Івано-Франківська 331 313,3 280,33 2,44 

Київська 199 233,7 53,43 -2,30 

Кіровоградська 60 24,2 0,10 0,77 

Луганська 16 123,0 54,08 -4,25 

Львівська 573 557,9 405,18 2,46 

Миколаївська 82 76,9 0,00 0,11 

Одеська 217 244,6 92,56 -2,33 

Полтавська 44 51,4 27,55 -0,89 

Рівненська 171 119,9 1,56 1,37 
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Продовження таблиці 1.11 

Сумська 77 83,3 0,01 -0,16 

Тернопільська 171 245,3 80,91 -3,80 

Харківська 364 337,5 103,75 2,34 

Херсонська 26 50,4 0,04 -0,52 

Хмельницька 131 87,6 1,25 1,19 

Черкаська 59 60,3 0,00 -0,03 

Чернівецька 365 209,6 12,81 4,10 

Чернігівська 77 65,1 0,01 0,25 

м.Київ 413 409,4 55,61 0,73 

 

999 Високий рівень 

999 Середній рівень 

999 Низький рівень 

 

У таблицях 1.20 та 1.21 всі дані розподілені за рівнями: низький, серед-

ній та високий, використовуючи таку методику:  

1) всі значення, що потрапили у інтервал (�̅� − 𝜎; �̅� + 𝜎) відносяться до 

середнього рівня, позначені у таблицях білим кольором; 

2) всі значення, що більше ніж �̅� + 𝜎 відносяться до високого рівня, по-

значені у таблицях червоним кольором; 

3) всі значення, що менше ніж �̅� − 𝜎 відносяться до низького рівня, поз-

начені у таблицях зеленим кольором; 

x̅ - середнє арифметичне,   σ - стандартне відхилення.  

Аналогічна методологія використана для  ранжування релевантних фак-

торів по областях. Виключенням стали показники  екологічного стану регіону 

через велике значення стандартного відхилення, тому для  них використали 

такі значення:  

1) всі значення, що потрапили у інтервал (0,95�̅�; 1,3�̅�) відносяться до се-

реднього рівня, позначені у таблицях білим кольором; 

2) всі значення, що більше ніж 1,3�̅�  відносяться до високого рівня, поз-

начені у таблицях червоним кольором; 

3) всі значення, що менше ніж 0,95�̅� відносяться до низького рівня, поз-

начені у таблицях зеленим кольором; 
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Високий рівень емпіричних (або теоретичних значень) вказує на анома-

льно велике значення у порівнянні із середнім арифметичним по даному пока-

знику серед всіх областей України. 

Чим вищий рівень відстані Кука, тим більше дані спотворюють загальне 

дослідження. 

Високе значення стандартизованих залишків виявляють значення, що є 

аномальними викидами у розрізі проведеного дослідження 

Для наочності порівняння вхідних даних по релевантних змінних – по-

будуємо діаграми.  Враховуючи просторову модель і необхідність розглядати 

7 факторів, побудуємо пелюсткову діаграму, яка дозволяє наочно продемон-

струвати зміну данних по багатьом напрямам.  Осі координат – це дані по різ-

ним факторам.  Для більш коретного відображення даних проведемо нормалі-

зацію, де вхідні дані ранжуються за правилом – середнє значення змінної  - 0, 

стандартне відхилення – 1, використовуючи формулу:  

𝑥𝑖
∗ =

𝑥𝑖−�̅�

𝜎
          (1.26) 

де xi –емпіричні  значення, x̅ - середнє арифметичне,  σ - стандартне ві-

дхилення.  

Оцінювання релевантних соціо-еколого-економічних індикаторів щодо 

їх впливу на рівень смертності та захворюваності від COVID-19 дозволило пі-

дтвердити (спростувати) сформовані на початку дослідження гіпотези (таб-

лиця 1.12-1.13) 

Таблиця 1.12 – Вплив на смертність 

Індикатори соціо-еколого-економічного впливу Підтверджено/ не підт-

верджено гіпотезу (+/-) 

1. Рівень зареєстрованого безробіття населення + 

2. Обсяги використання робочого часу на одного штатного 

працівника 

+ 

3. Обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації  - 

4. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  + 

5. Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС  - 

6. Кількість апаратів ШВЛ  - 

7. Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення обміну речовин 

+ 
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Таким чином, оцінювання релевантних соціо-еколого-економічних ін-

дикаторів щодо їх впливу на рівень смертності від COVID-19 дозволило підт-

вердити гіпотези щодо впливу наступних індикаторів: рівня зареєстрованого 

безробіття населення; обсягів використання робочого часу на одного штат-

ного працівника; обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря; кі-

лькості зареєстрованих хвороб ендокринної системи, розладу харчування, по-

рушення обміну речовин.  

Таблиця 1.13– Вплив на захворюваність 

Індикатори соціо-еколого-економічного впливу Підтверджено/ не підт-

верджено гіпотезу (+/-) 

1. Чисельність міждержавних мігрантів + 

2. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря   + 

3. Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації + 

4. Кількість договорів про медичне обслуговування насе-

лення за програмою медичних гарантій   

- 

5. Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  - 

6. Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, 

педіатрів)   

- 

 

Дослідження релевантних соціо-еколого-економічних індикаторів щодо 

їх впливу на рівень захворюваності від COVID-19 дозволило підтвердити гі-

потези щодо впливу наступних індикаторів: чисельності міждержавних мігра-

нтів, обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, обсягів відходів, 

накопичених протягом експлуатації. 

 

1.3 Ретроспективні портрети вразливості регіонів України 

Вінницька область 

Соціально-економічний розвиток країни напряму залежить від розвитку 

окремих її регіонів. Тому для підтримки здорового соціально-економічного 

клімату в країні необхідно ретельно та виважено підходити до розробки та 

впровадження ефективної регіональної політики, яка базується на оцінці пото-

чного соціально-економічного стану регіонів. 

Середня чисельність населення Вінницької області у січні 2020 року 

складала 1544049 осіб, або 3,7 % від загальної чисельності населення в 
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Україні. За цим показником регіон посідає десяте місце по Україні, поступаю-

чись Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львів-

ській, Одеській, Харківській областям та місту Київ. Упродовж січня-серпня 

2020 року кількість наявного населення в області скоротилася на 9444 осіб, що 

на 1,17 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Також по 

області спостерігається негативна міграційна динаміка – за січень-серпень 

2020 року міграційне скорочення склало 1246 особи. Для порівняння за 2019 

рік по області спостерігалося міграційне скорочення населення, значення 

якого складало 2724 осіб. На рис. 1.8 представлена статево-вікова структура 

населення Вінницької області станом на 1 січня 2020 року.  

 

Рисунок 1.8 – Статево-вікова структура населення Вінницької області 

[11] 

 

З рисунку 1.8 видно, що у віковій структурі Вінницької області основним 

чином переважає економічно активне населення, більша частка населення об-

ласті – це особи у віці від 30 до 65 років. Що стосується статевої струк-

тури населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 53,7 % 

від загальної чисельності населення регіону. 
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У таблиці 1.14 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Вінницької області.  

Таблиця 1.14 – Основні соціально-економічні показники розвитку Він-

ницької області 

Показник 

Січень-

серпень 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до за-

гального 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кі-

нець періоду до грудня по-

переднього року), % 

101,1 - 102,4 - 99,1 - 

Обсяг реалізованої проми-

слової продукції, млн. грн. 
55140,3 3,3 81494,0 3,3 50294,7 3,3 

Індекс промислової про-

дукції (до аналогічного пе-

ріоду попереднього року), 

% 

122,4 - 114,7 - 91,5 - 

Індекс сільськогосподар-

ського виробництва (до 

аналогічного періоду по-

переднього року), % 

107,4 - 101,1 - 89,8 - 

Оборот роздрібної торгі-

влі, млн. грн. 
19847,8 2,9 32144,2 2,94 20817,8 2,8 

Вантажооборот, млн. т км 17079,6 7,6 24511,4 7,2 14732,6 7,9 

Пасажирооборот, млн. 

чол. км 
4569,9 6,3 6566,8 6,08 1892,8 5,8 

Експорт товарів, млн. дол. 

США 
849,6 2,6 1572,5 2,5 828,1 3,1 

Імпорт товарів, млн. дол. 

США 
849,6 2,2 588,5 0,9 301,7 1,04 

Середньомісячна номіна-

льна заробітна плата од-

ного працівника, грн. 

9033 - 9299 - 9827 - 

Індекс реальної заробітної 

плати, % 
109,4 - 112,5 - 109,2 - 

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець пе-

ріоду, осіб 

15 243 5,5 20 505 6,06 22191 4,7 

Рівень безробіття насе-

лення працездатного віку 

(за методологією МОП),% 

10,1 - 9,7 - 10,7 - 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати, млн. грн. 
19,0 0,7 13,8 0,5 16,1 0,5 

 

Так, у регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 

8,8 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Паралельно з цим пи-

тома вага обсягів реалізації промислової продукції області у загальній 
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величині по Україні залишається незмінною. У регіоні також простежуюся не-

гативні зміни у обсягах вантажних та пасажирських перевезень, які у порів-

нянні з січнем-серпнем 2019 року скоротилися на 13,8 та 58,59 % відповідно. 

Зниження вантажообороту може бути пов’язане із падінням обсягів промисло-

вого та сільськогосподарського виробництва, на що вказує зниження відпові-

дних індексів. Зниження пасажирообороту пов’язане із обмеженнями паса-

жирського сполучення між областями на державному рівні для зниження тем-

пів поширення вірусу COVID-19. 

Вінницька область станом на 1 вересня 2020 року займає одне з останніх  

місць в Україні по заборгованості з виплати заробітної плати. Менше, ніж у 

Вінницькій області, лише в Житомирській, Закарпатській, Хмельницькій та 

Чернівецькій областях. Питома вага заборгованості регіону у загальній її ве-

личині в Україні складає 0,47 %. 

Вінницька область має багатогалузевий промисловий комплекс.  Вихо-

дячи з індустріальної розвиненості даного регіону є доречним проаналізувати 

екологічну ситуацію у ньому. В таблиці 1.15 представлені основні показники 

екологічної ситуації  Вінницької області та в Україні. 

 Таблиця 1.15 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Вінницька 

 область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
307768,1 27480190,3 1,12 

Капітальні інвестиції на охорону навколи-

шнього природного середовища, млн. грн. 
59,8 16255,7 0,86 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
99,7 2459,5 3,87 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря, тис. т 
5355,3 121282,9 4,41 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 2711,2 441516,5 0,61 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 208,9 108024,1 0,19 

Обсяг спалених відходів, тис. т 58,5 1059,0 5,52 

Обсяг видалених відходів у спеціально від-

ведені місця та об’єкти, тис. т 
496,1 238997,2 0,2 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях 

та об’єктах, тис. т 

32254,4 15398649,4 0,2 
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Дані, наведені в таблиці 1.15, дозволяють зробити висновок, що у Він-

ницькій області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 1,12 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його промислову розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні. Для прик-

ладу, найбільшу питому вагу капітальних інвестицій в охорону навколиш-

нього природного середовища від загальної їх величини по Україні у 2019 році 

мали Київська, Донецька та Дніпропетровська області, вона складала 42,7, 15,9 

та 15,8 % відповідно. 

Вінницька область займає шосте місце по Україні за обсягом викидів за-

бруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 4,05 % ви-

кидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у Донець-

кій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Запорізькій та Харківській обла-

стях. Аналогічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

 Поширення вірусу COVID-19 значною мірою вплинуло на буденне 

життя українців. Вінницька область не була винятком. У Вінницькій області 

станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 9244  випадки захворю-

вання на COVID-19, що складає 2,7 % від загальної кількості підтверджених 

випадків по країні. Це не найвищий показник по країні, але і не один з найме-

нших. Також варто зазначити, що паралельно з невисоким показником захво-

рюваності, область має і  невисокий показник смертності від COVID-19. Ста-

ном на 24 жовтня 2020 року у Вінницькому регіоні було зафіксовано 163 ви-

падки смерті від COVID-19, що складає 2,55 % від загального їх обсягу по Ук-

раїні. Таким чином, Вінницька область є однією із областей, на соціально-еко-

номічне життя якої значною мірою вплинула пандемія.  

 Варто також зауважити, що у 2019 році Вінницька область має одні з 

найвищих показників серед областей України за кількістю хворих, що взято 

на облік, з вперше в житті встановленим діагнозом розладів психіки та 
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поведінки через вживання алкогольних напоїв – 1446 особи, та кількістю сме-

ртей і захворювань, спричинених радіацією, що становить 191 891 осіб. 

Таким чином, проведений аналіз ключових показників розвитку Вінни-

цького регіону показав, що пандемія COVID-19 відобразилася на економіці 

області, спричинивши значне скорочення виробництва, зростання рівня безро-

біття, ускладнення транспортного сполучення. Вінницька область має майже 

третину населення регіону, яка має хворобу пов’язано із органами дихання. 

Враховуючи надзвичайно високий рівень захворюваності населення області 

саме на хвороби, що мають зв'язок із дихальними шляхами, така ситуація є 

небезпечною для області з позиції захворюваності на COVID-19, оскільки да-

ний вірус основним чином вражає саме дихальну систему людини. 

Представимо ретроспективний портрет Вінницької області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19.  

Для побудови ретроспективного портрету області необхідно проаналізу-

вати кожен показник за його емпіричним і теоретичним значеннями, відс-

танню Кука та стандартизовані залишки. Ранжування показників відповідно за 

низьким, середнім та високим рівнем проводилось за допомогою наступної ме-

тодики: 

− всі значення, що потрапили у інтервал (�̅� − 𝜎; �̅� + 𝜎) відносяться до 

середнього рівня (x̅ - середнє арифметичне, σ - стандартне відхилення); 

− всі значення, що більше ніж �̅� + 𝜎 відносяться до високого рівня; 

− всі значення, що менше ніж �̅� − 𝜎 відносяться до низького рівня; 

Аналогічна методологія використана для ранжування релевантних фак-

торів. Виключенням стали показники екологічного стану регіону , через ве-

лике значення стандартного відхилення, тому для них були використані такі 

значення:  

− всі значення, що потрапили у інтервал (0,95 х̅;1,3х̅ ) відносяться до се-

реднього рівня; 

− всі значення, що більше ніж 1,3х̅ відносяться до високого рівня; 
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− всі значення, що менше ніж 0,95х̅ відносяться до низького рівня; 

Інтерпретація отриманих результатів полягає у наступному: 

− високий рівень емпіричних (або теоретичних значень) вказує на ано-

мально велике значення у порівнянні із середнім арифметичним значенням да-

ного показника серед всіх областей України; 

− чим вищий рівень відстані Кука, тим більше дані спотворюють зага-

льне дослідження; 

− високе значення стандартизованих залишків виявляють значення, 

що є аномальними викидами у розрізі проведеного дослідження. 

Отримані результати ретроспективного портрету Вінницької області 

представлені в таблиці 1.16. 

Таблиця 1.16 – Ретроспективний портрет вразливості Вінницької області 

до наслідків COVID-19 

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Середній 

Теоретичні значення Середній 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Середній 

Теоретичні значення Середній 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука Середній 

 

Для наочності відображення функціональних зв’язків між вхідними да-

ними за релевантними змінними (табл. 1.17, 1.18) побудуємо діаграми (рис. 

1.9, 1.10). Враховуючи просторову модель і необхідність розглядати 7 факто-

рів, побудуємо пелюсткову діаграму, яка дозволяє наочно продемонструвати 

зміну даних по багатьом напрямам. Осями виберемо дані для різних факторів. 

Для більш коректного відображення даних проведемо нормалізацію, де вхідні 

дані ранжуються за правилом – середнє значення змінної  - 0, стандартне від-

хилення – 1, використовуючи формулу: 
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𝑥𝑖
∗ =

𝑥𝑖−�̅�

𝜎
  ,     (1.24) 

 

де xi –емпіричні  значення, x̅ - середнє арифметичне,   σ - стандартне 

відхилення. 

Таблиця 1.17 – Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для Вінницької області 

Показники Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 119 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 23,4 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 
420 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
5355,3 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
32254,4 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 3531,5 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 106 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 

24918 4353,00 32634,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Ідентифікація ключових маркерів Вінницької області в 

розрізі рівня смертності від COVID-19 
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Таблиця 1.18  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Вінницької області 

Показники Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 
6574 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 406 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
5355,3 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлу-

атації 
32254,4 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслугову-

вання населення за програмою медичних гара-

нтій 

277 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 991 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 
233 89 397 

 

 

Рисунок 1.10 – Ідентифікація ключових маркерів Вінницької області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 
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Дані рисунку 1.10 свідчать, що ключовими детермінантами, які впли-

нули на рівень захворюваності від COVID-19 для Вінницької області стали: 

чисельність міждержавних мігрантів та кількість ліжок в інфекційних відді-

леннях. 

Волинська область 

Волинська область знаходиться у північно-західній частині України та 

займає 3,3 % її площі. Область межує з Рівненською та Львівською областями, 

а також має спільний кордон із Польщею. Адміністративним центром висту-

пає місто Луцьк. Середня чисельність населення Волинської області у січні 

2020 року складала 1,03 млн. осіб, або 2,5 % від загальної чисельності насе-

лення в Україні. Упродовж січня-серпня 2020 року кількість наявного насе-

лення в області скоротилася на 1641 особу, що на 19,4 % менше у порівнянні 

з аналогічним періодом 2019 року. Також по області спостерігається позити-

вна міграційна динаміка – за січень-серпень 2020 року міграційний приріст 

склав 499 осіб.  

 

 

Рисунок 1.11 – Статево-вікова структура населення Волинської області 

[11] 

Для порівняння у 2019 році по області спостерігалося міграційне скоро-

чення, значення якого складало 997 осіб. Наявність міграційного приросту у 
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регіоні може бути пояснене введенням карантинних обмежень країнами світу 

на в’їзд і виїзд осіб за межі своєї країни у зв’язку із поширенням пандемії 

COVID-19 в Україні та світі. На рисунку 1.11 представлена статево-вікова 

структура населення Волинської області станом на 1 січня 2020 року. 

Так, у Волинській області в основному переважає економічно активне 

населення у віці від 30 до 70 років та діти, люди похилого віку складають не-

значну частину. Жінки складають 52,8 % населення області. 

У таблиці 1.19 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Волинської області. 

Таблиця 1.19 – Основні соціально-економічні показники розвитку Во-

линської області 

Показник Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до за-

гального 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець пе-

ріоду до грудня попереднього 

року), % 

102,0 - 104,9 - 101,6 - 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн. грн. 
20456,1 1,2 31606,1 1,3 19336,8 1,3 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

96,5 - 94,9 - 90,8 - 

Індекс сільськогосподарського 

виробництва (до аналогічного пе-

ріоду попереднього року), % 

100,5 - 101,3 - 98,3 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн. 
12003,0 1,7 19619,7 1,8 13962,4 1,9 

Вантажооборот, млн. т км 1281,8 0,6 1983,5 0,6 1314,2 0,7 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1383,7 1,9 2121,3 2,0 825,8 2,5 

Експорт товарів, млн. дол. США 383,5 1,2 651,0 0,0 339,4 1,3 

Імпорт товарів, млн. дол. США 863,9 2,2 1413,4 2,1 684,2 2,4 

Середньомісячна номінальна за-

робітна плата одного працівника, 

грн. 

8382 - 8663 - 8763 - 

Індекс реальної заробітної плати, 

% 
107,4 - 110,9 - 100,8 - 

Кількість зареєстрованих безро-

бітних на кінець періоду, тис. 

осіб 

8297 3,0 7924 2,3 14504 3,1 

Рівень безробіття населення пра-

цездатного віку (за методологією 

МОП), % 

11,9 - 10,8 - 12,6 - 

Заборгованість із виплати заробі-

тної плати, млн. грн. 
29,7 1,1 28,5 0,9 42,5 1,2 
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На основі даних, наведених в таблиці 1.19, можна зробити висновок, що 

у регіоні спостерігається скорочення промислового та сільськогосподарського 

виробництва, на що вказує зниження відповідних індексів.  

Оцінимо екологічну ситуацію у Волинській області, проаналізувавши 

основні екологічні показники, представлені в таблиці 1.20. 

Таблиця 1.20 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Волинська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
286243,1 27480190,3 1,0 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
36,1 16255,7 0,2 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
5,3 2459,5 0,2 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря, тис. т 
467,4 121282,9 0,4 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 668,1 441516,5 0,2 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 35,9 108024,1 0,03 

Обсяг спалених відходів, тис. т 17,1 1059,0 1,6 

Обсяг видалених відходів у спеціально від-

ведені місця та об’єкти, тис. т 
300,2 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

8466,0 15398649,4 0,05 

 

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.20, дає можливість зробити ви-

сновок, що у структурі поточних витрат України на охорону навколишнього 

природного середовища на Волинську область приходиться 286243,1 млн. 

грн., що складає 1,0 %. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього при-

родного середовища становлять 36,1 млн. грн., або 0,2 % від їх загального 

об’єму по Україні. 

Волинський регіон є одним із найчистіших в Україні з огляду на вели-

чину викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та знаходиться на 

третьому місці серед областей України, за обсягом викидів у атмосферне по-

вітря. Також область входить до числа регіонів з найменшим обсягом викидів 

діоксиду вуглецю у атмосферне повітря. Загальний обсяг утворення відходів 

Волинської області у 2019 році склав 668,1 тис. т, що становить 0,2 % від 
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загального обсягу по Україні. Близько 45 % відходів було видалено у спеціа-

льно відведені місця та об’єкти.  

У процесі дослідження було встановлено, що поширення пандемії 

COVID-19 вплинуло на соціально-економічний стан Волинського регіону. 

Спостерігається падіння обсягів виробництва, відбувається зростання кілько-

сті зареєстрованих безробітних та загального рівня безробіття в регіоні, ускла-

днено транспортне сполучення між областями у зв’язку із введенням каран-

тинних обмежень, зростає заборгованість із виплати заробітної плати. Волин-

ська область знаходиться на двадцять другому місці серед областей України 

за кількість населення. На 1,03 млн. осіб, що мешкають у Волинській області 

приходиться близько 0,7 млн. випадків захворювань, серед яких найпоширені-

шими є хвороби органів дихання, на які хворіє третина населення регіону. Така 

ситуація є небезпечною для області з позиції захворюваності на COVID-19, 

оскільки цей вірус основним чином вражає дихальну та нервову систему лю-

дини. Ще одним фактором, що впливає на розповсюдження вірусу COVID-19, 

є низький рівень цифровізації населення регіону. 

Представимо ретроспективний портрет Волинської області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (таблиця 

1.29).   

Таблиця 1.21 – Ретроспективний портрет Волинської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Середній 
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Таблиця 1.22 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для Волинської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 174 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття насе-

лення 8,5 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на од-

ного штатного працівника 430 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 467,4 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря 8466 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на 

АЗС 3369,7 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 103 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокрин-

ної системи, розладу харчування, пору-

шення обміну речовин 10619 4353,00 32634,00 

 

 

Рисунок 1.12 – Ідентифікація ключових маркерів Волинської області в 

розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.12 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Волинської області стали: обсяги 
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використання робочого часу на одного штатного працівника та кількість апа-

ратів ШВЛ. 

Таблиця 1.23  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Волинської області 

Показники 
Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість підтверджених випадків - захворювання 

на COVID-19 
8571 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів -389 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря 
467,4 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації 8466 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 
168 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 923 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, тера-

певтів, педіатрів) 
252 89 397 

 

Рисунок 1.13 – Ідентифікація ключових маркерів Волинської області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 
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З рисунку 1.13 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Волинської області стали: кількість 

профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, педіатрів), кількість договорів 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, об-

сяг відходів, накопичених протягом експлуатації. 

 

Дніпропетровська область 

Дніпропетровська область знаходиться у центральній частині України та 

займає 5,3 % її площі. Область межує з  Полтавською, Харківською, Донець-

кою, Херсонською, Запорізькою, Миколаївською, Кіровоградською облас-

тями. Адміністративним центром виступає місто Дніпро. 

Середня чисельність населення Дніпропетровської області у січні 2020 

року складала 3174222 осіб, або 7,6 % від загальної чисельності населення в 

Україні. За цим показником регіон посідає друге місце по Україні, поступаю-

чись лише Донецькій області. Упродовж січня-серпня 2020 року кількість на-

явного населення в області скоротилася на 19371 осіб, що на 7,8 % менше у 

порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.  

 

 

Рисунок 1.14 – Статево-вікова структура населення Дніпропетровської 

області [11] 
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Також по області спостерігається позитивна міграційна динаміка – за сі-

чень-серпень 2020 року міграційне збільшення склало 96 осіб. Для порівняння 

за 2019 рік по області спостерігався міграційне скорочення, значення якого 

складало 358 осіб. На рисунку 1.14 представлена статево-вікова структура на-

селення Дніпропетровської області станом на 1 січня 2020 року.  

З рисунку 1.14 видно, що у віковій структурі Дніпропетровської області 

основним чином переважає економічно активне населення, більша частка на-

селення області – це особи у віці від 30 до 40 років та особи у віці від 55 до 65 

років. Що стосується статевої структури населення, то в області переважає жі-

ноча стать, що складає 54,3 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.32 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Дніпропетровської області. 

Таблиця 1.24 – Основні соціально-економічні показники розвитку Дніп-

ропетровської області 

Показник 

Січень-

серпень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Індекс споживчих цін (кінець пері-

оду до грудня попереднього року), 

% 

102,5 - 103,7 - 100,8  - 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн. грн. 
324856,9 19,3 454124,0 18,3 267913,7 17,5 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду попереднього 

року), % 

105,1 - 101,0 - 82,9 - 

Індекс сільськогосподарського ви-

робництва (до аналогічного періоду 

попереднього року), % 

110,9 - 110,0 - 96,0 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн. 
64499,9 9,3 102461,5 9,4 70708,3 9,4 

Вантажооборот, млн. т км 17219,9 7,7 25451,4 7,5 15676,6 8,4 

Пасажирооборот, млн. чол. км 3513,5 4,9 5159,2 4,8 1744 5,3 

Експорт товарів, млн. дол. США 4991,4 15,11 7315,4 11,5 4329,3 16,3 

Імпорт товарів, млн. дол. США 3240,8 8,3 5185,3 7,7 2510,9 8,7 

Середньомісячна номінальна заробі-

тна плата одного працівника, грн. 
10458 - 10751 - 11354 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 102,0 - 103,7 - 112,6 - 

Кількість зареєстрованих безробіт-

них на кінець періоду, тис. осіб 
21 422 7,8  26 102 7,7 39790 8,4 

Рівень безробіття населення працез-

датного віку (за методологією 

МОП), % 

7,9 - 7,9 - 8,5 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
241,1 8,5 354,1 11,7 460,7 13,465 
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На основі аналізу основних соціально-економічних показників Дніпро-

петровської області, представлених у таблиці 1.24, можна зробити ряд висно-

вків. У регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 17,5 % 

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Паралельно з цим простежу-

ється зниження питомої ваги обсягів реалізації промислової продукції області 

у загальній величині по Україні. У регіоні також простежуюся негативні зміни 

у обсягах вантажних та пасажирських перевезень, які у порівнянні з січнем-

серпнем 2019 року скоротилися на 8,97 та 50,37 % відповідно. Зниження ван-

тажообороту може бути пов’язане із падінням обсягів промислового та сільсь-

когосподарського виробництва, на що вказує зниження відповідних індексів. 

Зниження пасажирообороту пов’язане із обмеженнями пасажирського сполу-

чення між областями на державному рівні для зниження темпів поширення ві-

русу COVID-19.  

Дніпропетровська область є індустріальним регіоном України, який зай-

має друге місце серед інших областей за кількістю активних підприємств. На 

першому місці знаходиться місто Київ. Виходячи з індустріальної розвинено-

сті даного регіону є доречним проаналізувати екологічну ситуацію у ньому 

(таблиця 1.25).  

Таблиця 1.25 – Основні екологічні показники Дніпропетровської обла-

сті за 2019 рік 

Показник 
Дніпропетров-

ська область 
Україна 

% від загального об-

сягу 

Поточні витрати на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
8314305,8 27480190,3 30,26 

Капітальні інвестиції на охорону навколи-

шнього природного середовища, млн. грн. 
2564,1 16255,7 15,8 

Викиди забруднюючих речовин у атмос-

ферне повітря, тис. т 
576,9 2459,5 23,46 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря, тис. т 
23496,6 121282,9 19,34 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 252234,5 441516,5 57,13 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 90474,5 108024,1 83,75 

Обсяг спалених відходів, тис. т 26,3 1059,0 2,48 

Обсяг видалених відходів у спеціально 

відведені місця та об’єкти, тис. т 
107315,8 238997,2 44,9 

Обсяг відходів, накопичених протягом 

експлуатації, у спеціально відведених міс-

цях та об’єктах, тис. т 

10689892,0 15398649,4 69,42 



55 
 

Дані, наведені в таблиці 1.25, дозволяють зробити висновок, що у Дніп-

ропетровській області витрати на охорону навколишнього природного середо-

вища складають 30,26 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для 

регіону обумовлене його індустріальною розвиненістю. Дніпропетровський 

регіон є лідером з кількості  капітальних інвестицій на охорону навколишнього 

природного середовища у загальній їх величині по Україні. Більше, ніж у Дніп-

ропетровської області, цей показник у Київської та Донецької областях – 

42,7%, 15,9% відповідно. 

Дніпропетровська область займає друге місце по Україні за обсягом ви-

кидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 

23,46 % викидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається 

у Донецькій області. Аналогічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, то Дніпропетровський регіон має найвищі 

показники обсягу утилізованих відходів та обсягу відходів, накопичених про-

тягом експлуатації, у спеціально відведених місцях.  

Поширення вірусу COVID-19 значною мірою вплинуло на буденне 

життя українців. Дніпропетровська область не була винятком. В Дніпропет-

ровській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 12916 ви-

падки захворювання на COVID-19, що складає 3,76 % від загальної кількості 

підтверджених випадків по країні. Це  не один з найвищих показників по кра-

їні. Станом на 24 жовтня 2020 року у Дніпропетровському регіоні було зафік-

совано 315 випадки смерті від COVID-19, що складає 4,9 % від загального їх 

обсягу по Україні. Таким чином, Дніпропетровська область є однією із облас-

тей, на соціально-економічне життя якої значною мірою вплинула пандемія.  

Проведений аналіз соціально-економічного стану Дніпропетровського 

регіону показав, що пандемія COVID-19 значною мірою відобразилася на еко-

номіці області, спричинивши скорочення виробництва, зростання рівня безро-

біття, ускладнення транспортного сполучення. У той же час обмеження, вве-

дені для боротьби з пандемією COVID-19, сприяли розвитку роздрібної торгі-

влі, особливо через мережу Інтернет. Дніпропетровська область є однією з 



56 
 

густонаселених областей України, дві третини населення якого хворіють на те, 

чи інше захворювання. Майже третина населення регіону має хворобу, 

пов’язано із органами дихання. Така ситуація є небезпечною для області з по-

зиції захворюваності на COVID-19, оскільки цей вірус основним чином вражає 

дихальну систему людини. 

Представимо ретроспективний портрет Дніпропетровської області, по-

будований на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до 

COVID-19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (таб-

лиця 1.26-1.27).  

Таблиця 1.26 – Ретроспективний портрет Дніпропетровської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані Низький 

Відстань Кука Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані   Низький 

Відстань Кука   Низький 

 

Таблиця 1.27 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для Дніпропетровської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 125 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 27,7 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на од-

ного штатного працівника 
430 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
23496,6 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
10689892,0 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 9605,00 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 193 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 

32634 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.15 – Ідентифікація ключових маркерів Дніпропетровської області в 

розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.15 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Дніпропетровської області стали: обсяги 

викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, запаси світлих нафтопродук-

тів і газу на АЗС. 

Таблиця 1.28  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Дніпропетровської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 
6917 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 1,03 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 
23496,6 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації 
10689892 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 
503 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 1884 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 
205 89 397 
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Рисунок 1.16 – Ідентифікація ключових маркерів Дніпропетровської області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.16 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Дніпропетровської області стали: об-

сяг відходів, накопичених протягом експлуатації, обсяги викидів діоксиду ву-

глецю в атмосферне повітря. 

 

Донецька область 

Донецька область розташована у південно-східній частині України та 

складає 4,4 % від її площі. Область межує із Запорізькою, Дніпропетровською, 

Харківською та Луганською областями, також має спільний кордон з Росією. 

Південна частина регіону має вихід до Азовського моря. Адміністративним 

центром області виступає місто Донецьк. У зв’язку з тим, що наразі місто До-

нецьк знаходиться на тимчасово окупованій території, то з 2014 року його фу-

нкції як обласного центру перейняло на себе місто Краматорськ та частково 

місто Маріуполь. 
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Середня чисельність населення Донецької області у січні 2020 року ста-

новила 4,13 млн. осіб, що складає 9,9 % від загальної чисельності населення в 

Україні. Це найбільш густонаселений регіон України. Упродовж січня-серпня 

2020 року спостерігалося скорочення кількості наявного населення в області 

на 17682 особи, що на 17,3 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року. Також по області протягом останніх років спостерігається негативна мі-

граційна динаміка – за 2019 рік регіон покинуло 7680 осіб, за січень-серпень 

2020 року вже виїхало 3658 осіб. Однією з причин такої негативної міграційної 

тенденції є те, що частина Донецького регіону, включаючи адміністративний 

центр – місто Донецьк, знаходиться на непідконтрольній Україні території. 

Позитивним моментом у аналізі міграційних процесів регіону можна назвати 

те, що за січень-серпень 2020 року область залишило на 44,2 % менше осіб, 

ніж за січень-серпень 2019 року. Зменшення кількості вибулого населення 

може бути пов’язане із введення у країні карантинних обмежень внаслідок роз-

повсюдження пандемії вірусу COVID-19. 

На рисунку 1.17. зображена статево-вікова структура населення Донець-

кої області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.17– Статево-вікова структура населення Донецької області 

[11] 
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Проаналізувавши дані з рисунку 1.17, можна зробити висновок, що у До-

нецькій області в основному переважає економічно активне населення у віці 

від 30 до 70 років. Розглядаючи статеву структуру населення, то переважаю-

чою статтю в регіоні є жіноча. Жінки складають 54,6 % населення області. 

Дані, що характеризують основні соціально-економічні показники роз-

витку Донецької області, наведено в таблиці 1.29. 

Таблиця 1.29 – Основні соціально-економічні показники розвитку Доне-

цької області 

  Січень-

серпень 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до за-

гального 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кі-

нець періоду до грудня по-

переднього року), % 

104,5 - 106,0 - 101,6 - 

Обсяг реалізованої промис-

лової продукції, млн. грн. 

199757,2 11,8 283946,0 11,4 160214,5 10,5 

Індекс промислової продук-

ції (до аналогічного періоду 

попереднього року), % 

103,7 - 100,6 - 89,9 - 

Індекс сільськогосподар-

ського виробництва (до ана-

логічного періоду поперед-

нього року), % 

115,0 - 121,6 - 102,6 - 

Оборот роздрібної торгівлі, 

млн. грн. 

22206,6 3,2 35319,2 3,2 23176,9 3,1 

Вантажооборот, млн. т км 8471,6 3,8 12395,3 3,7 6988,9 3,8 

Пасажирооборот, млн. чол. 

км 

1453,6 2,0 2101,5 1,9 868,3 2,8 

Експорт товарів, млн. дол. 

США 

2663,7 8,1 4111,7 6,5 2217,1 8,3 

Імпорт товарів, млн. дол. 

США 

1252,6 3,2 1994,7 3,0 882,4 3,1 

Середньомісячна номіна-

льна заробітна плата одного 

працівника, грн. 

11480 - 11716 - 12222 - 

Індекс реальної заробітної 

плати, % 

108,5 - 109,8 - 102,7 - 

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець пері-

оду, тис. осіб 

10283 3,7 10803 3,2 20058 4,2 

Рівень безробіття населення 

працездатного віку (за мето-

дологією МОП), % 

14,2 - 14,0 - 15,0 - 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати, млн. грн. 

522,8 18,6 565,5 18,6 722,6 21,12 
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Аналіз даних, представлених у таблиці 1.29, відносно соціально-еконо-

мічного стану Донецької області, дозволяє зробити ряд висновків. У регіоні 

спостерігається падіння майже всіх основних соціально-економічних показни-

ків. Враховуючи промисловий напрямок розвитку регіону, важливим є аналіз 

його екологічної ситуації. В таблиці 1.30 наведені основні екологічні показ-

ники Донецької області та України. 

Таблиця 1.30 – Основні екологічні показники Донецької області за 2019 

рік  

Показник 
Донецька об-

ласть 
Україна 

% від загального 

обсягу 

Поточні витрати на охорону навко-

лишнього природного середовища, 

млн. грн. 

2353966,6 27480190,3 8,6 

Капітальні інвестиції на охорону 

навколишнього природного середо-

вища, млн. грн. 

2589,1 16255,7 15,9 

Викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, тис. т 
773,5 2459,5 31,4 

Викиди діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря, тис. т 
23528,1 121282,9 19,4 

Загальний обсяг утворених відхо-

дів, тис. т 
26407,9 441516,5 6,0 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 5407,2 108024,1 5,0 

Обсяг спалених відходів, тис. т 3,2 1059,0 0,3 

Обсяг видалених відходів у спеціа-

льно відведені місця та об’єкти, тис. 

т 

18888,5 238997,2 7,9 

Обсяг відходів, накопичених протя-

гом експлуатації, у спеціально від-

ведених місцях та об’єктах, тис. т 

903635,3 15398649,4 5,9 

 

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.30, дає можливість зробити ви-

сновок, що у структурі поточних витрат України на охорону навколишнього 

природного середовища Донецької області приходиться 2353966,6 млн. грн., 

що складає 8,6 %. Варто також відмітити, що в Донецькій області здійсню-

ються  найбільші в Україні капітальні інвестиції в охорону навколишнього се-

редовища – 2589,1 млн. грн., або 15,9 % від загального обсягу. Проте, не зва-

жаючи на позитивні тренди фінансування захисту довкілля, регіон посідає пе-

рше місце на Україні за обсягами викидів забруднюючих речовин у 
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атмосферне повітря (32 % від усіх викидів у атмосферне повітря належить До-

нецькій області). Це найбільш забруднений з екологічної точки зору регіон Ук-

раїни. Аналогічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. Що стосується 

утворення та утилізації відходів, то Донецька область у 2019 році знаходилася 

на третьому місці серед областей України за обсягом утворених відходів, а та-

кож на другому місці за обсягом утилізованих відходів. 

Проведений аналіз показав, що економіка Донецької області, і без того 

послаблена бойовими діями, зазнала ще одного удару через пандемію COVID-

19. Скорочень зазнало промислове і сільське виробництво, експортно-імпор-

тна діяльність, кількість безробітних зросла майже у два рази, ускладнилося 

транспортне сполучення. Донецький регіон є першим в Україні за чисельністю 

населення. З 4,13 млн. людей, що проживають у ньому, 1,03 млн. мають якусь 

хворобу, з них 0,4 млн. людей мають захворювання дихальної системи. Така 

ситуація є небезпечною для області з позиції захворюваності на COVID-19, 

оскільки цей вірус основним чином вражає дихальну систему людини.. 

Представимо ретроспективний портрет Донецької області, побудований 

на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-19: кі-

лькість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.31-1.32, 

рис. 1.18-1.19).  

Таблиця 1.31 – Ретроспективний портрет Донецької області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Високий 

Відстань Кука  Середній 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Середній 
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Таблиця 1.32 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для Донецької області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 56 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття насе-

лення 
12,3 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на од-

ного штатного працівника 
417 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом 

експлуатації 
23528,1 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря 
903635,3 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на 

АЗС 
2587,50 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 113 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокрин-

ної системи, розладу харчування, пору-

шення обміну речовин 

13474 4353,00 32634,00 

 

 

  

Рисунок 1.18 – Ідентифікація ключових маркерів Донецької області в розрізі 

рівня смертності від COVID-19 
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З рисунку 1.18 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Донецької області став обсяг відходів, на-

копичених протягом експлуатації. 

 

Таблиця 1.33  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Донецької області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 
3743 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 159 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря 
23528,1 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
903635 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуго-

вування населення за програмою медичних 

гарантій 

291 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 746 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоніс-

тів, терапевтів, педіатрів) 
143 89 397 

 

 

Рисунок 1.19 – Ідентифікація ключових маркерів Донецької області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 
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З рисунку 1.19 видно, що ключовою детермінантою, яка вплинули на рі-

вень захворюваності від COVID-19 для Донецької області став обсяг викидів 

діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. 

 

Житомирська область 

Житомирська область знаходиться у північній частині України та займає 

4,9 % її площі. Область межує з Рівненською, Хмельницькою, Вінницькою та 

Київською областями, а також має спільний кордон із Республікою Білорусь. 

Адміністративним центром виступає місто Житомир. 

Середня чисельність населення Житомирської області у січні 2020 року 

складала 1,2 млн. осіб, або 2,9 % від загальної чисельності населення в Україні. 

За цим показником регіон посідає п’ятнадцяте місце по Україні, перша трійка  

Донецька, Дніпропетровська області та місто Київ. Упродовж січня-серпня 

2020 року кількість наявного населення в області скоротилася на 6793 осіб, що 

на 6,5 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.  

 

 

Рисунок 1.20 – Статево-вікова структура населення Житомирської обла-

сті [11] 

Також, по області спостерігається позитивна міграційна динаміка – за 

січень-серпень 2020 року міграційний приріст склав 209 особи. Для 
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порівняння за 2019 рік по області спостерігався міграційне скорочення, зна-

чення якого складало 1667 осіб. На рисунку 1.20 представлена статево-вікова 

структура населення Житомирської області станом на 1 січня 2020 року, яка 

свідчить, що  у віковій структурі переважає економічно активне населення, бі-

льша частка населення області – це особи у віці від 30 до 70 років. Що сто-

сується статевої структури населення, то в області переважає жіноча 

стать, що складає 53,4 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.34 представлено дані, що характеризують показники соціа-

льно-економічного розвитку Житомирської області. 

 

Таблиця 1.34 – Показники соціально-економічного розвитку Житомир-

ської області 

Показник 

Січень-

серпень 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до за-

гального 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець 

періоду до грудня поперед-

нього року), % 

102,5 - 103,6 - 99,7 - 

Обсяг реалізованої промисло-

вої продукції, млн. грн. 
30722,7 1,8 45480,5 1,8 28812,6 1,9 

Індекс промислової продукції 

(до аналогічного періоду по-

переднього року), % 

91,4 - 94,3 - 94,7 - 

Індекс сільськогосподарського 

виробництва (до аналогічного 

періоду попереднього року), % 

102,0 - 100,9 - 97,2 - 

Оборот роздрібної торгівлі, 

млн. грн. 
16494,0 2,4 26027,5 2,379014 17278,7 2,3 

Вантажооборот, млн. т км 2896,6 1,3 4454,7 1,3 2487,3 1,3 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1513 2,1 2300,8 2,1 744,1 2,3 

Експорт товарів, млн. дол.США 417,7 1,3 656,8 1,0 364 1,4 

Імпорт товарів, млн. дол. США 325,3 0,8 513,81 0,8 294,3 1,0 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного праці-

вника, грн. 

8300 - 8528 - 9130 - 

Індекс реальної заробітної 

плати, % 
106,0 - 109,9 - 109,3 - 

Кількість зареєстрованих без-

робітних на кінець періоду, 

тис. осіб 

14 110 5,1 14 438 4,3 20559 4,3 

Рівень безробіття населення 

працездатного віку (за мето-

дологією МОП), % 

10,2 - 10,0 - 10,9 - 

Заборгованість із виплати за-

робітної плати, млн. грн. 
5,6 0,2 11,2 0,4 15,2 0,4 
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У регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 6,2 % 

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Паралельно з цим простежу-

ється зниження питомої ваги обсягів реалізації промислової продукції області 

у загальній величині по Україні. Виходячи з індустріальної розвиненості да-

ного регіону є доречним проаналізувати екологічну ситуацію у ньому. В таб-

лиці 1.35 представлені основні показники екологічної ситуації в Житомирсь-

кій області та в Україні. 

 Таблиця 1.35 – Основні екологічні показники Житомирської області за 

2019 рік  

Показник 
Житомир-

ська область 
Україна 

% від зага-

льного об-

сягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
181573,9 27480190,3 0,7 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
6,9 16255,7 0,7 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
12,7 2459,5 0,5 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря, тис. т 
692,3 121282,9 0,6 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 474,5 441516,5 0,1 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 53,3 108024,1 0,05 

Обсяг спалених відходів, тис. т 57,2 1059,0 5,4 

Обсяг видалених відходів у спеціально від-

ведені місця та об’єкти, тис. т 
205,4 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

5427,8 15398649,4 0,04 

 

Дані, наведені в таблиці 1.35, дозволяють зробити висновок, що у Жито-

мирській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 0,7 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його індустріальну розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні. Для прик-

ладу, найбільшу питому вагу капітальних інвестицій в охорону навколиш-

нього природного середовища від загальної їх величини по Україні у 2019 році 
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мали Київська, Донецька та Дніпропетровська області, вона складала 42,7, 15,9 

та 15,8 % відповідно. 

Житомирська область займає дев’ятнадцяте місце по Україні за обсягом 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 

0,5 % викидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у 

Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. 

Аналогічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, то Житомирський регіон є одним із 

лідерів серед українських областей за обсягом спалених відходів – на шостому 

місці, зокрема перша трійка це місто Київ та Івано-Франківська та Харківська 

області. Загалом регіон має низькі показники відносно утилізації відходів. 

Поширення вірусу COVID-19 значною мірою вплинуло на буденне 

життя українців. Житомирська область не була винятком. В Житомирській об-

ласті станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 12188 випадки захво-

рювання на COVID-19, що складає 3,5 % від загальної кількості підтвердже-

них випадків по країні. Це один із низьких показників по країні, за яким об-

ласть займає чотирнадцяте місце, найбільше випадків в  місті Київ, який має 

34054 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Також варто зазна-

чити, що область займає тринадцяте місце за показником смертності від 

COVID-19. Станом на 24 жовтня 2020 року у Житомирському регіоні було за-

фіксовано 203 випадки смерті від COVID-19, що складає 3,2 % від загального 

їх обсягу по Україні. Таким чином, Житомирська область є однією із областей, 

на соціально-економічне життя якої значною мірою вплинула пандемія. 

Представимо ретроспективний портрет Житомирської області, побудо-

ваний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл.1.37 -

1.37; рис. 1.21, 1.22). 
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Таблиця 1.36 – Ретроспективний портрет Житомирської області  
Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 

 

 

Рисунок 1.21 – Ідентифікація ключових маркерів Житомирської області в ро-

зрізі рівня смертності від COVID-19 

 

Таблиця 1.37 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для Житомирської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 113 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 14,5 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного штат-

ного працівника 417 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації 692,3 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 5427,8 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 2934,20 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 80 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення обміну речовин 11568 4353,00 32634,00 
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З рисунку 1.21 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Житомирської області стали рівень заре-

єстрованого безробіття населення та обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмо-

сферне повітря. 

Таблиця 1.38 – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Житомирської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 
6285 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 252 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря 
692,3 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
5427,8 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуго-

вування населення за програмою медичних 

гарантій   

244 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  809 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоніс-

тів, терапевтів, педіатрів)   
221 89 397 

 

 

Рисунок 1.22 – Ідентифікація ключових маркерів Житомирської області 

в розрізі кількості захворювань на COVID-19 
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З рисунку 1.22 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Житомирської області стали чисель-

ність міждержавних мігрантів та кількість ліжок в інфекційних відділеннях, 

обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. 

 

Закарпатська область 

 Закарпатська область розташована на крайньому південному заході Ук-

раїни та є географічним центром Європи. Регіон має різноманітні кліматичні 

умови та рельєф, оскільки розташований за головними Карпатськими хреб-

тами. Закарпаття займає 2,1 % площі України та межує з Львівською та Івано-

Франківською областями, а також має спільний кордон із такими країнами як 

Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Адміністративним центром регі-

ону виступає місто Ужгород. 

Середня чисельність населення Закарпатської області у січні 2020 року 

складала 1,25 млн. осіб, що становить 3 % від загальної чисельності населення 

України. За перші вісім місяців 2020 року кількість наявного населення регі-

ону скоротилася на 1963 особи, що на 14,5 % менше у порівнянні з аналогіч-

ним періодом 2019 року. Також в області спостерігається негативна міграційна 

динаміка – за 2019 рік регіон покинуло 500 осіб, а за січень-серпень 2020 року 

виїхало ще 54 особи. Позитивним моментом у аналізі міграційних процесів 

регіону можна назвати те, що за січень-серпень 2020 року область залишило 

на 74 % менше осіб, ніж за січень-серпень 2019 року. Зменшення темпів ви-

буття населення може бути пов’язане із введення у країні карантинних обме-

жень внаслідок розповсюдження пандемії вірусу COVID-19. На рисунку 1.23 

представлена статево-вікова структура населення Закарпатської області ста-

ном на 1 січня 2020 року. 

Проаналізувавши дані з рисунку 1.23, можна зробити висновок, що у За-

карпатській області в основному переважає економічно активне населення у 

віці від 20 до 70 років та діти, люди похилого віку (старше 70 років) складають 

малу частину населення. Розглядаючи статеву структуру населення, то 
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переважаючою статтю в регіоні є жіноча. Жінки складають 51,9 % населення 

області. 

 

Рисунок 1.23 – Статево-вікова структура населення Закарпатської обла-

сті [11] 

У таблиці 1.39 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Волинської області, які свідчать про  тенденції 

скорочення промислового виробництва, на що вказує зниження обсягів реалі-

зації промислової продукції та індексу промислової продукції. У той же час 

спостерігається незначне зростання індексу сільськогосподарського виробни-

цтва, що свідчить про збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції у порівнянні з січнем-серпнем 2019 року. 

Таблиця 1.39 – Основні соціально-економічні показники розвитку Зака-

рпатської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Індекс споживчих цін (кінець пе-

ріоду до грудня попереднього 

року), % 

101,3 - 104,3 - 101,1 - 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн. грн. 
16480,4 1,0 23958,5 1,0 14990,5 1,0 
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Продовження таблиці 1.39 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

94,4 - 86,1 - 83,6 - 

Індекс сільськогосподарського 

виробництва (до аналогічного пе-

ріоду попереднього року), % 

98,5 - 100,9 - 100,9 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн. 
15186,3 2,2 23519,8 2,1 14225,2 1,9 

Вантажооборот, млн. т км 4972,6 2,2 7306,5 2,2 4110,8 2,2 

Пасажирооборот, млн. чол. км 3434,0 4,7 5492,1 5,1 1956,4 6,0 

Експорт товарів, млн. дол. США 893,4 2,7 1396,6 2,2 729,0 2,7 

Імпорт товарів, млн. дол. США 813,7 2,1 1365,0 2,0 649,1 2,3 

Середньомісячна номінальна за-

робітна плата одного працівника, 

грн. 

8929 - 9202 - 9558 - 

Індекс реальної заробітної плати, 

% 
104,6 - 106,1 - 104,9 - 

Кількість зареєстрованих безробі-

тних на кінець періоду, тис. осіб 
4572 1,7 4913 1,5 10450 2,2 

Рівень безробіття населення пра-

цездатного віку (за методологією 

МОП), % 

9,3 - 9,4 - 10,6 - 

Заборгованість із виплати заробіт-

ної плати, млн. грн. 
3,7 0,1 3,9 0,1 4,8 0,1 

 

Оцінимо екологічну ситуацію у Закарпатській області, проаналізувавши 

основні екологічні показники, представлені в таблиці 1.39. 

Таблиця 1.40 – Основні екологічні показники Закарпатської області за 

2019 рік  

Показник 
Закарпатська 

область 
Україна 

% від за-

гального 

обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього природ-

ного середовища, млн. грн. 
268493,0 27480190,3 1,0 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
14,1 16255,7 0,1 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, 

тис. т 
3,7 2459,5 0,2 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, тис. т 262,8 121282,9 0,2 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 153,1 441516,5 0,03 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 0,2 108024,1 0,0 

Обсяг спалених відходів, тис. т 4,1 1059,0 0,4 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені місця 

та об’єкти, тис. т 
171,8 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях та об’єктах, тис. т 
2260,1 15398649,4 0,01 
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Аналіз даних, представлених у таблиці 1.40, дає можливість зробити ви-

сновок, що поточні витрати Закарпатської області на охорону навколишнього 

природного середовища становлять 268493,0 млн. грн., що у структурі поточ-

них витрат України на охорону навколишнього природного середовища скла-

дає 1,0 %. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного сере-

довища становлять 14,1 млн. грн., або 0,1 % від їх загального обсягу по Укра-

їні. 

Закарпаття є одним із найчистіших регіонів в Україні. Регіон знахо-

диться на другому місці серед інших регіонів за найменшими обсягами вики-

дів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, поступаючись у цьому плані 

лише Чернівецькій області. Також, область входить до числа регіонів з найме-

ншим обсягом викидів діоксиду вуглецю у атмосферне повітря. 

Загальний обсяг утворення відходів Закарпатської області у 2019 році 

склав 153,1 тис. т, що становить 0,03 % від загального обсягу по Україні. Від-

ходи у Закарпатській області основним чином видаляються у спеціально від-

ведені місця та об’єкти. 

Поширення вірусу COVID-19 значною мірою вплинуло на буденне 

життя українців та зачепило всі регіони України. На Закарпатті станом на 24 

жовтня 2020 року було підтверджено 12972 випадки захворювання на COVID-

19, що складає 3,8 % від загальної кількості підтверджених випадків по країні. 

Станом на 24 жовтня 2020 року у області було зафіксовано 350 випадків смерті 

від COVID-19, що складає 5,5 % від загального їх обсягу по Україні. Основна 

частина Закарпатської області віднесена до помаранчевого рівня епідемічної 

небезпеки, лише Перечинський район  знаходиться у червоній зоні епідемічної 

небезпеки. 

У процесі дослідження було встановлено, що поширення пандемії 

COVID-19 вплинуло на соціально-економічний стан Закарпаття. Спостеріга-

ється падіння обсягів промислового виробництва, відбувається зростання кі-

лькості зареєстрованих безробітних та загального рівня безробіття в регіоні, 

ускладнено транспортне сполучення між областями у зв’язку із введенням 
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карантинних обмежень, зростає заборгованість із виплати заробітної плати. За-

карпатська область знаходиться на чотирнадцятому місці серед регіонів Укра-

їни за кількість населення. На 1,25 млн. осіб, що мешкають на Закарпатті при-

ходиться близько 0,74 млн. випадків захворювань, серед яких найпоширені-

шими є хвороби органів дихання, на які хворіє четверта частина населення ре-

гіону. Така ситуація є небезпечною для області з позиції захворюваності на 

COVID-19, оскільки цей вірус основним чином вражає дихальну та нервову 

систему людини.  

Представимо ретроспективний портрет Закарпатської області, побудо-

ваний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (рис. 1.41-

1.42; рис. 1.24-1.25). 

 

Таблиця 1.41 – Ретроспективний портрет Закарпатської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Високий 

Теоретичні значення  Високий 

Залишки стандартизовані  Високий 

Відстань Кука  Високий 

 

Таблиця 1.42 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для Закарпатської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 310 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 5,5 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на од-

ного штатного працівника 
408 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
262,8 142,30 23528,10 
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Продовження таблиці 1.42 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
2260,1 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 3878,50 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 121 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокрин-

ної системи, розладу харчування, порушення 

обміну речовин 

19223 4353,00 32634,00 

 

  

Рисунок 1.24 – Ідентифікація ключових маркерів Закарпатської області в роз-

різі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.24 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Закарпатської області стали: кількість за-

реєстрованих хвороб ендокринної системи, розладу харчування, порушення 

обміну речовин, кількість апаратів ШВЛ, запаси світлих нафтопродуктів і газу 

на АЗС. 
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Таблиця 1.43  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Закарпатської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість підтверджених випадків захворювання на 

COVID-19 
10089 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів -247 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне пові-

тря 
262,8 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації 2260,1 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування насе-

лення за програмою медичних гарантій 
196 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 982 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапев-

тів, педіатрів) 
307 89 397 

 

 

Рисунок 1.25 – Ідентифікація ключових маркерів Закарпатської області в роз-

різі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.25 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Закарпатської області стали: кіль-
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договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних га-

рантій. 

 

Запорізька область 

Запорізька область розташована на південному сході України, займає 

переважно лівобережну частину басейну нижньої течії річки Дніпро. Облас-

ний центр — місто Запоріжжя. На півночі і північному заході межує з Дніпро-

петровською областю, на заході з Херсонською областю, на сході з Донець-

кою областю, а на півдні її узбережжя омиває Азовське море. Територія обла-

сті займає 27,18 тис. км², що становить 4,5 % території України.  

Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 ве-

ресня 2020 р. становила 1675524 особи. Упродовж січня–серпня 2020 р. чисе-

льність населення зменшилася на 11877 осіб. Порівняно з січнем–серпнем 

2019 р. обсяг природного скорочення збільшився на 89 осіб та становив 11966 

осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю 

живонароджених: на 2646 померлих – 1079 живонароджених. Статево-вікова 

структура області представлена на рисунку 1.26. 

 

Рисунок 1.26 – Статево-вікова структура населення Запорізької області [11] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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З рисунку 1.26 видно, можна дійти висновку, що у віковій структурі За-

порізької області основним чином переважає економічно активне населення, 

більша частка населення області – це особи у віці від 30 до 71 років. Що 

стосується статевої структури населення, то в області переважає жіноча 

стать, що складає 54,3 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.44 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Запорізької області. 

Таблиця 1.44 – Основні соціально-економічні показники розвитку Запо-

різької області 

Показник 

Січень-

серпень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець пері-

оду до грудня попереднього року), 

% 

103,0 - 103,2 - 100,6 - 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн. грн. 
132409,3 7,9 195079,2 7,9 117254,5 7,6 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

96,0 - 95,5 - 88,4 - 

Індекс сільськогосподарського ви-

робництва (до аналогічного пері-

оду попереднього року), % 

120,1 - 129,5 - 89,6 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн. 
28838,7 4,2 45223,6 4,1 32786,9 4,4 

Вантажооборот, млн. т км 6622,5 2,9 9983,4 2,9 6425,7 2,2 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1908 2,6 2779,8 2,5 856,4 2,6 

Експорт товарів, млн. дол. США 1819,9 5,5 2842,7 4,4 1644,8 6,1 

Імпорт товарів, млн. дол. США 994,1 2,5 1425,1 2,1 688,6 2,3 

Середньомісячна номінальна заро-

бітна плата одного працівника, 

грн. 

10212 - 10480 - 11138 - 

Індекс реальної заробітної плати, 

% 
109,4 - 113,6 - 108,4 - 

Кількість зареєстрованих безробіт-

них на кінець періоду, тис. осіб 
13 488 4,9 19 359 5,7 21283 4,4 

Рівень безробіття населення пра-

цездатного віку (за методологією 

МОП), % 

9,9 - 9,9 - 10,8 - 

Заборгованість із виплати заробіт-

ної плати, млн. грн. 
102,0 3,6 100,0 3,2 137,9 4,0 
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На основі аналізу основних соціально-економічних показників Запорізь-

кої області, представлених у таблиці 1.44, можна зробити ряд висновків. У ре-

гіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 7,92  % у порів-

нянні з аналогічним періодом 2019 року. Паралельно з цим простежується зни-

ження питомої ваги обсягів реалізації промислової продукції області у загаль-

ній величині по Україні. У регіоні також простежуюся негативні зміни у обся-

гах вантажних та пасажирських перевезень, які у порівнянні з січнем-серпнем 

2019 року скоротилися на 2,97% та 55,1 %.  

Виходячи з індустріальної розвиненості даного регіону є доречним про-

аналізувати екологічну ситуацію у ньому (таблиця 1.45).  

 

Таблиця 1.45 – Основні екологічні показники Запорізької області за 2019 рік  

Показник 

Запорі-

зька об-

ласть 

Україна 

% від за-

гального 

обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього природ-

ного середовища, млн. грн. 
2879570,7 27480190,3 10,4 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
1083,5 16255,7 6,6 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, 

тис. т 
173,4 2459,5 7,0 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, тис. т 13663,3 121282,9 11,3 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 5403,3 441516,5 1,2 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 3788,4 108024,1 3,5 

Обсяг спалених відходів, тис. т 48,4 1059,0 4,8 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені місця 

та об’єкти, тис. т 
1299,6 238997,2 0,5 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях та об’єктах, тис. т 
175089,5 15398649,4 1,1 

 

Дані, наведені в таблиці 1.45, дозволяють зробити висновок, що у Запо-

різькій області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 9,5 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його індустріальну розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні. Для прик-

ладу, найбільшу питому вагу капітальних інвестицій в охорону 
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навколишнього природного середовища від загальної їх величини по Україні 

у 2019 році мали Київська, Донецька та Дніпропетровська області, вона скла-

дала 42,7, 15,9 та 15,8 % відповідно. 

Що стосується утилізації відходів, то Запорізькій регіон є одним із тих, 

де найбільша питома вага утилізації відходів по відношенню до загальної кі-

лькості утворених . Загалом регіон має низькі показники відносно утилізації 

відходів. 

Представимо ретроспективний портрет Запорізької області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19. (табл. 1.46 - 

1.47; рис. 1.27, 1.28). 

 

Таблиця 1.46– Ретроспективний портрет Запорізької області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Середній 

Теоретичні значення Середній 

Залишки стандартизовані Високий 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Високий 

 

Таблиця 1.47 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для Запорізької області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 70 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 22,5 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного штатного 

працівника 
428 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації 13663,3 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 175089,5 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 5573,60 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 166 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення обміну речовин 
12911 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.27 – Ідентифікація ключових маркерів Запорізької області в розрізі 

рівня смертності від COVID-19 

З рисунку 1.27 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Запорізької області стали: кількість апа-

ратів ШВЛ, обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації; рівень заре-

єстрованого безробіття населення. 

Таблиця 1.48  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Запорізької області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 
4502 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 505 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря   
13663,3 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
175090 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуго-

вування населення за програмою медичних 

гарантій   

287 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  1337 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоніс-

тів, терапевтів, педіатрів)   
321 89 397 
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Рисунок 1.28 – Ідентифікація ключових маркерів Запорізької області в розрізі 

кількості захворювань на COVID-19 

З рисунку 1.28 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Запорізької області стали: обсяги ви-

кидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, чисельність міждержавних міг-

рантів. 

 

Івано-Франківська область 

Івано-Франківська область розташована на південному заході України 

та складає 2,3 % від її площі. Регіон має різноманітні кліматичні умови та ре-

льєф, оскільки розташований перед головними Карпатськими хребтами. Об-

ласть межує із Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою 

областями, а також має спільний кордон з Румунією. Адміністративним цент-

ром області виступає місто Івано-Франківськ. 

Середня чисельність населення Івано-Франківської області у січні 2020 

року складала 1,37 млн. осіб, що становить 3,3 % від загальної чисельності на-

селення України. За січень-серпень 2020 року кількість наявного населення 

регіону скоротилася на 4079 осіб, що на 0,7 % менше у порівнянні з 
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аналогічним періодом 2019 року. Також в області спостерігається позитивна 

міграційна динаміка – за 2019 рік до регіону прибуло 268 осіб і за перші вісім 

місяців 2020 року прибуло ще 166 осіб. Позитивна міграційна динаміка може 

бути пов’язана із введення у країні карантинних обмежень внаслідок розпов-

сюдження пандемії вірусу COVID-19. На рисунку 1.29 представлена статево-

вікова структура населення Івано-Франківської області станом на 1 січня 2020 

року.  

 

Рисунок 1.29 – Статево-вікова структура населення Івано-Франківської 

області [11] 

Аналіз даних, представлених на рисунку 1.29, показав, що в Івано-Фра-

нківській області переважна більшість населення – це економічно активне на-

селення у віці від 20 до 70 років. Розглядаючи статеву структуру населення, то 

переважаючою статтю є жіноча. Жінки складають 52,7 % населення області. 

На основі даних, наведених в таблиці 1.49, можна зробити висновок, що 

у регіоні спостерігається скорочення промислового та сільськогосподарського 

виробництва, на що вказує зниження обсягів реалізації промислової продукції 

та зменшення індексів промислової продукції та сільськогосподарського ви-

робництва.  
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Таблиця 1.49 – Основні соціально-економічні показники розвитку Івано-

Франківської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець 

періоду до грудня поперед-

нього року), % 

103,1 - 104,5 - 102,2 - 

Обсяг реалізованої промисло-

вої продукції, млн. грн. 
46073,3 2,7 66820,5 2,7 36202,7 2,4 

Індекс промислової продукції 

(до аналогічного періоду по-

переднього року), % 

96,9 - 95,6 - 91,0 - 

Індекс сільськогосподар-

ського виробництва (до ана-

логічного періоду поперед-

нього року), % 

100,2 - 97,2 - 99,4 - 

Оборот роздрібної торгівлі, 

млн. грн. 
16117,2 2,3 25805,3 2,4 16658,4 2,2 

Вантажооборот, млн. т км 810,1 0,4 1236,1 0,4 698,0 0,4 

Пасажирооборот, млн. чол. 

км 
763,8 1,1 1114,1 1,0 394,2 1,2 

Експорт товарів, млн. дол. 

США 
515,2 1,6 842,0 1,3 400,3 1,5 

Імпорт товарів, млн. дол. 

США 
434,1 1,1 760,6 1,1 326,8 1,1 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного праці-

вника, грн. 

8664 - 8817 - 9495 - 

Індекс реальної заробітної 

плати, % 
105,4 - 110,4 - 108,4 - 

Кількість зареєстрованих без-

робітних на кінець періоду, 

тис. осіб 

8566 3,1 8564 2,5 15823 3,3 

Рівень безробіття населення 

працездатного віку (за мето-

дологією МОП), % 

8,1 - 7,6 - 8,7 - 

Заборгованість із виплати за-

робітної плати, млн. грн. 
36,3 1,3 36,7 1,2 25,1 0,7 

 

Оцінимо екологічну ситуацію у Івано-Франківській області, проаналізу-

вавши основні екологічні показники, представлені в таблиці 1.59. 
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Таблиця 1.50 – Основні екологічні показники Івано-Франківської обла-

сті за 2019 рік  

Показник 

Івано-Фран-

ківська об-

ласть 

Україна 

% від зага-

льного об-

сягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
633558,2 27480190,3 2,3 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
248,5 16255,7 1,5 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
205,0 2459,5 8,3 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря, тис. т 
12898,9 121282,9 10,6 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 2991,7 441516,5 0,7 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 870,2 108024,1 0,8 

Обсяг спалених відходів, тис. т 130,9 1059,0 12,4 

Обсяг видалених відходів у спеціально відве-

дені місця та об’єкти, тис. т 
1759,6 238997,2 0,7 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

45995,8 15398649,4 0,3 

 

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.50, дає можливість зробити ви-

сновок, що поточні витрати Івано-Франківської області на охорону навколиш-

нього природного середовища становлять 633558,2 млн. грн., що у структурі 

поточних витрат України на охорону навколишнього природного середовища 

складає 2,3 %. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 

середовища становлять 248,5 млн. грн., або 1,5 % від їх загального обсягу по 

Україні. 

Івано-Франківська область посідає третє місце в Україні за обсягами ви-

кидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Це один із найбільш за-

бруднених регіонів України після Донецької та Дніпропетровської областей. 

Також область входить до числа регіонів з найбільшим обсягом викидів діок-

сиду вуглецю у атмосферне повітря. 

Загальний обсяг утворення відходів Івано-Франківської області у 2019 

році склав 2991,7 тис. т, що становить 0,7 % від загального обсягу по Україні. 

Відходи у регіоні основним чином утилізуються або видаляються у спеціально 

відведені місця та об’єкти. Також в області популярним є спалення відходів. 
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За 2019 рік у регіоні було спалено 12,4 % від загального обсягу спалених від-

ходів по Україні. 

На Прикарпатті станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 18292 

випадки захворювання на COVID-19, що складає 5,3 % від загальної кількості 

підтверджених випадків по країні. Станом на 24 жовтня 2020 року у області 

було зафіксовано 414 випадків смерті від COVID-19, що складає 6,5 % від за-

гального їх обсягу по Україні. Основна частина Івано-Франківської області 

віднесена до жовтого рівня епідемічної небезпеки, місто Калуш та Галицький 

і Косівський райони входять до помаранчевої зони епідемічної небезпеки, а 

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район знаходяться у червоній зоні. 

У процесі дослідження було встановлено, що поширення пандемії 

COVID-19 вплинуло на соціально-економічний стан Прикарпаття. Спостеріга-

ється падіння обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, 

відбувається зростання кількості зареєстрованих безробітних та загального рі-

вня безробіття в регіоні, ускладнено транспортне сполучення між областями у 

зв’язку із введенням карантинних обмежень. Івано-Франківська область зна-

ходиться на дванадцятому місці серед регіонів України за кількість населення. 

На 1,37 млн. осіб, що мешкають на Прикарпатті приходиться близько 1,17 млн. 

випадків захворювань, серед яких найпоширенішими є хвороби органів ди-

хання, на які хворіє більше третини населення регіону. Така ситуація є небез-

печною для області з позиції захворюваності на COVID-19, оскільки цей вірус 

основним чином вражає дихальну та нервову систему людини. Ще одним фа-

ктором, що впливає на розповсюдження вірусу COVID-19, є низький рівень 

цифровізації населення регіону.  

Представимо ретроспективний портрет Івано-Франківської області, по-

будований на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до 

COVID-19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 

(табл. 1.51 - 1.52 рис. 1.30, 1.31). 
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Таблиця 1.51 – Ретроспективний портрет Івано-Франківської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Високий 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука  Середній 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Високий 

Теоретичні значення  Високий 

Залишки стандартизовані  Високий 

Відстань Кука  Високий 
 

 

Рисунок 1.30 – Ідентифікація ключових маркерів Івано-Франківської області 

в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

Таблиця 1.52 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для Івано-Франківської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19  331 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 9,3 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного штатного 

працівника 
403 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації  12898,9 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  45995,8 578,90 10689892,00 
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Продовження таблиці 1.52 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС  2716,80 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ  117 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення обміну речовин 
23117 4353,00 32634,00 

 

З рисунку 1.30 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Івано-Франківської області стали: обсяги 

відходів, накопичених протягом експлуатації, кількість зареєстрованих хвороб 

ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин, кіль-

кість апаратів ШВЛ. 

Таблиця 1.53  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Івано-Франківської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворювання на 

COVID-19 
14147 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів -57 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 12898,9 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації 45995,8 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування насе-

лення за програмою медичних гарантій 
278 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 1595 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, 

педіатрів) 
327 89 397 

 

 

Рисунок 1.31– Ідентифікація ключових маркерів Івано-Франківської області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 
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З рисунку 1.31 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Івано-Франківської області стали: 

обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, кількість профільних 

лікарів (інфекціоністів, терапевтів, педіатрів). 

 

Київська область 

Київська область знаходиться у північній частині України та займає 4,3 

% її площі. Область межує з Житомирською, Вінницькою, Черкаською, Пол-

тавською та Чернігівською областями, а також має спільний кордон із Білору-

сією. Адміністративним центром виступає місто Київ. 

Середня чисельність населення Київської області у січні 2020 року скла-

дала 1,78 млн. осіб, або 4,3 % від загальної чисельності населення в Україні. 

За цим показником регіон посідає восьме місце по Україні, перша трійка До-

нецька, Дніпропетровська область та столиця. Упродовж січня-серпня 2020 

року кількість наявного населення в області збільшилася на 5846 осіб, що на 

27,8 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Також по обла-

сті спостерігається негативна міграційна динаміка – за січень-серпень 2020 

року міграційний приріст склав 15643 особи. Для порівняння за 2019 рік по 

області спостерігався міграційний приріст, значення якого складало 27343 

осіб. На рисунку 1.31 представлена статево-вікова структура населення Київ-

ської області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.32 – Статево-вікова структура населення Київської області [11] 
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З рисунку 1.31 видно, що у віковій структурі Київської області основним 

чином переважає економічно активне населення, більша частка населення об-

ласті – це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої структури 

населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 54,2 % від загаль-

ної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.54 представлено дані, що характеризують показники соціа-

льно-економічного розвитку Київської області. 

Таблиця 1.54 – Показники соціально-економічного розвитку Київської 

області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець пері-

оду до грудня попереднього року), 

% 

102,9 - 104,4 - 101,2 - 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн. грн. 
79150,4 4,7 120769,8 4,9 75669,0 4,9 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду попереднього 

року), % 

99,1 - 99,7 - 92,7 - 

Індекс сільськогосподарського ви-

робництва (до аналогічного періоду 

попереднього року), % 

96,9 - 91,7 - 88,3 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн. 
52117,7 7,5 83453,1 7,6 62135,1 8,3 

Вантажооборот, млн. т км 6405,9 2,9 10001,4 3,0 6239,3 3,4 

Пасажирооборот, млн. чол. км 4369,2 6,0 6429,2 6,0 1979,9 6,1 

Експорт товарів, млн. дол. США 1129,6 3,4 1750,1 2,7 1036,5 3,9 

Імпорт товарів, млн. дол. США 2157 5,5 3618,8 5,4 2233,4 7,8 

Середньомісячна номінальна заро-

бітна плата одного працівника, грн. 
10626 - 11003 - 11396 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 110,3 - 113,8 - 104,6 - 

Кількість зареєстрованих безробіт-

них на кінець періоду, тис. осіб 
11126 4,0 12609 3,7 19654 4,1 

Рівень безробіття населення праце-

здатного віку (за методологією 

МОП), % 

6,0 - 6,0 - 6,8 - 

Заборгованість із виплати заробіт-

ної плати, млн. грн. 
145,6 5,2 144,9 4,8 165,2 4,8 

 

У регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 4,4 % 

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Паралельно з цим 
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простежується зниження питомої ваги обсягів реалізації промислової продук-

ції області у загальній величині по Україні. 

Виходячи з індустріальної розвиненості даного регіону є доречним про-

аналізувати екологічну ситуацію у ньому. В таблиці 1.55 представлені основні 

показники екологічної ситуації в Київській області та в Україні. 

 Таблиця 1.55 – Основні екологічні показники Київської області за 2019 

рік  

Показник 
Київська об-

ласть 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
965021,2 27480190,3 3,5 

Капітальні інвестиції на охорону навколи-

шнього природного середовища, млн. грн. 
6945,7 16255,7 42,7 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
84,4 2459,5 3,4 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря, тис. т 
4784,3 121282,9 3,9 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 1414,3 441516,5 0,3 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 9,7 108024,1 0,01 

Обсяг спалених відходів, тис. т 20,7 1059,0 2,0 

Обсяг видалених відходів у спеціально від-

ведені місця та об’єкти, тис. т 
1535,9 238997,2 0,6 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях 

та об’єктах, тис. т 

46702,7 15398649,4 0,3 

 

Дані, наведені в таблиці 1.55, дозволяють зробити висновок, що у Київ-

ській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 3,5 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його індустріальну розвиненість. Проте, досить 

високою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколишнього при-

родного середовища у загальній їх величині по Україні – 42,7 %. Також найбі-

льшу питому вагу капітальних інвестицій в охорону навколишнього природ-

ного середовища від загальної їх величини по Україні у 2019 році мали Доне-

цька та Дніпропетровська області, вона складала 15,9 та 15,8 % відповідно. 

Київська область займає восьме місце по Україні за обсягом викидів за-

бруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 3,4 % 
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викидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у Доне-

цькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Анало-

гічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, то Київський регіон має низький по-

казник обсягу спалених відходів – на сімнадцятому місці, лідери за цим пока-

зником місто Київ та Івано-Франківська, Харківська області. Загалом регіон 

має низькі показники відносно утилізації відходів. 

Отримані результати ретроспективного портрету Київської області 

представлені в таблицях 1.56 - 1.57; рисунках 1.32, 1.33. 

 

Таблиця 1.56 – Ретроспективний портрет Київської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення Середній 

Залишки стандартизовані Низький 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Високий 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Високий 

 

Таблиця 1.57 -  Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для  Київської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19  199 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 14,4 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 427 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації  4784,3 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря  46702,7 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС  5542,50 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ  90 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 20972 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.33 – Ідентифікація ключових маркерів Київської області в розрізі 

рівня смертності від COVID-19 

З рисунку 1.32 видно, що ключовими детермінантами, яки вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Київської області області стали: кількість 

зареєстрованих хвороб ендокринної системи, розладу харчування, порушення 

обміну речовин, запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС, обсяги викори-

стання робочого часу на одного штатного працівника. 

Таблиця 1.58  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Київської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 
9717 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 1,66 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря   
4784,3 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуата-

ції 
46702,7 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій   
218 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  804 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, те-

рапевтів, педіатрів)   
164 89 397 
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Рисунок 1.34– Ідентифікація ключових маркерів Київської області в розрізі 

кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.32 видно, що ключовими детермінантамии яка вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Київської області області стали: кількість 

договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних га-

рантій, обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. 

 

Кіровоградська область 

Кіровоградська область знаходиться у центральній частині України та 

займає 4,1% її площі. Область межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропет-

ровською, Миколаївською, Одеською та Вінницькою областями. Адміністра-

тивним центром виступає місто Кропивницький. 

Середня чисельність населення Кіровоградської області у січні 2020 

року складала 932061 осіб, або 2,22 % від загальної чисельності населення в 

Україні. Це один з найменших показників в Україні, менша кількість насе-

лення лише в Чернігівській області. Упродовж січня-серпня 2020 року кіль-

кість наявного населення в області скоротилася на 7337 осіб, що на 8,5  % бі-

льше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Також по області 
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спостерігається негативна міграційна динаміка – за січень-серпень 2020 року 

міграційне скорочення склало 862 особи. Для порівняння за 2019 рік по області 

спостерігалося міграційне скорочення, значення якого складало 1336 осіб. На 

рисунку 1.34 представлена статево-вікова структура населення Кіровоградсь-

кої області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.35 – Статево-вікова структура населення Кіровоградської об-

ласті [11] 

 

Так, у віковій структурі Кіровоградської області основним чином пере-

важає економічно активне населення, більша частка населення області – це 

особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої структури насе-

лення, то в області переважає жіноча стать, що складає 53,9 % від загаль-

ної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.59 представлено дані, які характеризують показники соціа-

льно-економічного розвитку Кіровоградської області. 
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Таблиця 1.59 – Показники соціально-економічного розвитку Кірово-

градської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець 

періоду до грудня попереднього 

року), % 

102,7 - 103,6 - 100,9 - 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн. грн. 
21326,9 1,3 32255,6 1,3 21811,6 1,4 

Індекс промислової продукції 

(до аналогічного періоду попе-

реднього року), % 

104,5 - 103,6 - 104,0 - 

Індекс сільськогосподарського 

виробництва (до аналогічного 

періоду попереднього року), % 

114,1 - 107,6 - 85,4 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн. 
12248,2 1,8 19679,5 1,8 14050,6 1,9 

Вантажооборот, млн. т км 18084,9 8,0 26945,1 7,9 6239,3 3,4 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1760,6 2,4 2593,4 2,4 800,6 2,5 

Експорт товарів, млн. дол. США 375,3 1,1 608,7 0,9 538,3 2,0 

Імпорт товарів, млн. дол. США 148,1 0,4 226,8 0,3 137,2 0,5 

Середньомісячна номінальна за-

робітна плата одного праців-

ника, грн. 

8092 - 8360 - 9178 - 

Індекс реальної заробітної 

плати, % 
78,79 - 80,69 - 90,96 - 

Кількість зареєстрованих безро-

бітних на кінець періоду, тис. 

осіб 

10 610 3,9 15 002 4,4 17532 3,7 

Рівень безробіття населення пра-

цездатного віку (за методоло-

гією МОП), % 

11,6 - 11,3 - 12,7 - 

Заборгованість із виплати заро-

бітної плати, млн. грн. 

14,2 

 
0,5 10,5 0,346032165 20,7 0,605 

 

Згідно даних таблиці 1.59 у Кіровоградському регіоні спостерігається 

збільшення промислового виробництва на 2,3 % у порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 року. Паралельно з цим простежується збільшення питомої ваги 

обсягів реалізації промислової продукції області у загальній величині по Ук-

раїні. 

В таблиці 1.60 представлені основні показники екологічної ситуації в Кі-

ровоградської області та в Україні. 
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Таблиця 1.60 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Кіровоград-

ська область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
183759,8 27480190,3 0,7 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
77,3 16255,7 0,47 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
12,8 2459,5 2,6 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря, тис. т 
925,2 121282,9 0,5 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 37410,3 441516,5 8,5 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 1696,2 108024,1 1,6 

Обсяг спалених відходів, тис. т 60,3 1059,0 5,7 

Обсяг видалених відходів у спеціально від-

ведені місця та об’єкти, тис. т 
35328,9 238997,2 14,8 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

546028,5 15398649,4 546028,5 

 

Дані, наведені в таблиці 1.60, дозволяють зробити висновок, що у Кіро-

воградській області витрати на охорону навколишнього природного середо-

вища складають 0,7 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для ре-

гіону є досить низьким. Окрім цього, досить низькою є питома вага капіталь-

них інвестицій на охорону навколишнього природного середовища у загальній 

їх величині по Україні. Для прикладу, найбільшу питому вагу капітальних ін-

вестицій в охорону навколишнього природного середовища від загальної їх 

величини по Україні у 2019 році мали Київська, Донецька та Дніпропетровська 

області, вона складала 42,7, 15,9 та 15,8 % відповідно. 

Кіровоградська область має один з найменших показників по Україні за 

обсягом викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон при-

ходиться 2,6  % викидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спосте-

рігається у Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій 

областях. Аналогічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, то Кіровоградський регіон має найбі-

льші показники загального обсягу утворення відходів,  питома вага яких скла-

дає 8,5 % із загалу. Більше, ніж у Кіровоградській області, цей показник у 
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Дніпропетровській та Полтавській областях. Але регіон має одні з найвищих 

показників утилізації відходів, поступаючись Дніпропетровській, Донецькій, 

Запорізькій та Полтавській областям. 

У Кіровоградській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтвер-

джено 2028 випадки захворювання на COVID-19, що складає 0,6 % від загаль-

ної кількості підтверджених випадків по країні. Це найменший показник в Ук-

раїні. Також варто зазначити, що паралельно з низьким показником захворю-

ваності, область має і один з найменших показників смертності від COVID-19. 

Станом на 24 жовтня 2020 року у Кіровоградському регіоні було зафіксовано 

80 випадків смерті від COVID-19, що складає 1,25 % від загального їх обсягу 

по Україні. Таким чином, Кіровоградська область є однією із небагатьох обла-

стей, на соціально-економічне життя якої незначною мірою вплинула панде-

мія.  

Представимо ретроспективний портрет Кіровоградської області, побу-

дований на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до 

COVID-19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 

(табл.1.61 - 1.62 рис. 1.35, 1.36) . 

Таблиця 1.61 – Ретроспективний портрет Кіровоградської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 
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Таблиця 1.62 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для  Кіровоградської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 60 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 18,5 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 
429 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлу-

атації 
925,2 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 
546028,5 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 2758,20 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 32 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 

11004 4353,00 32634,00 

 

   

Рисунок 1.36 – Ідентифікація ключових маркерів Кіровоградської області в 

розрізі рівня смертності від COVID-19 

З рисунку 1.35 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Кіровоградської області стали: обсяги ви-

користання робочого часу на одного штатного працівника, рівень 
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зареєстрованого безробіття населення, обсяги викидів діоксиду вуглецю в ат-

мосферне повітря. 

 

Таблиця 1.63  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Кіровоградської області 

Показники 
Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне 

значення 

Макси-

мальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворювання на 

COVID-19 
1143 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 92 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 925,2 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації 546029 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування насе-

лення за програмою медичних гарантій 
190 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 214 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, 

педіатрів) 
89 89 397 

 

 

Рисунок 1.37 – Ідентифікація ключових маркерів Кіровоградської області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 
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Чисельність міждержавних мігрантів, Обсяг відходів, накопичених протягом 

експлуатації,  

 

Луганська область 

Луганська область розташована у східній частині України та складає 

близько 4,4 % від її площі. Площа області, яка підконтрольна українській владі 

складає 18,3 тис. кв. км або 3,1% території України. Регіон межує з Донецькою 

та Харківською областями, а також має спільний кордон із Росією. Адмініст-

ративним центром області виступає місто Луганськ. У зв’язку з тим, що наразі 

місто Луганськ знаходиться на тимчасово окупованій території, то з 2014 року 

його функції як обласного центру перейняло на себе місто Сєвєродонецьк. 

Чисельність населення Луганської області у січні 2020 року становила 

2,13 млн. осіб, що складає 5,1 % від загальної чисельності населення в Україні. 

За цим показником регіон входить в ТОП-10 областей за чисельність насе-

лення, займаючи сьому сходинку. Упродовж січня-серпня 2020 року спостері-

галося скорочення наявного населення в області на 8035 осіб, що на 18,9 % 

менше у порівнянні за аналогічний період 2019 року. Також у регіоні спосте-

рігається перевищення кількості вибулого населення над кількістю прибулого. 

Позитивним моментом у такій ситуації можна відмітити те, що за січень-сер-

пень 2020 року область залишило на 40,5 % менше осіб, ніж за січень-серпень 

2019 року. Зменшення кількості вибулого населення може бути пов’язане із 

введення у країні карантинних обмежень внаслідок розповсюдження пандемії 

вірусу COVID-19. 

На рисунку 1.37 зображено статево-вікову структуру населення Луган-

ської області станом на 1 січня 2020 року. 
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Рисунок 1.38 – Статево-вікова структура населення Луганської області 

[11] 

Так, у Луганській області основна маса – це економічно активне насе-

лення у віці від 25 до 70 років. У статевій структурі населення переважають 

жінки, які складають 54,2 % від всього населення області. 

Проаналізувавши основні соціально-економічні показники Луганської 

області, наведені в таблиці 1.64, можна зробити ряд висновків. У регіоні спо-

стерігається зниження обсягу реалізованої промислової продукції на 22,5 % у 

порівнянні з даним показником за січень-серпень 2019 року. Негативні зміни 

торкнулися також і процесу виробництва продукції, на що вказує зниження 

індексу промислової продукції та індексу сільськогосподарського виробниц-

тва, що потягло за собою падіння обсягів вантажних перевезень. На фоні роз-

повсюдження пандемії COVID-19 також відбулося зниження обсягів пасажир-

ських перевезень.  

Луганська область є шахтарським краєм, на території якої розташована 

велика кількість шахт. Через те, що більша частина шахтного комплексу Ук-

раїни знаходиться на непідконтрольній українській владі території, це знач-

ною мірою може погіршити екологічну ситуацію в регіоні, оскільки відбува-

ється безсистемне припинення роботи шахт. 
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Таблиця 1.64 – Основні соціально-економічні показники розвитку Луга-

нської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець пері-

оду до грудня попереднього року), 

% 

102,9 - 104,3 - 100,7 - 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн. грн. 
15301,7 0,9 21908,5 0,9 11866,0 0,8 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду попереднього 

року), % 

99,0 - 96,0 - 86,6 - 

Індекс сільськогосподарського ви-

робництва (до аналогічного пері-

оду попереднього року), % 

110,3 - 114,4 - 104,7 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн. 
6401,5 0,9 10561,9 1,0 7041,9 0,9 

Вантажооборот, млн. т км 351,1 0,2 548,2 0,2 259,7 0,1 

Пасажирооборот, млн. чол. км 119,6 0,2 166 0,2 56,6 0,2 

Експорт товарів, млн. дол. США 98,8 0,3 146,6 0,2 77,2 0,3 

Імпорт товарів, млн. дол. США 166,5 0,4 237,9 0,3 120 0,4 

Середньомісячна номінальна заро-

бітна плата одного працівника, грн. 
8439 - 8731 - 9681 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 108,7 - 112,0 - 108,1 - 

Кількість зареєстрованих безробіт-

них на кінець періоду, тис. осіб 
5383 2,0 7827 2,3 7304 1,5 

Рівень безробіття населення праце-

здатного віку (за методологією 

МОП), % 

14,9 - 14,4 - 16,0 - 

Заборгованість із виплати заробіт-

ної плати, млн. грн. 
490,6 17,4 475,6 15,7 82,1 2,4 

 

Відсутність контролю за шахтним метаном та шахтними водами може у 

перспективі може призвести до екологічної катастрофи. При аналізі екологіч-

ної ситуації, важливо звернути увагу на екологічні показники регіону (табл. 

1.65). 
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Таблиця 1.65 – Основні екологічні показники Луганської області за 2019 

рік  

Показник 
Луганська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього природ-

ного середовища, млн. грн. 
452360,8 27480190,3 1,6 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
17,5 16255,7 0,1 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне пові-

тря, тис. т 
37,4 2459,5 1,5 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, тис. т 2403,6 121282,9 2,0 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 443,4 441516,5 0,1 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 42,1 108024,1 0,04 

Обсяг спалених відходів, тис. т 31,6 1059,0 3,0 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені мі-

сця та об’єкти, тис. т 
378,8 238997,2 0,2 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях та об’єктах, тис. т 
64758,0 15398649,4 0,4 

 

Аналізуючи дані з таблиці 1.65, можна побачити, що у структурі поточ-

них витрат України на охорону навколишнього природного середовища на Лу-

ганську область припадає 1,6 %, що складає 452360,8 млн. грн. Капітальні ін-

вестиції на охорону навколишнього природного середовища складають 

17,5 млн. грн. і є одними з найменших по Україні.  

У Луганській області викиди забруднюючих речовин у атмосферне по-

вітря складають 1,5 % від їх загального обсягу по Україні. Основним чином 

обсяг викидів у регіоні залежить від обсягів виробництва підприємств вугіль-

ної, хімічної промисловості, енергетики. Протягом 2019 року на підконтроль-

ній українській владі території області утворилося 443,4 тис. т відходів, з яких 

близько 85 % було видалено у спеціально відведених місцях.  

У Луганській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 

3169 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,9 % від загальної кі-

лькості підтверджених випадків по країні. Це один із найнижчих показників 

по країні. Також варто зазначити, що паралельно з досить низьким показником 

захворюваності, область має і досить низький показник смертності від COVID-

19 у порівнянні з іншими регіонами. Станом на 24 жовтня 2020 року у 
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Луганській області було зафіксовано 59 випадків смерті від COVID-19, що 

складає 0,9 % від загального їх обсягу по Україні. Переважна частина регіону 

віднесена до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, за винятком міст Ли-

сичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, а також районів: Біловодський, Білоку-

ракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Ново-

псковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобіль-

ський та Троїцький, які входять до червоного рівня епідемічної небезпеки. 

Представимо ретроспективний портрет Луганської області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.66-

1.67; рис. 1.38-1.39). 

Таблиця 1.66 – Ретроспективний портрет Луганської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Високий 
 

Таблиця 1.67 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для  Луганської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 16 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 8,5 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 410 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації 2403,6 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атм. повітря 64758,0 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 1545,10 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 59 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної си-

стеми, розладу харчування, порушення обміну 

речовин 4353 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.39 – Ідентифікація ключових маркерів Луганської області в розрізі 

рівня смертності від COVID-19 

З рисунку 1.38 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Луганської області стали: обсяги викидів 

діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, обсяги відходів, накопичених протя-

гом експлуатації. 

Таблиця 1.68  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Луганської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 1140 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів -31 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атм. повітря 2403,6 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації 64758 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 121 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 198 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, те-

рапевтів, педіатрів) 98 89 397 
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Рисунок 1.40 – Ідентифікація ключових маркерів Луганської області в розрізі 

кількості захворювань на COVID-19 

З рисунку 1.39 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворювань від COVID-19 для Луганської області стали: обсяги вики-

дів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря; обсяги відходів, накопичених про-

тягом експлуатації. 

 

Львівська область 

Львівська область розташована на заході України та має площу у 

21833 кв. км, що складає 3,6 % від загальної площі країни. Область межує із 

Волинською, Рівненською, Тернопільською, Івано-Франківською та Закарпат-

ською областями, а також має спільний кордон з Польщею. Адміністративним 

центром області виступає місто Львів. 

Середня чисельність населення Львівської області у січні 2020 року 

складала 2,51 млн. осіб, що становить 6,0 % від загальної чисельності насе-

лення України. Львівщина займає 5 місце серед регіонів України за чисельні-

стю населення. За січень-серпень 2020 року кількість наявного населення 
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регіону скоротилася на 8832 особи, що на 2,8 % більше у порівнянні з аналогі-

чним періодом 2019 року. Також в області спостерігається негативна мігра-

ційна динаміка – за січень-серпень 2019 року з регіону виїхало 945 осіб, а за 

перші вісім місяців 2020 року вже виїхало 280 осіб. Проте за підсумками 2019 

року в області спостерігався міграційний приріст населення у обсязі 1099 осіб.  

На рисунку 1.40 представлена статево-вікова структура населення Львів-

ської області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.41 – Статево-вікова структура населення Львівської області 

[11] 

Аналіз даних, представлених на рисунку 1.40, показав, що у Львівській 

області переважна більшість населення – це економічно активне населення у 

віці від 20 до 70 років. Розглядаючи статеву структуру населення, то перева-

жаючою статтю є жіноча. Жінки складають 52,6 % населення області. 

У таблиці 1.69 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Львівської області. 
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Таблиця 1.69 – Основні соціально-економічні показники розвитку Львів-

ської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду до 

грудня попереднього року), % 
102,5 - 104,2 - 101,1 - 

Обсяг реалізованої промислової продук-

ції, млн. грн. 
69678,4 4,1 105286,7 4,2 66825,7 4,4 

Індекс промислової продукції (до анало-

гічного періоду попереднього року), % 
96,5 - 97,0 - 102,9 - 

Індекс сільськогосподарського виробни-

цтва (до аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

100,9 - 100,8 - 94,2 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 42072,0 6,1 66601,9 6,1 43615,5 5,8 

Вантажооборот, млн. т км 7046,3 3,1 10479,2 3,1 6061,3 3,3 

Пасажирооборот, млн. чол. км 2877,1 4,0 4323,3 4,0 1291,3 4,0 

Експорт товарів, млн. дол. США 1198,0 3,6 2009,3 3,2 1187,5 4,6 

Імпорт товарів, млн. дол. США 1751,3 4,5 2714,7 4,0 1762,6 6,1 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
9044 - 9271 - 9826 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 105,3 - 109,0 - 106,1 - 

Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець періоду, тис. осіб 
12304 4,5 13952 4,1 30161 6,4 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
7,0 - 6,7 - 7,6 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
43,0 1,5 134,3 4,4 94,7 2,8 

 

На основі даних, наведених в таблиці 1.69, можна зробити висновок, що 

у регіоні спостерігається скорочення обсягів реалізації промислової продукції 

та продукції сільського господарства. 

Оцінимо екологічну ситуацію у Львівській області, проаналізувавши ос-

новні екологічні показники, представлені в таблиці 1.70. 

 

Таблиця 1.70 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Львівська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
520850,9 27480190,3 1,9 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
221,3 16255,7 1,4 
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Продовження таблиці 1.70 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне по-

вітря, тис. т 
88,9 2459,5 3,6 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, 

тис. т 
3402,6 121282,9 2,8 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 2047,1 441516,5 0,5 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 327,7 108024,1 0,3 

Обсяг спалених відходів, тис. т 40,0 1059,0 3,8 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені 

місця та об’єкти, тис. т 
1200,5 238997,2 0,5 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуата-

ції, у спеціально відведених місцях та об’єктах, 

тис. т 

222671,6 15398649,4 1,4 

 

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.70, дає можливість зробити ви-

сновок, що поточні витрати Львівської області на охорону навколишнього 

природного середовища становлять 520850,9 млн. грн., що у структурі поточ-

них витрат України на охорону навколишнього природного середовища скла-

дає 1,9 %. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного сере-

довища становлять 221,3 млн. грн., або 1,4 % від їх загального обсягу по Ук-

раїні. 

Львівська область посідає сьоме місце в Україні за обсягами викидів за-

бруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 3,6 % від 

загального обсягу викидів у атмосферне повітря по Україні. Також область має 

високий показник обсягів викидів діоксиду вуглецю у атмосферне повітря. 

Загальний обсяг утворення відходів Львівської області у 2019 році склав 

2047,1 тис. т, що становить 0,5 % від загального обсягу по Україні. Відходи у 

регіоні основним чином утилізуються або видаляються у спеціально відведені 

місця та об’єкти.  

На Львівщині станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 27273 

випадки захворювання на COVID-19, що складає 7,9 % від загальної кількості 

підтверджених випадків по країні. Станом на 24 жовтня 2020 року у області 

було зафіксовано 777 випадків смерті від COVID-19, що складає 12,2% від за-

гального їх обсягу по Україні. Львівська область займає третє місце в Україні 

за кількістю підтверджених випадків захворювання на COVID-19 та перше 
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місце за кількість померлих від цієї хвороби. Майже вся Львівська область від-

несена до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, за виключенням Со-

кальського району, який знаходиться у червоній зоні. 

Представимо ретроспективний портрет Львівської області, побудований на ос-

нові двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-19: кіль-

кість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.71-1.72; рис. 

1.41-1.42) 

Таблиця 1.71 – Ретроспективний портрет Львівської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Високий 

Теоретичні значення Високий 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука Високий 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Високий 

Теоретичні значення  Високий 

Залишки стандартизовані  Високий 

Відстань Кука  Високий 

 

 

Таблиця 1.72 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті від  

COVID-19 для  Львівської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мінімальне 

значення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 573 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 14,9 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 417 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 3402,6 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 222671,6 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 7117,90 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 159 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 22600 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.42 – Ідентифікація ключових маркерів Львівської області в розрізі 

рівня смертності від COVID-19 

З рисунку 1.41 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Львівської області стали: запаси світлих 

нафтопродуктів і газу на АЗС, кількість апаратів ШВЛ. 

Таблиця 1.73  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Львівської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 
21045 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів -52 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 
3402,6 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації 
222672 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 
403 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 1964 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 
373 89 397 
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Обсяги використання 
робочого часу на одного 

штатного працівника

Обсяги відходів, 
накопичених протягом 

експлуатації

Обсяги викидів діоксиду 
вуглецю в атмосферне 

повітря 

Запаси світлих 
нафтопродуктів і газу на 

АЗС 

Кількість апаратів ШВЛ 

Кількість зареєстрованих 
хвороб ендокринної 
системи, розладу …
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Рисунок 1.43– Ідентифікація ключових маркерів Львівської області в розрізі 

кількості захворювань на COVID-19 

З рисунку 1.41 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Львівської області стали: кількість 

профільних лікарів (інфекціоністів, терапевтів, педіатрів), кількість ліжок в ін-

фекційних відділеннях. 

 

Миколаївська область 

Миколаївська область розташована на півдні країни в межах Причорно-

морської низовини в басейні нижньої течії річки Південний Буг. На заході ме-

жує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході 

з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями. На 

півдні омивається водами Чорного моря. Площа – 24,6 тис. км², що становить 

4,07 %. території України. Центр області – місто Миколаїв. 

Чисельність населення області на 1 січня 2020 рік становить 1 119 862 

чоловік, в тому числі міського населення 768 022 людини, або 68,6%, сільсь-

кого - 351 840 осіб, або 31,4%. Кількість живо народжених складає 4 405 
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чоловік, померлих 9 675 чоловік по містах обласного значення та районах у 

січні–липні 2020 року 

На рисунку 1.43 представлена статево-вікова структура населення Ми-

колаївської області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.44 – Статево-вікова структура населення Миколаївської об-

ласті [11] 

 

З рисунку 1.43 видно, що у віковій структурі Миколаївської області ос-

новним чином переважає економічно активне населення, більша частка насе-

лення області – це особи у віці від 29 до 70 років. Що стосується статевої 

структури населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 

53,63 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.74 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Миколаївської області. 
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Таблиця 1.74 – Основні соціально-економічні показники розвитку Ми-

колаївської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду до 

грудня попереднього року), % 
102,7 - 103,8 - 100,9 - 

Обсяг реалізованої промислової продук-

ції, млн. грн. 
40747,9 2,4 62068,0 2,5 40447,2 2,6 

Індекс промислової продукції (до анало-

гічного періоду попереднього року), % 
100,8 - 98,3 - 97,0 - 

Індекс сільськогосподарського виробни-

цтва (до аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

112,7 - 107,0 - 80,2 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 16092,6 2,3 25487,9 2,3 16978,8 2,3 

Вантажооборот, млн. т км 790,2 0,3 1194,7 0,3 664,8 0,3 

Пасажирооборот, млн. чол. км 948,7 1,3 1390,5 1,3 721,8 2,2 

Експорт товарів, млн. дол. США 1265,6 3,8 1989,8 3,1 1041,9 3,9 

Імпорт товарів, млн. дол. США 497,7 1,3 909,9 1,3 448,3 1,5 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
9596 - 9976 - 10865 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 110,2 - 121,1 - 111,5 - 

Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець періоду, тис. осіб 
11 177 4,1 15 717 4,6 16565 3,5 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
10,0 - 9,6 - 10,7 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
43,0 1,5 39,3 1,3 53,8 1,6 

  

На основі аналізу основних соціально-економічних показників Микола-

ївської області, представлених у таблиці 1.74, можна зробити ряд висновків.  

У регіоні спостерігається збільшення промислового виробництва на 

0,2 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Промисловий потенціал 

області сконцентрований, головним чином, у п’яти містах обласного підпоряд-

кування, питома вага яких у загальнообласних обсягах промислової продукції 

досягає майже 95%. 

Виходячи з індустріальної розвиненості даного регіону є доречним проаналі-

зувати екологічну ситуацію у ньому. В таблиці 1.75 представлені основні по-

казники екологічної ситуації в Миколаївській області та в Україні. 
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 Таблиця 1.75 – Основні екологічні показники Миколаївської області за 

2019 рік  

Показник 
Миколаївсь-

кій область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
922789,1 27480190,3 3,3 

Капітальні інвестиції на охорону навколи-

шнього природного середовища, млн. грн. 
124,2 16255,7 0,8 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
12,1 2459,5 0,5 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря, тис. т 
2149,8 121282,9 1,8 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 2327,3 441516,5 0,5 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 61,2 108024,1 0,056654 

Обсяг спалених відходів, тис. т 38,7 1059,0 3,6 

Обсяг видалених відходів у спеціально від-

ведені місця та об’єкти, тис. т 
1932,4 238997,2 0,8 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях 

та об’єктах, тис. т 

56468,6 15398649,4 0,4 

 

Дані, наведені в таблиці 1.75, дозволяють зробити висновок, що у Мико-

лаївській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 3,3 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його індустріальну розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні.  

За даними головного управління статистики в Миколаївській області у 

загальній кількості забруднюючих речовин стаціонарних джерел переважали 

викиди метану 30,2% (4,19 тис. т), тверді речовини 25,3% (3,518 тис. т) та спо-

луки азоту 20,2% (2,813 тис. т). Що стосується викидів в атмосферу в розраху-

нку на душу населення, то найсуттєвішого антропогенного навантаження 

(0,064 т та 0,053 т шкідливих речовин) зазнала атмосфера Вітовського та Ми-

колаївського районів, де цей показник перевищив середній рівень по області в 

5,4 та 4,4 рази відповідно. За статистичними даними в м. Миколаєві та Мико-

лаївської області обсяг утворення відходів за 2016 рік становить 2366,36 тис.т 

відходів, що на 2,6 % більше порівняно з 2015 р., у т.ч. від економічної 
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діяльності підприємств та організацій – 2153,0 тис. т (на 4,7 % більше), у до-

могосподарствах – 213,4 тис.т (на 14,4% менше). До основних сфер, де факти-

чно утворюються небезпечні відходи належать підприємства металургії, ма-

шинобудування, суднобудування, харчової промисловості, обробки шкір, во-

доканали, сільськогосподарські підприємства. 

Представимо ретроспективний портрет Миколаївської області, побудо-

ваний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (рис. 1.76-

1.77, рис. 1.44, 1.45). 

Таблиця 1.76 – Ретроспективний портрет Миколаївської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення Середній 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука  Середній 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 

 

Таблиця 1.77 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  Миколаївської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 82 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 18,8 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 
429 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
2149,8 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
56468,6 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 3779,60 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 85 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 

11691 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.45 – Ідентифікація ключових маркерів Миколаївської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.44 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Миколаївської області стали: обсяги ви-

користання робочого часу на одного штатного працівника, рівень зареєстро-

ваного безробіття населення. 

Таблиця 1.78  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для Миколаївської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 3553 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 448 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря   2149,8 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлу-

атації 56468,6 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслугову-

вання населення за програмою медичних гара-

нтій   183 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  812 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів)   114 89 397 
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Рисунок 1.46 – Ідентифікація ключових маркерів Миколаївської 

області в розрізі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.45 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Миколаївської області стали: кількість лі-

жок в інфекційних відділеннях, обсяг відходів, накопичених протягом експлу-

атації, чисельність міждержавних мігрантів. 
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В Одеській області загальна кількість наявного населення становить 

2 млн. 469 тис. осіб. 

Кількість міського населення, за результатами Всеукраїнського пере-

пису, становила 1 млн. 625 тис. осіб, або 65,8 %, сільського – 844 тис. осіб, або 

34,2 %. На рисунку 1.46 представлена статево-вікова структура населення 

Одеської області станом на 1 січня 2020 року. Упродовж січня–серпня 2020р. 

чисельність населення зменшилася на  4833 особи. 

Природний рух населення у січні–липні 2020 року характеризувався 

зменшенням кількості живонароджених (на 203 особи) та зменшенням помер-

лих (на 1325 осіб). Залишається перевищення кількості померлих над кількі-

стю живонароджених: на 100 померлих припадало 62 живонароджених, вод-

ночас зафіксовано міграційний приріст – 201 особа. 

 

 

Рисунок 1.47 – Статево-вікова структура населення Одеської області 

[11] 

З рисунку 1.46 видно, що у віковій структурі Одеської області основним 

чином переважає економічно активне населення, більша частка населення об-

ласті – це особи у віці від 27 до 71 років. Що стосується статевої структури 

населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 52,89% від загаль-

ної чисельності населення регіону. 
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У таблиці 1.79 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Одеської області. 

 

Таблиця 1.79 – Основні соціально-економічні показники розвитку Оде-

ської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до за-

гального 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
102,5 - 103,9 - 100,6 - 

Обсяг реалізованої промислової про-

дукції, млн. грн. 
40043,5 2,4 61408,1 2,5 42380,9 2,8 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду попереднього 

року), % 

102,7 - 107,4 - 92,6 - 

Індекс сільськогосподарського виро-

бництва (до аналогічного періоду по-

переднього року), % 

94,9 - 88,4 - 53,2 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 52941,2 7,7 81447,5 7,44461521 55615,8 7,4 

Вантажооборот, млн. т км 43739 19,5 65950,1 19,4 42186,2 22,7 

Пасажирооборот, млн. чол. км 8032,4 11,1 11824,6 10,9 3659,9 11,2 

Експорт товарів, млн. дол. США 821,31 2,4 1379,2 2,1 706,4 2,6 

Імпорт товарів, млн. дол. США 973,199 2,5 1714,7 2,5 1092,4 3,7 

Середньомісячна номінальна заробі-

тна плата одного працівника, грн. 
8963,73 - 8963,73 - 8963,73 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 105,6 - 111,7 - 107,2 - 

Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець періоду, тис. осіб 
8 531 3,1 14 266 4,2 18117 3,8 

Рівень безробіття населення працез-

датного віку (за методологією МОП), 

% 

6,3 - 6,1 - 7,1 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
48,6 1,7 47,3 1,5 86,9 48,6 

 

Простежується зниження питомої ваги обсягів реалізації промислової 

продукції області у загальній величині по Україні. 

В таблиці 1.80 представлені основні показники екологічної ситуації в 

Одеської області та в Україні. 
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Таблиця 1.80 – Основні екологічні показники Одеської області за 2019 

рік  

Показник 
Одеська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
395119,9 27480190,3 1,4 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
67439,5 16255,7 0,4 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, тис. т 
33,1 2459,5 1,3 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне пові-

тря, тис. т 
1189,1 121282,9 0,9 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 638,8 441516,5 0,1 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 2,3 108024,1 0,002129 

Обсяг спалених відходів, тис. т 49,5 1059,0 4,6 

Обсяг видалених відходів у спеціально відве-

дені місця та об’єкти, тис. т 
534,5  238997,2 0,2 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлу-

атації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

12286,7 15398649,4 0,079791 

 

Дані, наведені в таблиці 1.80, дозволяють зробити висновок, що у Оде-

ській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 1,4 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його індустріальну розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні.  

Одеська область займає п’яте місце по Україні за обсягом викидів забру-

днюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 1,3 % викидів 

від загального їх обсягу. За даними Гідрометцентру України, концентрація ок-

сиду вуглецю становила 0,1 до 1,4. Якщо це співвідносити із гранично допус-

тимою концентрацією, то лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові 

і Одесі відбулося перевищення гранично допустимої концентрації.   

Однією з найбільш гострих екологічних проблем області, які суттєво 

впливають не тільки на соціально–економічний стан, а й на національну без-

пеку, є проблема утворення, захоронення, утилізації та знезараження промис-

лових відходів І-ІІІ класу небезпеки. Кількість їх стрімко збільшується. 
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Причинами цьому є збільшення кількості підприємств, які отримали дозволи 

та ліміти на створення та розміщення відходів, збільшення обсягів виробниц-

тва на території області, наслідком чого є збільшення обсягів утворення відхо-

дів у вигляді гідролізної кислоти, а також налагодження системи обліку відхо-

дів на підприємствах. 

За даними на 1 листопада 2020 року на лікуванні в міській клінічній ін-

фекційній лікарні перебуває 201 пацієнт з COVID-19, з них 113 осіб перебува-

ють у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 88 пацієнтів, з 

них 85 осіб не потребують штучної вентиляції легенів, три пацієнти отриму-

ють кисневу терапію в режимі СІПАП. 

Представимо ретроспективний портрет Одеської області, побудований 

на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-19: кі-

лькість інфікованих та смертність від COVID-19 (табл.1.81-1.82; рис. 1.47-

1.48). 

Таблиця 1.81 – Ретроспективний портрет Одеської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Високий 

Теоретичні значення Високий 

Залишки стандартизовані Високий 

Відстань Кука  Високий 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Високий 

Теоретичні значення  Високий 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Високий 

 

Таблиця 1.82 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для  Одеської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19  217 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття насе-

лення 14,2 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на од-

ного штатного працівника 432 403,00 435,00 
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Продовження таблиці 1.82 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації  1189,1 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря  12286,7 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС  6901,80 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ  105 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокрин-

ної системи, розладу харчування, пору-

шення обміну речовин 14923 4353,00 32634,00 

 

    

Рисунок 1.48 – Ідентифікація ключових маркерів Одеської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.47 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Одеської області стали: запаси світлих 

нафтопродуктів і газу на АЗС, обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника. 
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Таблиця 1.83  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Одеської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 14434 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 5,35 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 1189,1 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації 12286,7 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслугову-

вання населення за програмою медичних гара-

нтій 382 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 1154 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 237 89 397 

 

 

Рисунок 1.49– Ідентифікація ключових маркерів Одеської області в роз-

різі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.48 видно, що ключовою детермінантою, яка вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Одеської області стала кількість ліжок 

в інфекційних відділеннях. 
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Полтавська область 

Полтавська область знаходиться у центральній частині України та зай-

має 4,8 % її площі. Область межує з Сумською,  Харківською, Чернігівською, 

Дніпропетровською, Кіровоградською, Київською та Черкаською областями. 

Адміністративним центром виступає місто Полтава. 

Середня чисельність населення Полтавської області у січні 2020 року складала 

1385967  осіб, або 3,3 % від загальної чисельності населення в Україні.  Упро-

довж січня-серпня 2020 року кількість наявного населення в області скороти-

лася на 8511 осіб, що на 8,8 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року. Також по області спостерігається позитивна міграційна динаміка – 

за січень-серпень 2020 року міграційний приріст склав 868 особи. Для порів-

няння за 2019 рік по області спостерігався міграційний приріст, значення якого 

складало 1480 осіб. На рисунку 1.49 представлена статево-вікова структура на-

селення Полтавської області станом на 1 січня 2020 року.  

 

 

Рисунок 1.50 – Статево-вікова структура населення Полтавської обла-

сті [11] 
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З рисунку 1.49 видно, що у віковій структурі Полтавської області осно-

вним чином переважає економічно активне населення, більша частка насе-

лення області – це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої 

структури населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 

53,82 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.84 представлено дані, що характеризують основні соціально-

економічні показники розвитку Полтавської області. 

 

Таблиця 1.84 – Основні соціально-економічні показники розвитку Пол-

тавської області 

Показник 

Січень-

серпень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
102,9 - 104,5 - 100,5  - 

Обсяг реалізованої промислової про-

дукції, млн. грн. 

116205,0 

 
6,9 168530,6 6,8 98676,4 6,4 

Індекс промислової продукції (до ана-

логічного періоду попереднього року), 

% 

100,5 - 98,8 - 100,0 - 

Індекс сільськогосподарського вироб-

ництва (до аналогічного періоду попе-

реднього року), % 

103,0 - 95,7 - 88,1 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 21475,9 3,1 34301,1 3,1 23772,3 3,2 

Вантажооборот, млн. т км 4856,8 2,2 7433,3 2,2 4777,3 2,6 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1876,5 2,6 2811,8 2,6 872,5 2,7 

Експорт товарів, млн. дол. США 1251,6 3,8 1856,3 2,9 1271 4,8 

Імпорт товарів, млн. дол. США 764,1 1,9 1254,4 1,9 692,9 2,4 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 9575 - 9846 - 10427 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 93,0 - 94,2 - 103,8 - 

Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець періоду, осіб 
14 074 5,1 20 988 6,2 22986 4,8 

Рівень безробіття населення працезда-

тного віку (за методологією МОП), % 
11,5 - 10,9 - 12,1 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
55,3 1,9 51,4 1,7 84,9 2,5 

 

Так, у регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 

15 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. 
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Полтавська область є промислово розвиненим регіоном України. Саме 

тому є доречним проаналізувати екологічну ситуацію у ньому. В таблиці 1.93 

представлені основні показники екологічної ситуації в Полтавській області та 

в Україні. 

 

Таблиця 1.85 – Основні екологічні показники Полтавської області за 

2019 рік  

Показник 
Полтавська 

область 
Україна 

% від зага-

льного об-

сягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
1485544,3 27480190,3 5,4 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
295,3 16255,7 1,8 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, тис. т 
51,0 2459,5 2,0 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне пові-

тря, тис. т 
1970,5 121282,9 1,6 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 97442,8 441516,5 22,07 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 3064,7 108024,1 2,83 

Обсяг спалених відходів, тис. т 40,9 1059,0 3,9 

Обсяг видалених відходів у спеціально відве-

дені місця та об’єкти, тис. т 
64273,1 238997,2 26,9 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

2435786,1 15398649,4 15,8 

 

Дані, наведені в таблиці 1.85, дозволяють зробити висновок, що у Пол-

тавській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 5,4 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його промислову розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні. Для прик-

ладу, найбільшу питому вагу капітальних інвестицій в охорону навколиш-

нього природного середовища від загальної їх величини по Україні у 2019 році 

мали Київська, Донецька та Дніпропетровська області, вона складала 42,7, 15,9 

та 15,8 % відповідно. 
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Полтавська область займає друге місце по Україні за обсягом утворених 

відходів, на регіон приходиться 22,07 % викидів від загального їх обсягу. Що 

стосується утилізації відходів, то Полтавський регіон є одним із лідерів серед 

українських областей за обсягом спалених відходів – на четвертому місці, по-

ступившись позиціями Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій облас-

тям.  

В Полтавській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 

7876 випадки захворювання на COVID-19, що складає 2,3 % від загальної кі-

лькості підтверджених випадків по країні. Це один із найменших показників 

по країні, менше, ніж у Полтавській області, у Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській та Херсонській областях. Також варто зазначити, що парале-

льно з невисоким показником захворюваності, область має і досить невисокий 

показник смертності від COVID-19. Станом на 24 жовтня 2020 року у Полтав-

ському регіоні було зафіксовано 151 випадки смерті від COVID-19, що складає 

2,4 % від загального їх обсягу по Україні. Таким чином, Полтавська область є 

однією із областей, на соціально-економічне життя якої значною мірою впли-

нула пандемія.  

Отримані результати ретроспективного портрету Полтавської області 

представлені в таблицях 1.86-1.87 та рисунках 1.50-1.51. 

 

Таблиця 1.86 – Ретроспективний портрет Полтавської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Низький 
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Таблиця 1.87 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для  Полтавської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 44 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 25,5 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 425 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 1970,5 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 2435786,1 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 3982,70 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 103 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 10743 4353,00 32634,00 

    

 

Рисунок 1.51 – Ідентифікація ключових маркерів Полтавської області в 

розрізі рівня смертності від COVID-19 
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З рисунку 1.50 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Полтавської області стали: рівень зареє-

строваного безробіття населення, обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря. 

Таблиця 1.88  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Полтавської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 2556 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 854 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря   1970,5 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації 2435786 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій   230 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  608 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, тера-

певтів, педіатрів)   129 89 397 

 

 

Рисунок 1.52– Ідентифікація ключових маркерів Полтавської області в розрізі 

кількості захворювань на COVID-19 
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З рисунку 1.51 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Полтавської області стали: чисель-

ність міждержавних мігрантів, обсяг відходів, накопичених протягом експлу-

атації. 

 

Рівненська область 

Рівненська область розташована на північному заході України та скла-

дає 3,3 % від її площі. Область межує з Житомирською, Хмельницькою, Тер-

нопільською, Львівською та Волинською областями, а також має спільний ко-

рдон із Білоруссю. Адміністративним центром виступає місто Рівне. 

Середня чисельність населення Рівненської області у січні 2020 року 

складала 1,15 млн. осіб, або 2,8 % від загальної чисельності населення Укра-

їни. За цим показником область посідає сімнадцяте місце серед інших регіонів. 

Упродовж січня-серпня 2020 року кількість наявного населення в області ско-

ротилася на 2152 особи, що на 13,7 % менше у порівнянні з аналогічним пері-

одом 2019 року. Також в області спостерігається негативна міграційна дина-

міка – за 2019 рік регіон покинуло 2474 особи, а за січень-серпень 2020 року 

виїхало ще 394 особи. Позитивним моментом у аналізі міграційних процесів 

регіону можна назвати те, що за січень-серпень 2020 року область залишило 

на 67,2 %менше осіб, ніж за січень-серпень 2019 року. Зменшення темпів ви-

буття населення може бути пов’язане із введення у країні карантинних обме-

жень внаслідок розповсюдження пандемії вірусу COVID-19. На рисунку 1.52 

представлена статево-вікова структура населення Рівненської області станом 

на 1 січня 2020 року.  
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Рисунок 1.53 – Статево-вікова структура населення Рівненської області 

[11] 

Проаналізувавши дані з рисунку 1.52, можна зробити висновок, що у Рі-

вненській області в основному переважає економічно активне населення у віці 

від 20 до 70 років. Розглядаючи статеву структуру населення, то переважаю-

чою статтю в регіоні є жіноча. Жінки складають 52,5 % населення області. 

У таблиці 1.89 представлено дані, що характеризують показники соціа-

льно-економічного розвитку Рівненської області. 

На основі даних, наведених в таблиці 1.97, можна зробити висновок, що 

у регіоні спостерігається незначне зростання промислового виробництва, на 

що вказує збільшення обсягів реалізації промислової продукції та індексу про-

мислової продукції.  

За січень-серпень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року у Рівненській області спостерігалося скорочення обсягів вантажних та 

пасажирських перевезень на 10,9 та 53,3 % відповідно. Зниження вантажообо-

роту та пасажирообороту може бути пов’язане із введенням карантинних об-

межень на державному рівні для зниження темпів поширення вірусу COVID-

19.  
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Таблиця 1.89– Показники соціально-економічного розвитку Рівненської 

області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
103,2 - 104,4 - 101,4 - 

Обсяг реалізованої промислової проду-

кції, млн. грн. 
27552,0 1,6 42807,0 1,7 29468,9 1,9 

Індекс промислової продукції (до ана-

логічного періоду попереднього року), 

% 

114,1 - 106,9 - 102,0 - 

Індекс сільськогосподарського вироб-

ництва (до аналогічного періоду попе-

реднього року), % 

100,0 - 99,4 - 98,0 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 13099,2 1,9 20642,3 1,9 13649,4 1,8 

Вантажооборот, млн. т км 7370,2 3,3 11056,6 3,3 6566,8 3,5 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1494,4 2,1 2264,7 2,1 698,3 2,2 

Експорт товарів, млн. дол. США 246,8 0,7 405,5 0,6 255,7 1,0 

Імпорт товарів, млн. дол. США 180,4 0,5 295,5 0,4 184,2 0,6 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
8650 - 8967 - 9671 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 109,0 - 115,5 - 109,0 - 

Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець періоду, тис. осіб 
11383 4,1 11303 3,3 17128 3,6 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
9,3 - 8,8 - 9,9 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
5,8 0,2 4,4 0,1 16,7 0,5 

 

Оцінимо екологічну ситуацію у Рівненської області, проаналізувавши 

основні екологічні показники, представлені в таблиці 1.90. Так, витрати Рівне-

нської області на охорону навколишнього природного середовища становлять 

530075 млн. грн., що у структурі поточних витрат України на охорону навко-

лишнього природного середовища складає 1,9 %. Капітальні інвестиції на охо-

рону навколишнього природного середовища становлять 36,2 млн. грн., або 

0,2 % від їх загального обсягу по Україні. 
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Таблиця 1.90 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Рівненська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
530075,0 27480190,3 1,9 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
36,2 16255,7 0,2 

Викиди забруднюючих речовин у атмосфе-

рне повітря, тис. т 
9,9 2459,5 0,4 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне по-

вітря, тис. т 
2086,8 121282,9 1,7 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 519,9 441516,5 0,1 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 39,3 108024,1 0,04 

Обсяг спалених відходів, тис. т 54,7 1059,0 5,2 

Обсяг видалених відходів у спеціально від-

ведені місця та об’єкти, тис. т 
224,4 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

25042,8 15398649,4 0,2 

 

Рівненська область є однією із найчистіших в Україні у порівнянні з ін-

шими областями. Регіон знаходиться на п’ятому місці серед інших регіонів за 

найменшими обсягами викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, 

поступаючись у цьому плані лише Чернівецькій, Закарпатській, Волинській та 

Тернопільській областям. Проте обсяги викидів діоксиду вуглецю у атмосфе-

рне повітря є досить значними та складають 2086,8 тис. т, або 1,7 % від зага-

льного обсягу по Україні.. 

Загальний обсяг утворення відходів Рівненської області у 2019 році 

склав 519,9 тис. т, що становить 0,1 % від загального обсягу по Україні. Від-

ходи у регіоні основним чином видаляються у спеціально відведені місця та 

об’єкти. 

У Рівненській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 

17469 випадків захворювання на COVID-19, що складає 5,1 % від загальної кі-

лькості підтверджених випадків по країні. Станом на 24 жовтня 2020 року у 

області було зафіксовано 218 випадків смерті від COVID-19, що складає 3,4 % 

від загального їх обсягу по Україні. Рівненська область віднесена до помаран-

чевого рівня епідемічної небезпеки, за виключенням міст Рівне, Вараш, Дубно, 
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Острог, а також Здолбунівського і Костопільського районів, що знаходяться у 

червоній зоні епідемічної небезпеки. 

Отримані результати ретроспективного портрету Рівненської області 

представлені в таблицях 1.91-1.92, рисунках 1.53-1.54. 

Таблиця 1.91 – Ретроспективний портрет Рівненської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Високий 

Теоретичні значення Високий 

Залишки стандартизовані Середній 

Відстань Кука Високий 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Середній 

 

Таблиця 1.92- Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для  Рівненської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19  171 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття насе-

лення 13,6 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на од-

ного штатного працівника 411 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації  2086,8 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря  25042,8 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС  3483,10 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ  65 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокрин-

ної системи, розладу харчування, пору-

шення обміну речовин 18094 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.54 – Ідентифікація ключових маркерів Рівненської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.53 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Рівненської області стали: кількість заре-

єстрованих хвороб ендокринної системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин, рівень зареєстрованого безробіття населення. 

 

Таблиця 1.93  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для Рівненської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 12873 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів -979 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 2086,8 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуата-

ції 25042,8 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 236 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 716 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 133 89 397 
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Рисунок 1.55 – Ідентифікація ключових маркерів Рівненської області в розрізі 

кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.55 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Рівненської області стали: кількість 

договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних га-

рантій, кількість ліжок в інфекційних відділеннях, обсяг відходів, накопиче-

них протягом експлуатації. 

 

Сумська область 

Сумська область знаходиться у північно-східній частині України та зай-

має 3,9 % її площі. Область межує з Чернігівською, Полтавською та Харківсь-

кою областями, а також має спільний кордон із Росією. Адміністративним цен-

тром виступає місто Суми. 

Середня чисельність населення Сумської області у січні 2020 року скла-

дала 1,07 млн. осіб, або 2,5 % від загальної чисельності населення в Україні.За 

цим показником регіон посідає дев’ятнадцяте місце по Україні, менші за чисе-

льністю області Тернопільська, Волинська, Херсонська, Чернігівська, 
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Кіровоградська та Черкаська. Упродовж січня-серпня 2020 року кількість ная-

вного населення в області скоротилася на 8376 осіб, що на 9,5 % менше у по-

рівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Також по області спостерігається 

негативна міграційна динаміка – за січень-серпень 2020 року міграційне ско-

рочення склало 700 особи. Для порівняння за 2019 рік по області спостеріга-

лося міграційне скорочення, значення якого складало 2250 осіб.  

 

 

Рисунок 1.56 – Статево-вікова структура населення Сумської області 

[11] 

 

На рисунку 1.54 представлена статево-вікова структура населення Сум-

ської області станом на 1 січня 2020 року. Так, у віковій структурі Сумської 

області основним чином переважає економічно активне населення, більша ча-

стка населення області – це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується 

статевої структури населення, то в області переважає жіноча стать, що 

складає 54,1 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.94 представлено дані, що характеризують показники соціа-

льно-економічного розвитку Сумської області. 
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Таблиця 1.94 – Показники соціально-економічного розвитку Сумської 

області 

Показник 

Сі-

чень-

сер-

пень 

2019 

У % 

до за-

галь-

ного 

обсягу 

Сі-

чень-

гру-

день 

2019 

У % 

до за-

галь-

ного 

обсягу 

Сі-

чень-

сер-

пень 

2020 

У % 

до за-

галь-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду до 

грудня попереднього року), % 
103,0 - 104,8 - 100,7 - 

Обсяг реалізованої промислової продук-

ції, млн. грн. 
32149,1 1,9 48304,0 2,0 28933,5 1,9 

Індекс промислової продукції (до анало-

гічного періоду попереднього року), % 
101,5 - 98,3 - 97,6 - 

Індекс сільськогосподарського виробниц-

тва (до аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

97,7 - 100,0 - 91,1 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 13636,8 2,0 82126,9 2,0 56746,5 1,9 

Вантажооборот, млн. т км 5004,7 2,2 7943,6 2,3 6566,8 3,5 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1549,8 2,1 2257,8 2,1 658,3 2,0 

Експорт товарів, млн. дол. США 465,8 1,4 795,1 1,2 486,7 1,8 

Імпорт товарів, млн. дол. США 356,8 0,9 596,4 0,9 494,5 1,7 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
8352 - 8579 - 9368 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 106,0 - 109,4 - 109,8 - 

Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець періоду, тис. осіб 
14 053 5,1 15 690 4,6 19166 4,0 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
8,4 - 8,1 - 9,5 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
330,2 11,7 330,2 10,9 344,7 10,1 

 

На основі аналізу основних соціально-економічних показників Сумської 

області, представлених у таблиці 1.94, можна зробити ряд висновків. У регіоні 

спостерігається зниження промислового виробництва на 40 % у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 року. 

В таблиці 1.95 представлені основні показники екологічної ситуації в 

Сумській області та в Україні. 

 

 

 

 



142 
 

 Таблиця 1.95 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Сумська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
651891,4 27480190,3 2,4 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
23,4 16255,7 0,1 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне по-

вітря, тис. т 
21,7 2459,5 0,9 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, тис. т 1587,1 121282,9 1,3 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 863,8 441516,5 0,2 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 156,9 108024,1 0,2 

Обсяг спалених відходів, тис. т 22,5 1059,0 2,1 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені 

місця та об’єкти, тис. т 
511,6 238997,2 0,2 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях та об’єктах, тис. т 
35794,5 15398649,4 0,2 

 

Дані, наведені в таблиці 1.95, дозволяють зробити висновок, що у Сум-

ській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 2,4 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, проте варто зазначити, що спостерігається низька індустрі-

альна розвиненість. Окрім цього, досить низькою є питома вага капітальних 

інвестицій на охорону навколишнього природного середовища у загальній їх 

величині по Україні. Для прикладу, найбільшу питому вагу капітальних інве-

стицій в охорону навколишнього природного середовища від загальної їх ве-

личини по Україні у 2019 році мали Київська, Донецька та Дніпропетровська 

області, вона складала 42,7, 15,9 та 15,8 % відповідно. 

Сумська область займає п’ятнадцяте місце по Україні за обсягом викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 0,9 % ви-

кидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у Донець-

кій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Аналогі-

чною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, Сумський регіон має низький абсо-

лютний показник обсягу спалених відходів – на шістнадцятому місці, при 
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цьому найменший показник у Тернопільській області. Загалом регіон має ни-

зькі показники відносно утилізації відходів. 

В Сумській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 

10112 випадки захворювання на COVID-19, що складає 2,9 % від загальної кіль-

кості підтверджених випадків по країні. Сумська область займає п’ятнадцяте мі-

сце по Україні по підтвердженим випадкам захворювання на COVID-19. Станом 

на 24 жовтня 2020 року у Сумському регіоні було зафіксовано 190 випадки сме-

рті від COVID-19, що складає 2,6 % від загального їх обсягу по Україні. 

Представимо ретроспективний портрет Сумської області, побудований на ос-

нові двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-19: кількість ін-

фікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (таблиці 1.96-1.97; рис. 1.55-1.56). 

Таблиця 1.96 – Ретроспективний портрет Сумської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Середній 

Теоретичні значення Середній 

Залишки стандартизовані Високий 

Відстань Кука Високий 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 

 

Таблиця 1.97 - Релевантні показники відносно кількості випадків смерті 

від  COVID-19 для  Сумської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 77 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 15,4 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 421 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлуатації 1587,1 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атм. повітря 35794,5 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 2105,00 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 75 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної си-

стеми, розладу харчування, порушення обміну 

речовин 10082 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.57 – Ідентифікація ключових маркерів Сумської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.55 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Сумської області стали: рівень зареєст-

рованого безробіття населення, обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника, обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. 

Таблиця 1.98 – Релевантні показники відносно кількості підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 для Сумської області 

Показники Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 

4973 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 567 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 

1587,1 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуата-

ції 

35794,5 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 

233 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 586 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, те-

рапевтів, педіатрів) 

165 89 397 
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Рисунок 1.58 – Ідентифікація ключових маркерів Сумської області в розрізі 

кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.56 видно, що ключовою детермінантою, яка вплинула на рі-

вень захворюваності від COVID-19 для Сумської області стала чисельність мі-

ждержавних мігрантів. 

 

Тернопільська область 

Тернопільська область розташована у західній частині України та має 

площу 13,8 тис. кв. км, що становить 2,3 % від території держави. Область ме-

жує з Рівненською, Хмельницькою, Чернівецькою, Івано-Франківською та 

Львівською областями. Адміністративним центром області виступає місто Те-

рнопіль. 

Середня чисельність населення Тернопільської області у січні 2020 року 

складала 1,04 млн. осіб, або 2,5 % від загальної чисельності населення Укра-

їни. За цим показником область посідає двадцяте місце серед інших регіонів. 

Упродовж січня-серпня 2020 року кількість наявного населення в області 

-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40

Кількість підтверджених 
випадків захворювання 

на COVID-19

Чисельність 
міждержавних мігрантів

Обсяги викидів діоксиду 
вуглецю в атмосферне 

повітря  

Обсяг відходів, 
накопичених протягом 

експлуатації

Кількість договорів про 
медичне 

обслуговування 
населення за 

програмою медичних …

Кількість ліжок в 
інфекційних відділеннях 

Кількість профільних 
лікарів (інфекціоністів, 
терапевтів, педіатрів)  



146 
 

скоротилася на 4354 особи, що на 11,3 % менше у порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 року. Також в області спостерігається позитивна міграційна ди-

наміка, якщо за 2019 рік регіон покинуло 326 осіб, то за січень-серпень 2020 

року приїхало 170 осіб.  

 

 

Рисунок 1.59 – Статево-вікова структура населення Тернопільської об-

ласті [11] 

 

На рисунку 1.57 представлена статево-вікова структура населення Тер-

нопільської області станом на 1 січня 2020 року. Так, у Тернопільській області 

в основному переважає економічно активне населення у віці від 20 до 70 років. 

Розглядаючи статеву структуру населення, то переважаючою статтю в регіоні 

є жіноча. Жінки складають 53,2 % населення області. 

У таблиці 1.99 представлено дані, що характеризують показники соціа-

льно-економічного розвитку Тернопільської області. 
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Таблиця 1.99 – Показники соціально-економічного розвитку Тернопіль-

ської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду до 

грудня попереднього року), % 
102,8 - 104,2 - 99,9 - 

Обсяг реалізованої промислової продук-

ції, млн. грн. 
13496,5 0,8 20756,6 0,8 12370,1 0,8 

Індекс промислової продукції (до анало-

гічного періоду попереднього року), % 
101,4 - 98,3 - 85,8 - 

Індекс сільськогосподарського виробни-

цтва (до аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

101,5 - 97,8 - 90,5 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 10159,3 1,5 16145,9 1,5 10750,4 1,4 

Вантажооборот, млн. т км 1151,8 0,5 1817,3 0,5 1166,6 0,6 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1144,9 1,6 1741,7 1,6 543,2 1,7 

Експорт товарів, млн. дол. США 242,8 0,7 385,0 0,6 219,1 0,8 

Імпорт товарів, млн. дол. США 233,4 0,6 411,5 0,6 213,7 0,7 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
7998 - 8275 - 8773 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 105,1 - 111,4 - 113,4 - 

Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець періоду, тис. осіб 
7811 2,8 9814 2,9 11740 2,5 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
10,7 - 10,3 - 11,6 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
30,4 1,1 27,5 0,9 32,9 1,0 

 

На основі даних, наведених в таблиці 1.99, можна зробити висновок, що 

у регіоні спостерігається скорочення промислового виробництва, на що вказує 

зменшення обсягів реалізації промислової продукції та індексу промислової 

продукції. Така ж тенденція простежується і у сільськогосподарському вироб-

ництві. Оцінимо екологічну ситуацію у Тернопільської області, проаналізува-

вши основні екологічні показники, представлені в таблиці 1.100. 

Таблиця 1.100 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Тернопіль-

ська область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
19811,8 27480190,3 0,1 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
25,3 16255,7 0,2 
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Продовдення таблиці 1.100 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне по-

вітря, тис. т 
9,4 2459,5 0,4 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, 

тис. т 
672,5 121282,9 0,6 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 1062,6 441516,5 0,2 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 277,7 108024,1 0,3 

Обсяг спалених відходів, тис. т 2,4 1059,0 0,2 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені 

місця та об’єкти, тис. т 
29,3 238997,2 0,01 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуата-

ції, у спеціально відведених місцях та об’єктах, 

тис. т 

578,9 15398649,4 0,003 

 

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.100, дає можливість зробити 

висновок, що поточні витрати Тернопільської області на охорону навколиш-

нього природного середовища становлять 19811,8 млн. грн., що у структурі 

поточних витрат України на охорону навколишнього природного середовища 

складає 0,1 %. Це найнижчий показник у порівнянні з іншими регіонами. Ка-

пітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища стано-

влять 25,3 млн. грн., або 0,2 % від їх загального обсягу по Україні. 

Тернопільська область є однією із найчистіших в Україні у порівнянні з 

іншими областями. Область знаходиться на четвертому місці серед інших ре-

гіонів за найменшими обсягами викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, поступаючись у цьому плані лише Чернівецькій, Закарпатській та Во-

линській областям. Обсяги викидів діоксиду вуглецю у атмосферне повітря 

складають 672,5 тис. т, або 0,6 % від загального обсягу по Україні. 

Загальний обсяг утворення відходів Тернопільської області у 2019 році 

склав 1062,6 тис. т, що становить 0,2 % від загального обсягу по Україні. Від-

ходи у регіоні основним чином утилізуються. 

У Тернопільській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтвер-

джено 19050 випадків захворювання на COVID-19, що складає 5,5 % від зага-

льної кількості підтверджених випадків по країні. Станом на 24 жовтня 2020 

року у області було зафіксовано 240 випадків смерті від COVID-19, що складає 
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3,8 % від загального їх обсягу по Україні. Близько половини регіонів Терно-

пільської області віднесені до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. 

Представимо ретроспективний портрет Тернопільскої області, побудо-

ваний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (1.101-1.102; 

рис. 1.58 - 1.59) 

 

Таблиця 1.101 – Ретроспективний портрет Тернопільської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Високий 

Теоретичні значення Високий 

Залишки стандартизовані Низький 

Відстань Кука Середній 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Високий 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Високий 

 

Таблиця 1.102 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  Тернопільської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  

COVID-19 
171 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття 

населення 
10 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого 

часу на одного штатного праців-

ника 

409 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених про-

тягом експлуатації 
672,5 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю 

в атмосферне повітря 
578,9 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і 

газу на АЗС 
2952,60 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 134 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб 

ендокринної системи, розладу хар-

чування, порушення обміну речо-

вин 

16229 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.60 – Ідентифікація ключових маркерів Тернопільської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.58 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Тернопільської області стали: кількість 

апаратів ШВЛ, кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, розладу 

харчування, порушення обміну речовин, обсяги викидів діоксиду вуглецю в 

атмосферне повітря. 

Таблиця 1.103  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для Тернопільської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 13977 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 703 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря   672,5 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 578,9 578,9 10689892 
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Продовження табл. 1.103 

Кількість договорів про медичне обслуго-

вування населення за програмою медичних 

гарантій   

223 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  1423 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоніс-

тів, терапевтів, педіатрів)   

397 89 397 

 

Рисунок 1.61 – Ідентифікація ключових маркерів Тернопільської області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.59 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Тернопільської області стали: чисе-

льність міждержавних мігрантів, кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів). 
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Дніпропетровською, Донецькою та Луганською областями, а також має спіль-

ний кордон із Росією. Адміністративним центром виступає місто Харків. 

Середня чисельність населення Харківської області у січні 2020 року 

складала 2,66 млн. осіб, або 6,3 % від загальної чисельності населення в Укра-

їні. За цим показником регіон посідає четверте місце по Україні, поступаючись 

лише Донецькій, Дніпропетровській областям та місту Київ. Упродовж січня-

серпня 2020 року кількість наявного населення в області скоротилася на 16648 

осіб, що на 14,4 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Та-

кож по області спостерігається негативна міграційна динаміка – за січень-сер-

пень 2020 року міграційне скорочення склало 803 особи. Для порівняння за 

2019 рік по області спостерігався міграційний приріст, значення якого скла-

дало 5436 осіб. На рисунку 1.60 представлена статево-вікова структура насе-

лення Харківської області станом на 1 січня 2020 року.  

 

 

Рисунок 1.62 – Статево-вікова структура населення Харківської області 

[11] 

 

З рисунку 1.60 видно, що у віковій структурі Харківської області основ-

ним чином переважає економічно активне населення, більша частка населення 

області – це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої 
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структури населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 

53,6 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.104 представлено дані, що характеризують Показники соці-

ально-економічного розвитку Харківської області. 

 

Таблиця 1.104 – Показники соціально-економічного розвитку Харківсь-

кої області 

Показник 

Січень-

серпень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
103,2 - 104,8 - 101,8 - 

Обсяг реалізованої промислової про-

дукції, млн. грн. 
125176,6 7,4 185639,2 7,5 107698,8 7,0 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду попереднього 

року), % 

100,0 - 96,7 - 95,3 - 

Індекс сільськогосподарського виро-

бництва (до аналогічного періоду по-

переднього року), % 

110,2 - 102,5 - 101,0 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 51942,1 7,5 82126,9 7,5 56746,5 7,6 

Вантажооборот, млн. т км 12664,6 5,7 19054,9 5,6 11717,0 6,3 

Пасажирооборот, млн. чол. км 5185,2 7,2 7780,9 7,2 2701,0 8,3 

Експорт товарів, млн. дол. США 861,6 2,6 1415,1 2,2 767,4 2,9 

Імпорт товарів, млн. дол. США 1120,3 2,9 1744,8 2,6 960,5 3,3 

Середньомісячна номінальна заробі-

тна плата одного працівника, грн. 
8830 - 9081 - 9485 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 105,4 - 109,5 - 105,4 - 

Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець періоду, тис. осіб 
19,1 6,9 21,6 6,4 33,0 6,7 

Рівень безробіття населення працез-

датного віку (за методологією МОП), 

% 

5,2 - 5,2 - 6,0 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
376,3 13,4 366,8 12,1 546,2 16,0 

 

Так, у регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 

14 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. 

В таблиці 1.105 представлені основні показники екологічної ситуації в 

Харківській області та в Україні. 

 



154 
 

Таблиця 1.105 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 

Харків-

ська об-

ласть 

Україна 

% від зага-

льного об-

сягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
1235800,5 27480190,3 4,5 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
472,8 16255,7 2,9 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, тис. т 
106,5 2459,5 4,3 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, 

тис. т 
7595,8 121282,9 6,3 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 1752,3 441516,5 0,4 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 194,2 108024,1 0,2 

Обсяг спалених відходів, тис. т 79,4 1059,0 7,5 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені 

місця та об’єкти, тис. т 
957,7 238997,2 0,4 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації, у спеціально відведених місцях та об’єктах, 

тис. т 

44155,1 15398649,4 0,3 

 

Дані, наведені в таблиці 1.105, дозволяють зробити висновок, що у Хар-

ківській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 4,5 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його індустріальну розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні. Для прик-

ладу, найбільшу питому вагу капітальних інвестицій в охорону навколиш-

нього природного середовища від загальної їх величини по Україні у 2019 році 

мали Київська, Донецька та Дніпропетровська області, вона складала 42,7, 15,9 

та 15,8 % відповідно. 

Харківська область займає п’яте місце по Україні за обсягом викидів за-

бруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 4,3 % ви-

кидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у Донець-

кій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Аналогі-

чною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, то Харківський регіон є одним із лі-

дерів серед українських областей за обсягом спалених відходів – на третьому 



155 
 

місці, поступившись позиціями місту Київ та Івано-Франківській області. За-

галом регіон має низькі показники відносно утилізації відходів. 

В Харківській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 

32772 випадки захворювання на COVID-19, що складає 9,5 % від загальної кі-

лькості підтверджених випадків по країні. Це один із найвищих показників по 

країні, за яким область займає друге місце, поступаючись місту Київ, який має 

34054 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Також варто зазна-

чити, що паралельно з високим показником захворюваності, область має і до-

сить високий показник смертності від COVID-19. Станом на 24 жовтня 2020 

року у Харківському регіоні було зафіксовано 493 випадки смерті від COVID-

19, що складає 7,7 % від загального їх обсягу по Україні. 

Представимо ретроспективний портрет Харківської області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.106-

1.107, рис. 1.61 -1.62). 

Таблиця 1.106 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  Харківської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 364 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття насе-

лення 
23,7 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на од-

ного штатного працівника 
430 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом 

експлуатації 
7595,8 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря 
44155,1 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на 

АЗС 
6118,40 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 150 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокрин-

ної системи, розладу харчування, пору-

шення обміну речовин 

22428 4353,00 32634,00 
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Рисунок 1.63  – Ідентифікація ключових маркерів Харківської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

З рисунку 1.61 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Харківської області стали: рівень зареєс-

трованого безробіття населення, рівень зареєстрованого безробіття населення, 

запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС. 

 

Таблиця 1.107  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених ви-

падків захворювання на COVID-19 для Харківської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 19948 1140 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 3,05 -979 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атм. повітря   7595,8 142,3 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації 44155,1 578,9 10689892 

Кількість договорів про медичне обслугову-

вання населення за програмою медичних гаран-

тій   464 121 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях  1578 198 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів)   316 89 397 

-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

Кількість випадків 
смерті від  COVID-19 

Рівень 
зареєстрованого 

безробіття населення

Обсяги використання 
робочого часу на 
одного штатного 

працівника

Обсяги відходів, 
накопичених 

протягом 
експлуатації

Обсяги викидів 
діоксиду вуглецю в 
атмосферне повітря 

Запаси світлих 
нафтопродуктів і газу 

на АЗС 

Кількість апаратів 
ШВЛ 

Кількість 
зареєстрованих 

хвороб ендокринної 
системи, розладу …



157 
 

Рисунок 1.64– Ідентифікація ключових маркерів Харківської області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.62 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Харківської області стали: кількість 

ліжок в інфекційних відділеннях, кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів). 

Херсонська область 

Херсонська область розташована у південній частині України. На півні-

чному заході межує з Миколаївською, на півночі – з Дніпропетровською, на 

сході – із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республі-

кою Крим (окупованою з 2014 року Росією). Територія 28 461 км² (4,71 % від 

території України). Херсонщина за площею має сьоме місце серед інших об-

ластей України. 

Для Херсонської області характерна низька щільність населення, відпо-

відно до даних Всеукраїнського перепису населення, в цілому по області вона 

становила 41 чол / км2 (по Україні - 80 чол / км2). Особливо низький рівень 

цього показника в Верхньорогачицькому районі - 14 чол / км2, Іванівському та 
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Нижньосірогозькому районах - по 16 чол / км2. Найбільш заселеними були Ка-

ховський - 52 чол / км2, Цюрупинський та Білозерський райони - по 40 чол / 

км2, а найгустіше заселені Херсонський і Новокаховський міськради - відпо-

відно 1 224 і 373 чол / км2. 

 

 

Рисунок 1.65 – Статево-вікова структура населення Херсонської обла-

сті [11] 

 

З рисунку 1.63 видно, що у віковій структурі Херсонської області осно-

вним чином переважає економічно активне населення, більша частка насе-

лення області – це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої 

структури населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 

53,6 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.108 представлено дані, що характеризують показники соці-

ально-економічного розвитку Херсонської області. 
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Таблиця 1.108 – Показники соціально-економічного розвитку Херсонсь-

кої області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
103,0 - 103,3 - 102,0 - 

Обсяг реалізованої промислової про-

дукції, млн. грн. 

20529,6 1,2 30574,4 1,2 20885,7 1,4 

Індекс промислової продукції (до анало-

гічного періоду попереднього року), % 
104,5 - 104,4  102,8 - 

Індекс сільськогосподарського виро-

бництва (до аналогічного періоду по-

переднього року), % 

107,7 - 104,7 - 89,8 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 15152,0 2,2 23690,9 2,2 15735,2 2,1 

Вантажооборот, млн. т км 865,2 0,4 1271,1 0,8 11717 6,3 

Пасажирооборот, млн. чол. км 740 1,0 1099,8 1,0 453,2 1,4 

Експорт товарів, млн. дол. США 161 0,5 283,1 0,4 154,7 0,6 

Імпорт товарів, млн. дол. США 131 0,3 356,5 0,5 207,7 0,7 

Середньомісячна номінальна заробі-

тна плата одного працівника, грн. 
7947 - 8187 - 8887 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 104,9 - 112,0 - 108,4 - 

Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець періоду, тис. осіб 
5976 2,2 10578 3,1 10365 2,2 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
10,5 - 9,8 - 11,2 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
30,0 1,1 23,5 0,8 42,0 1,2 

 

В таблиці 1.108 представлені основні показники екологічної ситуації в 

Херсонській області та в Україні. 

 

Таблиця 1.109 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 

Херсон-

ська об-

ласть 

Україна 

% від за-

гального 

обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього природного се-

редовища, млн. грн. 
100712,3 27480190,3 0,4 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, тис. т 17,8 2459,5 0,7 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, тис. т 311,2 121282,9 0,2 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 375,9 441516,5 0,09 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 28,2 108024,1 0,03 

Обсяг спалених відходів, тис. т 25,5 1059,0 2,4 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені місця та 

об’єкти, тис. т 
63,6 238997,2 0,03 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеці-

ально відведених місцях та об’єктах, тис. т 
1363,8 15398649,4 0,009 
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Дані, наведені в таблиці 1.108, дозволяють зробити висновок, що у 

Херсонській області витрати на охорону навколишнього природного середо-

вища складають 0,4 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для ре-

гіону є досить низьким, враховуючи його індустріальну розвиненість. Окрім 

цього, досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навко-

лишнього природного середовища у загальній їх величині по Україні.  

Херсонська область займає сімнадцяте місце по Україні за обсягом ви-

кидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 0,7 

% викидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у До-

нецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Ана-

логічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, то Херсонський регіон має низький 

показник обсягу спалених відходів – на п’ятнадцятому місці, лідери за цим 

показником місто Київ та Івано-Франківська, Харківська області. Загалом ре-

гіон має низькі показники відносно утилізації відходів. 

Представимо ретроспективний портрет Херсонської області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.109-

1.110, рис. 1.64, 1.65). 

 

Таблиця 1.110 – Ретроспективний портрет Херсонської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Високий 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 
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Таблиця 1.111 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  Херсонської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 26 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 12 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 
429 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
311,2 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
1363,8 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 3414,50 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 71 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 

8020 4353,00 32634,00 

 

З рисунку 1.64 видно, що ключовою детермінантою, яка вплинула на рі-

вень смертності від COVID-19 для Херсонської області стала обсяги викорис-

тання робочого часу на одного штатного працівника. 

 

Рисунок 1.66 – Ідентифікація ключових маркерів Херсонської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 
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Таблиця 1.112  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для Херсонської області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 19948 1259 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 3,05 -62,00 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря 7595,8 311,20 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 44155,1 1363,80 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуго-

вування населення за програмою медичних 

гарантій 464 168,00 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 1578 454,00 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоніс-

тів, терапевтів, педіатрів) 316 166,00 397 

 

 

Рисунок 1.67– Ідентифікація ключових маркерів Херсонської області в роз-

різі кількості захворювань на COVID-19 
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відходів, накопичених протягом експлуатації, чисельність міждержавних міг-

рантів. 

 

Хмельницька область 

Хмельницька область розташована на південному заході України та має 

площу 20,6 тис. кв. км, що становить 3,4 % від території держави. Область межує 

з Житомирською, Вінницькою, Чернівецькою, Тернопільською та Рівненською 

областями. Адміністративним центром області виступає місто Хмельницький. 

Середня чисельність населення Хмельницької області у січні 2020 року 

складала 1,25 млн. осіб, або 3,0 % від загальної чисельності населення Укра-

їни. За цим показником область посідає тринадцяте місце серед інших регіонів. 

Упродовж січня-серпня 2020 року кількість наявного населення в області ско-

ротилася на 5290 осіб, що на 6,9 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року. Також в області спостерігається позитивна міграційна динаміка, 

якщо за 2019 рік регіон покинуло 543 особи, то за січень-серпень 2020 року 

приїхало 853 особи. На рисунку 1.66 представлена статево-вікова структура 

населення Хмельницької області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.68 – Статево-вікова структура населення Хмельницької об-

ласті [11] 



164 
 

Проаналізувавши дані з рисунку 1.66, можна зробити висновок, що у 

Хмельницькій області в основному переважає економічно активне населення 

у віці від 20 до 70 років. Розглядаючи статеву структуру населення, то перева-

жаючою статтю в регіоні є жіноча. Жінки складають 53,5 % населення області. 

У таблиці 1.113 представлено дані, що характеризують показники соці-

ально-економічного розвитку Хмельницької області. 

 

Таблиця 1.113 – Показники соціально-економічного розвитку Хмельни-

цької області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
102,4 - 104,4 - 101,5 - 

Обсяг реалізованої промислової про-

дукції, млн. грн. 
28898,9 1,7 43323,8 1,7 30013,9 2,0 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду попереднього 

року), % 

84,7 - 85,5 - 98,4 - 

Індекс сільськогосподарського виро-

бництва (до аналогічного періоду по-

переднього року), % 

100,6 - 97,0 - 90,0 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 15047,1 2,2 24234,6 2,2 16489,7 2,2 

Вантажооборот, млн. т км 1038,6 0,5 1595,6 0,5 747,8 0,4 

Пасажирооборот, млн. чол. км 642,7 0,9 971,4 0,9 387,6 1,2 

Експорт товарів, млн. дол. США 329,8 1,0 587,0 0,9 308,3 1,2 

Імпорт товарів, млн. дол. США 309,6 0,8 515,5 0,8 264,8 0,9 

Середньомісячна номінальна заробі-

тна плата одного працівника, грн. 
8363 - 8672 - 9345 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 108,4 - 115,6 - 108,2 - 

Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець періоду, тис. осіб 
9616 3,5 13032 3,9 15779 3,3 

Рівень безробіття населення працез-

датного віку (за методологією МОП), 

% 

9,1 - 8,3 - 10,0 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
5,6 0,2 5,4 0,2 10,7 0,3 

 

На основі даних, наведених в таблиці 1.113, можна зробити висновок, 

що у регіоні спостерігається зростання промислового виробництва, на що вка-

зує зростання обсягів реалізації промислової продукції та індексу промислової 
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продукції. У той же час відбувається зниження індексу сільськогосподар-

ського виробництва, що свідчить про зменшення обсягів виробництва сільсь-

когосподарської продукції. 

Оцінимо екологічну ситуацію у Хмельницькій області, проаналізувавши 

основні екологічні показники, представлені в таблиці 1.114. 

Таблиця 1.114 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Хмельницька об-

ласть 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону на-

вколишнього природного середо-

вища, млн. грн. 

318935,3 27480190,3 1,2 

Капітальні інвестиції на охорону 

навколишнього природного сере-

довища, млн. грн. 

70,9 16255,7 0,4 

Викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, тис. т 
20,3 2459,5 0,8 

Викиди діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря, тис. т 
2242,2 121282,9 1,8 

Загальний обсяг утворених відхо-

дів, тис. т 
900,4 441516,5 0,2 

Обсяг утилізованих відходів, тис. 

т 
400,8 108024,1 0,4 

Обсяг спалених відходів, тис. т 6,8 1059,0 0,6 

Обсяг видалених відходів у спеці-

ально відведені місця та об’єкти, 

тис. т 

240,4 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених про-

тягом експлуатації, у спеціально 

відведених місцях та об’єктах, тис. 

т 

8885,4 15398649,4 0,1 

 

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.114, дає можливість зробити 

висновок, що поточні витрати Хмельницької області на охорону навколиш-

нього природного середовища становлять 318935,3 млн. грн., що у структурі 

поточних витрат України на охорону навколишнього природного середовища 

складає 1,2 %. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 

середовища становлять 70,9 млн. грн., або 0,4 % від їх загального обсягу по 

Україні. 

Хмельницька область знаходиться на десятому місці серед інших регіо-

нів за найменшими обсягами викидів забруднюючих речовин у атмосферне 
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повітря. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря в області скла-

дають 0,8 % від їх загального обсягів по Україні. Обсяги викидів діоксиду ву-

глецю у атмосферне повітря складають 2242,2 тис. т, або 1,8 % від загального 

обсягу по Україні. 

Загальний обсяг утворення відходів Хмельницької області у 2019 році 

склав 900,4 тис. т, що становить 0,2 % від загального обсягу по Україні. Від-

ходи у регіоні основним чином утилізуються та видаляються у спеціальні мі-

сця та об’єкти. 

У Хмельницькій області станом на 24 жовтня 2020 року було підтвер-

джено 13300 випадків захворювання на COVID-19, що складає 3,9 % від зага-

льної кількості підтверджених випадків по країні. Станом на 24 жовтня 2020 

року у області було зафіксовано 200 випадків смерті від COVID-19, що складає 

3,1 % від загального їх обсягу по Україні. Близько половини регіонів Хмель-

ницької області віднесені до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. 

Представимо ретроспективний портрет Хмельницької області, побудо-

ваний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.115-

1.116, рис. 1.67-1.68). 

Таблиця 1.115 – Ретроспективний портрет Хмельницької області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Середній 
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Таблиця 1.116 - Релевантні показники відносно кількості випадків 

смерті від  COVID-19 для  Хмельницької області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 131 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 13,6 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 
423 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлуа-

тації 
2242,2 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 
8885,4 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 3526,10 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 53 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної си-

стеми, розладу харчування, порушення обміну 

речовин 

15971 4353,00 32634,00 

 

З рисунку 1.67 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Хмельницької області стали: обсяги ви-

користання робочого часу на одного штатного працівника, кількість зареєст-

рованих хвороб ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну 

речовин. 

 

 

Рисунок 1.69– Ідентифікація ключових маркерів Хмельницької 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 
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Таблиця 1.117  – Релевантні показники відносно кількості підтверджених ви-

падків захворювання на COVID-19 для Хмельницької області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максима-

льне зна-

чення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 
6700 1259 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 336,00 -62,00 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
2242,20 311,20 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
8885,40 1363,80 10689892 

Кількість договорів про медичне обслугову-

вання населення за програмою медичних га-

рантій 

204,00 168,00 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 639,00 454,00 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 
139,00 166,00 397 

 

 
Рисунок 1.70 – Ідентифікація ключових маркерів Хмельницької області в роз-

різі кількості захворювань на COVID-19 
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З рисунку 1.68 видно, що ключовою детермінантою, яка вплинула на рі-

вень захворюваність від COVID-19 для Хмельницької області стала чисель-

ність міждержавних мігрантів. 

 

Черкаська область 

Черкаська область знаходиться у центральній частині України та займає 

3,5 % її площі. Область межує з Київською, Кіровоградською, Полтавською, 

Вінницькою. Адміністративним центром виступає місто Черкаси. 

Середня чисельність населення Черкаської області у січні 2020 року 

складала 1191093  осіб, або 2,8 % від загальної чисельності населення в Укра-

їні.  Упродовж січня-серпня 2020 року кількість наявного населення в області 

скоротилася на 7768 осіб, що на 12,8 % менше у порівнянні з аналогічним пе-

ріодом 2019 року. Також по області спостерігається позитивна міграційна ди-

наміка – за січень-серпень 2020 року міграційний приріст склав 233 особи. Для 

порівняння за 2019 рік по області спостерігалося міграційне скорочення, зна-

чення якого складало 600 осіб. На рисунку 1.69 представлена статево-вікова 

структура населення Черкаської області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.71 – Статево-вікова структура населення Черкаської області [11] 
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З рисунку 1.69 видно, що у віковій структурі Черкаської області основ-

ним чином переважає економічно активне населення, більша частка населення 

області – це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої стру-

ктури населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 54,02 % 

від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.118 представлено дані, що характеризують показники соці-

ально-економічного розвитку Черкаської області. 

 

Таблиця 1.118– Показники соціально-економічного розвитку Черкаської 

області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
102,7 - 103,2 - 101,9  - 

Обсяг реалізованої промислової проду-

кції, млн. грн. 
49388,2 2,9 73771,0 3,0 47521,5 3,1 

Індекс промислової продукції (до ана-

логічного періоду попереднього року), 

% 

103,1 - 101,3 - 95,7 - 

Індекс сільськогосподарського вироб-

ництва (до аналогічного періоду попе-

реднього року), % 

101,2 - 97,7 - 88,2 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 17164,9 2,5 27126,2 2,4794392 18236,9 2,4 

Вантажооборот, млн. т км 7028,2 3,1 10764 3,2 6228,5 3,4 

Пасажирооборот, млн. чол. км 1863,8 2,6 10764 9,9 801 2,5 

Експорт товарів, млн. дол. США 461,2 1,4 768,2 1,2 496,9 1,9 

Імпорт товарів, млн. дол. США 406,8 1,0 630,7 0,9 408,5 1,4 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
8626 - 8838 - 9407 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 83,99 - 85,64 - 92,32 - 

Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець періоду, тис. осіб 
13 281 4,8 17 830 5,3 19503 4,1 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
8,7 - 8,5 - 9,5 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
48,3 1,7 45,5 1,5 59,2 1,7 

 

На основі аналізу основних соціально-економічних показників Черкась-

кої області, представлених у таблиці 1.118, можна зробити ряд висновків. У 
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регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 3,78 % у по-

рівнянні з аналогічним періодом 2019 року. 

В таблиці 1.119 представлені основні показники екологічної ситуації в 

Черкаській області та в Україні. 

  

Таблиця 1.119 – Основні екологічні показники Черкаської області за 

2019 рік  

Показник 
Черкаська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
354563,5 27480190,3 1,3 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
33,1 16255,7 0,2 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, тис. т 
51,8 2459,5 2,1 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, 

тис. т 
2616,8 121282,9 2,2 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 1259,6 441516,5 0,3 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 697,5 108024,1 0,6 

Обсяг спалених відходів, тис. т 15,0 1059,0 1,4 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені 

місця та об’єкти, тис. т 
234,2 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації, у спеціально відведених місцях та об’єктах, 

тис. т 

6699,5 15398649,4 0,04 

 

Дані, наведені в таблиці 1.119, дозволяють зробити висновок, що у Чер-

каській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 1,3 % від загального обсягу по Україні. Дане значення для регіону 

є досить низьким, враховуючи його промислову розвиненість. Окрім цього, 

досить низькою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього природного середовища у загальній їх величині по Україні. Для прик-

ладу, найбільшу питому вагу капітальних інвестицій в охорону навколиш-

нього природного середовища від загальної їх величини по Україні у 2019 році 

мали Київська, Донецька та Дніпропетровська області, вона складала 42,7, 15,9 

та 15,8 % відповідно. 
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Черкаська область займає дев’яте місце по Україні за обсягом викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 2,1 % ви-

кидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у Донець-

кій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Аналогі-

чною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. 

Що стосується утилізації відходів, то Черкаський регіон посідає сьоме 

місце, питома вага показника становить 0,6 % від загалу. Загалом регіон має 

низькі показники відносно утилізації відходів. 

В Черкаській області станом на 24 жовтня 2020 2,3 % від загальної кіль-

кості підтверджених випадків по країні. Також варто зазначити, що парале-

льно з невисоким показником захворюваності, область має і досить невеликий  

показник смертності від COVID-19. Станом на 24 жовтня 2020 року у Черка-

ському регіоні було зафіксовано 84 випадки смерті від COVID-19, що складає 

1,3 % від загального їх обсягу по Україні. Таким чином, Черкаська область є 

однією із областей, на соціально-економічне життя якої значною мірою впли-

нула пандемія.  

Представимо ретроспективний портрет Черкаської області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.120-

1.121, рис. 1.70 -1.71). 

 

Таблиця 1.120 – Ретроспективний портрет Черкаської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Високий 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 
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Таблиця 1.121 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  Черкаської області 

Показники 

Почат-

кове зна-

чення 

Мініма-

льне зна-

чення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 59 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 19,8 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 
426 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
2616,8 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
6699,5 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 4288,50 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 53 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 

12185 4353,00 32634,00 

 

З рисунку 1.70 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Черкаської області стали: рівень зареєст-

рованого безробіття населення, обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника. 

 

 

Рисунок 1.72 – Ідентифікація ключових маркерів Черкаської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 
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Таблиця 1.122  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для Черкаської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворю-

вання на COVID-19 4476 1259 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 30,00 -62,00 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмос-

ферне повітря 2616,80 311,20 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 6699,50 1363,80 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуго-

вування населення за програмою медичних 

гарантій 205,00 168,00 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 220,00 454,00 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоніс-

тів, терапевтів, педіатрів) 103,00 166,00 397 

  

Рисунок 1.73– Ідентифікація ключових маркерів Черкаської області в 

розрізі кількості захворювань на COVID-19 
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викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, кількість ліжок в інфекцій-

них відділеннях, кількість договорів про медичне обслуговування населення 

за програмою медичних гарантій. 

 

Чернівецька область 

Чернівецька область розташована на південному заході України та має площу 

8,1 тис. кв. км, що складає 1,3 % від території держави. Це найменша область Укра-

їни за площею території. Область межує з Івано-Франківською, Тернопільською, 

Хмельницькою та Вінницькою областями, а також має спільний кордон з Румунією 

та Молдовою. Адміністративним центром виступає місто Чернівці. 

Середня чисельність населення Чернівецької області у січні 2020 року 

складала 0,9 млн. осіб, або 2,1 % від загальної чисельності населення України. 

За цим показником область посідає останнє двадцять п’яте місце серед інших 

регіонів. Упродовж січня-серпня 2020 року кількість наявного населення в об-

ласті скоротилася на 3014 осіб, що на 12,9 % більше у порівнянні з аналогіч-

ним періодом 2019 року. Також в області спостерігається негативна міграційна 

динаміка, якщо за 2019 рік регіон в регіон прибуло 47 осіб, то за січень-серпень 

2020 року з нього виїхало 432 особи. Для порівняння за січень-серпень 2019 

року область залишило 739 осіб. На рисунку 1.72 представлена статево-вікова 

структура населення Чернівецької області станом на 1 січня 2020 року. 

 

Рисунок 1.74 – Статево-вікова структура населення Чернівецької області [11] 
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Проаналізувавши дані з рисунку 1.72, можна зробити висновок, що у Че-

рнівецькій області в основному переважає економічно активне населення у 

віці від 20 до 70 років. Розглядаючи статеву структуру населення, то перева-

жаючою статтю в регіоні є жіноча. Жінки складають 52,9 % населення області. 

У таблиці 1.123 представлено дані, що характеризують Показники соці-

ально-економічного розвитку Чернівецької області. 

Таблиця 1.123 – Показники соціально-економічного розвитку Черніве-

цької області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду до 

грудня попереднього року), % 
102,3 - 103,8 - 101,0 - 

Обсяг реалізованої промислової продук-

ції, млн. грн. 
9179,0 0,5 13629,2 0,5 8630,0 0,6 

Індекс промислової продукції (до анало-

гічного періоду попереднього року), % 
101,4 - 100,3 - 84,0 - 

Індекс сільськогосподарського виробни-

цтва (до аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

100,2 - 95,6 - 96,7 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 10023,8 1,4 15282,8 1,4 9590,8 1,3 

Вантажооборот, млн. т км 941,2 0,4 1456,5 0,4 504,1 0,3 

Пасажирооборот, млн. чол. км 595,8 0,8 930,5 0,9 285,0 0,9 

Експорт товарів, млн. дол. США 119,4 0,4 195,5 0,3 84,7 0,3 

Імпорт товарів, млн. дол. США 118,2 0,3 198,0 0,3 91,1 0,3 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
7790 - 8066 - 8523 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 108,5 - 102,4 - 109,5 - 

Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець періоду, тис. осіб 
5945 2,2 5888 1,7 9775 2,1 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
8,2 - 7,8 - 9,9 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
0,2 0,001 0,1 0,003 3,4 0,1 

 

Так,  у Чернівецькому регіоні спостерігається скорочення промислового 

виробництва, на що вказує зниження обсягів реалізації промислової продукції 

та індексу промислової продукції. Також, спостерігається зниження індексу 

сільськогосподарського виробництва, що свідчить про зменшення обсягів ви-

робництва сільськогосподарської продукції. 
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Оцінимо екологічну ситуацію у Чернівецькій області, проаналізувавши 

основні екологічні показники, представлені в таблиці 1.124. 

 

Таблиця 1.124 – Основні екологічні показники Чернівецької області за 

2019 рік  

Показник 

Черніве-

цька об-

ласть 

Україна 
% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
122075,9 27480190,3 0,4 

Капітальні інвестиції на охорону навколиш-

нього природного середовища, млн. грн. 
30,1 16255,7 0,2 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, тис. т 
2,4 2459,5 0,1 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне пові-

тря, тис. т 
142,3 121282,9 0,1 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 318,7 441516,5 0,1 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 117,1 108024,1 0,1 

Обсяг спалених відходів, тис. т 10,4 1059,0 1,0 

Обсяг видалених відходів у спеціально відве-

дені місця та об’єкти, тис. т 
219,3 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації, у спеціально відведених місцях та 

об’єктах, тис. т 

3577,7 15398649,4 0,02 

 

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.124, дає можливість зробити 

висновок, що поточні витрати Чернівецької області на охорону навколиш-

нього природного середовища становлять 122075,9 млн. грн., що у структурі 

поточних витрат України на охорону навколишнього природного середовища 

складає 0,4 %. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 

середовища становлять 30,1 млн. грн., або 0,2 % від їх загального обсягу по 

Україні. 

Чернівецька область знаходиться на першому місці серед інших регіонів 

за найменшими обсягами викидів забруднюючих речовин у атмосферне пові-

тря. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря в області складають 

0,1 % від їх загального обсягів по Україні. Обсяги викидів діоксиду вуглецю у 

атмосферне повітря також є найменшими по Україні та складають 124,3 тис. 
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т, або 0,1 % від загального обсягу по Україні. Чернівецьку область можна на-

звати регіоном з найчистішим атмосферним повітрям в Україні. 

Загальний обсяг утворення відходів Чернівецької області у 2019 році 

склав 318,7 тис. т, що становить 0,1 % від загального обсягу по Україні. Від-

ходи у регіоні основним чином утилізуються та видаляються у спеціальні мі-

сця та об’єкти. 

Представимо ретроспективний портрет Чернівецької області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.125-

1.126, рис. 1.73-1.74). 

Таблиця 1.125 – Ретроспективний портрет Чернівецької області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Високий 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Високий 

Відстань Кука  Середній 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Високий 

Теоретичні значення Високий 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука Високий 

 

Таблиця 1.126 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  Чернівецької області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 365 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 6,8 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 
409 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом екс-

плуатації 
142,3 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря 
3577,7 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 2747,10 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 107 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної 

системи, розладу харчування, порушення об-

міну речовин 

10210 4353,00 32634,00 
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З рисунку 1.73 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень смертності від COVID-19 для Чернівецької області стали: кількість апа-

ратів ШВЛ, обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. 

 

 

Рисунок 1.75 – Ідентифікація ключових маркерів Чернівецької 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

Таблиця 1.127  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для Чернівецької області 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 14754 1259 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 250,00 -62,00 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атм. повітря 142,30 311,20 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-

тації 3577,70 1363,80 10689892 

Кількість договорів про медичне обслугову-

вання населення за програмою медичних гаран-

тій 176,00 168,00 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 1031,00 454,00 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів) 243,00 166,00 397 
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Рисунок 1.76 – Ідентифікація ключових маркерів Чернівецької області в роз-

різі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.73 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Чернівецької області стали: чисель-

ність міждержавних мігрантів, кількість профільних лікарів (інфекціоністів, 

терапевтів, педіатрів). 
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року міграційне скорочення склало 70 особи. Для порівняння за 2019 рік по 

області спостерігалося міграційне скорочення, значення якого складало 1996 

осіб. На рисунку 1.74 представлена статево-вікова структура населення Черні-

гівської області станом на 1 січня 2020 року. 

 

 

Рисунок 1.77 – Статево-вікова структура населення Чернігівської обла-

сті [11] 

 

З рисунку 1.74 видно, що у віковій структурі Чернігівської області осно-

вним чином переважає економічно активне населення, більша частка насе-

лення області – це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої 

структури населення, то в області переважає жіноча стать, що складає 

54,5 % від загальної чисельності населення регіону. 

У таблиці 1.128 представлено дані, що характеризують показники соці-

ально-економічного розвитку Чернігівської області. 
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Таблиця 1.128 – Показники соціально-економічного розвитку Чернігів-

ської області 

Показник 

Січень-

сер-

пень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

гру-

день 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

сер-

пень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду до 

грудня попереднього року), % 
102,6 - 104,3 - 101,3 - 

Обсяг реалізованої промислової продук-

ції, млн. грн. 
22616,4 1,3 34283,4 1,4 21312,5 1,4 

Індекс промислової продукції (до анало-

гічного періоду попереднього року), % 
91,7 - 89,9 - 91,2 - 

Індекс сільськогосподарського виробни-

цтва (до аналогічного періоду поперед-

нього року), % 

96,5 - 97,8 - 96,6 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 12380,6 1,8 19282,1 1,8 14090,3 1,9 

Вантажооборот, млн. т км 701,6 0,3 1074,9 0,3 657,9 0,4 

Пасажирооборот, млн. чол. км 472,8 0,7 707,5 0,7 253,5 0,9 

Експорт товарів, млн. дол. США 436,1 1,3 718,3 1,1 425,4 1,6 

Імпорт товарів, млн. дол. США 254,5 0,7 393,3 0,6 203,7 0,7 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника, грн. 
8027 - 8206 - 8949 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 
108,3 - 

105,9 

 
- 109,1 - 

Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець періоду, тис. осіб 
10 620 3,9 10 692 3,2 15295 3,2 

Рівень безробіття населення працездат-

ного віку (за методологією МОП), % 
11,0 - 10,6 - 12,0 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
12,2 0,4 12,4 0,4 17,0 0,5 

 

Так, у регіоні спостерігається зниження промислового виробництва на 

5,8 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. 

В таблиці 1.129 представлені основні показники екологічної ситуації в 

Чернігівській області та в Україні. 

 

Таблиця 1.129 – Основні екологічні показники за 2019 рік  

Показник 
Чернігівська 

область 
Україна 

% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього при-

родного середовища, млн. грн. 
352479,5 27480190,3 1,3 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
49,7 16255,7 0,3 
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Продовження таблиці 1.129 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне по-

вітря, тис. т 
27,5 2459,5 1,1 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, 

тис. т 
1542,8 121282,9 1,3 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 695,9 441516,5 0,2 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 69,1 108024,1 0,1 

Обсяг спалених відходів, тис. т 14,6 1059 1,4 

Обсяг видалених відходів у спеціально відведені 

місця та об’єкти, тис. т 
290,0 238997,2 0,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуата-

ції, у спеціально відведених місцях та об’єктах, 

тис. т 

12048,6 15398649,4 0,1 

 

Дані, наведені в таблиці 1.129, дозволяють зробити висновок, що у Чер-

нігівській області витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають 1,3 % від загального обсягу по Україні. Окрім цього, досить низь-

кою є питома вага капітальних інвестицій на охорону навколишнього природ-

ного середовища у загальній їх величині по Україні. Для прикладу, найбільшу 

питому вагу капітальних інвестицій в охорону навколишнього природного се-

редовища від загальної їх величини по Україні у 2019 році мали Київська, До-

нецька та Дніпропетровська області, вона складала 42,7, 15,9 та 15,8 % відпо-

відно. Чернігівська область займає тринадцяте місце по Україні за обсягом ви-

кидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на регіон приходиться 

1,1 % викидів від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у 

Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. 

Аналогічною є ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. Що стосується утилі-

зації відходів, то Чернігівський регіон має один з найменших показників укра-

їнських областей за обсягом спалених відходів – на двадцятому місці. Загалом 

регіон має низькі показники відносно утилізації відходів. 

В Чернігівській області станом на 24 жовтня 2020 року було підтвер-

джено 7900 випадків захворювання на COVID-19, що складає 2,3 % від зага-

льної кількості підтверджених випадків по країні. Це низький показник по кра-

їні, за яким область займає двадцяте місце, останньою в цьому рейтингу постає 

Кіровоградська область з 2028 підтверджених випадків захворювання на 
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COVID-19. Також варто зазначити, що паралельно з низьким показником за-

хворюваності, область має і досить низький показник смертності від COVID-

19. Станом на 24 жовтня 2020 року у Чернігівському регіоні було зафіксовано 

87 випадки смерті від COVID-19, що складає 1,4 % від загального їх обсягу по 

Україні. Таким чином, Чернігівська область є однією із областей, на соціально-

економічне життя якої не значною мірою вплинула пандемія.  

Представимо ретроспективний портрет Чернігівської області, побудова-

ний на основі двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-

19: кількість інфікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.130-

1.131, рис. 1.75-1.76). 

 

Таблиця 1.130 – Ретроспективний портрет Чернігівської області  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Середній 

Теоретичні значення  Середній 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Низький 

Теоретичні значення  Низький 

Залишки стандартизовані  Низький 

Відстань Кука  Низький 

 

Таблиця 1.131 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  Чернігівської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 77 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 11,6 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника 427 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом експлуа-

тації 1542,8 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атм. повітря 12048,6 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 3057,20 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 67 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендокринної си-

стеми, розладу харчування, порушення обміну 

речовин 7087 4353,00 32634,00 
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З рисунку 1.75 видно, що ключовою детермінантою, яка вплинули на рі-

вень смертності від COVID-19 для Чернігівської області стала обсяги викори-

стання робочого часу на одного штатного працівника. 

 

     

Рисунок 1.77 – Ідентифікація ключових маркерів Чернігівської 

області в розрізі рівня смертності від COVID-19 

 

Таблиця 1.132  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для Чернігівської області 

Показники 

Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 4409 1259 24317 

Чисельність міждержавних мігрантів 3,00 -62,00 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 1542,80 311,20 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуата-

ції 12048,60 1363,80 10689892 

Кількість договорів про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 178,00 168,00 503 

Кількість ліжок в інфекційних відділеннях 532,00 454,00 1964 

Кількість профільних лікарів (інфекціоністів, те-

рапевтів, педіатрів) 132,00 166,00 397 
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Рисунок 1.78  - Ідентифікація ключових маркерів Чернігівської області в роз-

різі кількості захворювань на COVID-19 

 

З рисунку 1.76 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для Чернігівської області стали: чисель-

ність міждержавних мігрантів, обсяги відходів, накопичених протягом експлу-

атації. 

 

м. Київ 

Столиця України, місто Київ, знаходиться на півночі Центральної Укра-

їни та займає 0,1 % її площі.  

Середня чисельність населення столиці у січні 2020 року складала 2,97 

млн. осіб, або 7,1 % від загальної чисельності населення в Україні. За цим по-

казником місто посідає третє місце по Україні, поступаючись лише Донецькій, 

Дніпропетровській областям. Упродовж січня-серпня 2020 року кількість ная-

вного населення в області скоротилася на 5906 осіб, при цьому за аналогічний 

період 2019 року був приріст 1557 осіб. Також по області спостерігається не-

гативна міграційна динаміка – за січень-серпень 2020 року міграційне скоро-

чення склало 4752 особи. Для порівняння за 2019 рік по області спостерігався 
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міграційний приріст, значення якого складало 17175 осіб. На рисунку 1.77 

представлена статево-вікова структура населення м. Київ станом на 1 січня 

2020 року. 

 

 

Рисунок 1.79 – Статево-вікова структура населення м. Київ [11] 

 

З рисунку 1.77 видно, що у віковій структурі м. Київ основним чином 

переважає економічно активне населення, більша частка населення області – 

це особи у віці від 30 до 70 років. Що стосується статевої структури на-

селення, то в області переважає жіноча стать, що складає 53,6 % від зага-

льної чисельності населення столиці. 

У таблиці 1.133 представлено дані, що характеризують показники соці-

ально-економічного розвитку м. Київ. 
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Таблиця 1.133– Показники соціально-економічного розвитку м. Київ 

Показник 

Січень-

серпень 

2019 

У % до 

загаль-

ного об-

сягу 

Січень-

грудень 

2019 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Січень-

серпень 

2020 

У % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Індекс споживчих цін (кінець періоду 

до грудня попереднього року), % 
103,1 - 103,9 - 102,1 - 

Обсяг реалізованої промислової про-

дукції, млн. грн. 
148634,7 8,8 232979,5 9,4 173472,2 11,3 

Індекс промислової продукції (до 

аналогічного періоду попереднього 

року), % 

97,9 - 98,0 - 93,8 - 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 134228,9 19,4 212512,3 19,4 146499,2 19,6 

Вантажооборот, млн. т км 5551 2,5 8570,1 2,5 4661 2,5 

Пасажирооборот, млн. чол. км 23419,6 32,4 34597,8 32,1 8413,2 26,0 

Експорт товарів, млн. дол. США 6870,2 20,7996 11426,4 17,9 6701 25,2 

Імпорт товарів, млн. дол. США 14019,2 36,1 23294,6 34,6 11926,9 41,5 

Середньомісячна номінальна заробі-

тна плата одного працівника, грн. 
15378 - 15776 - 16368 - 

Індекс реальної заробітної плати, % 106,3 - 109,7 - 104,0 - 

Кількість зареєстрованих безробіт-

них на кінець періоду, тис. осіб 
8 046 2,9 8 772 2,6 25196 5,3 

Рівень безробіття населення працезда-

тного віку (за методологією МОП), % 
6,5 - 6,2 - 7,0 - 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати, млн. грн. 
177,6 6,3 201,6 6,6 335,3 9,8 

 

У столиці спостерігається підвищення промислового виробництва на 

16,7 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. 

В таблиці  1.134 представлені основні показники екологічної ситуації в 

м. Києв  та Україні. 

Таблиця 1.134 – Основні екологічні показники м. Київ за 2019 рік  

Показник м. Київ Україна 
% від загаль-

ного обсягу 

Поточні витрати на охорону навколишнього природ-

ного середовища, млн. грн. 
3643919,7 27480190,3 13,3 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища, млн. грн. 
1156,0 16255,7 7,1 

Викиди забруднюючих речовин у атм. повітря, тис. т 22,3 2459,5 0,9 

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, тис. т 5295,6 121282,9 4,4 

Загальний обсяг утворених відходів, тис. т 999,1 441516,5 0,2 

Обсяг утилізованих відходів, тис. т 0,8 108024,1 0,001 

Обсяг спалених відходів, тис. т 200,3 1059,0 18,9 

Обсяг видалених відходів у спец. відв. місця, тис. т 605,6 238997,2 0,3 

Обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, 

у спеціально відведених місцях та об’єктах, тис. т 
12780,0 15398649,4 0,1 
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Дані, наведені в таблиці 1.134, дозволяють зробити висновок, що у місті 

Київ витрати на охорону навколишнього природного середовища складають 

13,3% від загального обсягу по Україні. Дане значення для столиці є достатнім, 

враховуючи його індустріальну розвиненість. Також високу питому вагу капі-

тальних інвестицій в охорону навколишнього природного середовища від за-

гальної їх величини по Україні у 2019 році мали Київська, Донецька та Дніп-

ропетровська області, вона складала 42,7, 15,9 та 15,8 % відповідно. 

Київ займає чотирнадцяте місце по Україні за обсягом викидів забруд-

нюючих речовин у атмосферне повітря, на столицю приходиться 0,9 % викидів 

від загального їх обсягу. Найбільший їх обсяг спостерігається у Донецькій, 

Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Іншою є си-

туація і з викидами діоксиду вуглецю. На столицю припадає 4,4 % вищевказа-

них викидів. 

Що стосується утилізації відходів, то Київ є одним із лідерів серед укра-

їнських регіонів за обсягом спалених відходів – на першому місці. Загалом 

Київ має низькі показники відносно утилізації відходів. 

В місті Києв станом на 24 жовтня 2020 року було підтверджено 34054 

випадки захворювання на COVID-19, що складає 9,9 % від загальної кількості 

підтверджених випадків по країні. Це один із найвищих показників по країні, 

за яким столиця займає перше місце. Також варто зазначити, що паралельно з 

високим показником захворюваності, столиця має і досить високий показник 

смертності від COVID-19. Станом на 24 жовтня 2020 року у Києві було зафік-

совано 684 випадки смерті від COVID-19, що складає 10,7 % від загального їх 

обсягу по Україні. Таким чином, у Києві на соціально-економічне життя якої 

значною мірою вплинула пандемія. 

Представимо ретроспективний портрет м. Київ, побудований на основі 

двох ключових індикаторів, які мають відношення до COVID-19: кількість ін-

фікованих COVID-19 та смертність від COVID-19 (табл. 1.135-1.136, рис. 1.78, 

1.79). 
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Таблиця 1.135 – Ретроспективний портрет м. Київ  

Кількість інфікованих COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення  Високий 

Теоретичні значення Високий 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Середній 

Смертність від COVID-19 

Індикатор Рівень 

Емпіричні значення Високий 

Теоретичні значення Високий 

Залишки стандартизовані  Середній 

Відстань Кука  Низький 

 

Таблиця 1.136 - Релевантні показники відносно кількості випадків сме-

рті від  COVID-19 для  м. Київ 

Показники 
Початкове 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість випадків смерті від  COVID-19 413 16,00 573,00 

Рівень зареєстрованого безробіття насе-

лення 
9,4 5,50 27,70 

Обсяги використання робочого часу на 

одного штатного працівника 
435 403,00 435,00 

Обсяги відходів, накопичених протягом 

експлуатації 
5295,6 142,30 23528,10 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмо-

сферне повітря 
12780,0 578,90 10689892,00 

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на 

АЗС 
5468,90 1545,10 9605,00 

Кількість апаратів ШВЛ 170 32,00 193,00 

Кількість зареєстрованих хвороб ендок-

ринної системи, розладу харчування, по-

рушення обміну речовин 

27448 4353,00 32634,00 

 

З рисунку 1.78 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень зсмертності від COVID-19 для м. Київ стали: кількість апаратів ШВЛ, 

кількість зареєстрованих хвороб ендокринної системи, розладу харчування, 

порушення обміну речовин, обсяги використання робочого часу на одного 

штатного працівника. 
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Рисунок 1.80 – Ідентифікація ключових маркерів м. Київ в розрізі рівня смер-

тності від COVID-19 

 

Таблиця 1.137  – Релевантні показники відносно кількості підтвердже-

них випадків захворювання на COVID-19 для м.Київ 

Показники 
Початкове зна-

чення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Кількість підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19 
24317 1259 24317 

Чисельність міждержавних мігра-

нтів 
4,35 -62,00 854 

Обсяги викидів діоксиду вуглецю 

в атмосферне повітря 
5295,60 311,20 23528,1 

Обсяг відходів, накопичених про-

тягом експлуатації 
12780,00 1363,80 10689892 

Кількість договорів про медичне 

обслуговування населення за про-

грамою медичних гарантій 

312,00 168,00 503 

Кількість ліжок в інфекційних від-

діленнях 
1749,00 454,00 1964 

Кількість профільних лікарів (ін-

фекціоністів, терапевтів, педіат-

рів) 

281,00 166,00 397 
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Рисунок 1.81 -  Ідентифікація ключових м.Київ в розрізі кількості захворю-

вань на COVID-19 

 

З рисунку 1.78 видно, що ключовими детермінантами, які вплинули на 

рівень захворюваності від COVID-19 для м. Київ стали: кількість договорів 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 
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2 МОДЕЛЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗА-

ХОДІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

Мінімізація економічних збитків та соціальних ризиків від масштабної 

«карантинної» зупинки економіки залежить від диференційованих обмежува-

льних заходів регіонів.  

Для формування системи маркерів та побудови дорожніх карт майбутніх 

протиепідеміологічних заходів для кожного регіону України була побудована 

система нелінійних рівнянь, застосовано апарат диференціального числення, 

визначено критичні значення (маркери) для кожного фактору, які формалізу-

ють «слабкі місця» та «критичні точки» регіону з точки зору реагування на 

майбутні епідеміологічні загрози.  

Ці дорожні карти дозволять органам місцевого самоврядування відпо-

відно до існуючих повноважень приймати виважені та диференційовані рі-

шення щодо послаблення заходів соціального дистанціювання, карантину, 

призупинення роботи економічних об’єктів тощо, враховуючи відмінності ко-

жного регіону за факторами громадського здоров’я, соціо-еколого-економіч-

ними детермінантами.   

Соціальна сфера  

Мета: А1 – створення ефективного механізму моніторингу та обме-

ження руху мігрантів; А2 – пом’якшення негативного впливу наслідків панде-

мії COVID-19 на рівень безробіття населення; А3 – забезпечення ефективного 

використання робочого часу працівників.  

Досліджуючи тенденції змін рівня зареєстрованого безробіття населення 

в п’яти річний період для всіх областей України встановлено, що максималь-

ний інтервал [-5.1, -3.5] (рис 2.1 а) зменшення даного індикатора  спостеріга-

лося менше ніж в 10% випадках, зокрема в таких областях: Дніпропетровська 

(зменшення на 5.0 пунктів у 2017 р.), Львівська (на 4.1 пункт у 2017 р.), Запо-

різька (на 3.7 пункти у 2016 р.), Полтавська (на 3.6 пункти у 2016 р.) та м. Київ 

(на 3.7 пункти у 2017 р.). 
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а)    б)   в) 

Рисунок 2.1. – Гістограма зміни темпів обсягів зареєстрованого безро-

біття населення (а), використання робочого часу та неповної зайнятості на 

одного штатного працівника (б) та міждержавної міграції в Україні за всіма 

областями (в) в Україні за всіма областями 

 

За даними Державної служби статистики, поліпшення рівня показника 

використання робочого часу та неповна зайнятість на одного штатного праці-

вника в діапазоні [-8, -5] зустрічалися в 17% спостережень, зокрема в Вінни-

цькій (2018 р.), Волинській (2019 р.), Дніпропетровська (2019 р.), Закарпатська 

(2018), Івано-Франківська (2018 р.) (рисунок 3.1 б). 

Зміни темпів міждержавної міграції за всіма областями України предста-

влено на рис. 2.1 в. 

Узагальнені результати значень маркерів розвитку соціального сектору 

та їх пріоритетність у рамках імплементації сформованих дорожніх карт про-

тиепідеміологічних заходів пандемії COVID-19 подано у таблиці 2.1.  
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Таблиця 2.1 – Значення та пріоритетність маркерів реалізації дій у соціальній 

сфери у рамках імплементації дорожніх карт протиепідеміологічних заходів 

пандемії COVID-19 

  

Область 
M Un Lh 

Значення Пріоритет Значення Пріоритет Значення Пріоритет 

Вінницька   на 316 (3) 

const 

екстремум  

∆[0;6] 

–  на 2 (3) 

Волинська  
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;16,5] 
–  на 12 (1) 

Дніпропетровська 
const 

∆[0;90] 
– ¯ на 2,7 (3)  на 12 (1) 

Донецька  на 69 (3) 
const 

∆[0;12,7] 
– 

const 

∆[0;1] 
– 

Житомирська  на 162 (3) 
const 

∆[0;10,5] 
– 

const 

∆[0;1] 
– 

Закарпатська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;19,5] 
– 

const 

∆[0;10] 
– 

Запорізька  на 415 (3) 
const 

∆[0;2,5]  
–  на 10 (1) 

Івано-франків-

ська 

const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;15,7] 
– 

const 

∆[0;15] 
– 

Київська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;10,6] 
–  на 9 (1) 

Кіровоградська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;15,7] 
–  на 11 (1) 

Луганська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;16,5] 
– 

const 

∆[0;8] 
– 

Львівська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;10,1] 
– 

const 

∆[0;1] 
– 

Миколаївська  на 358 (3) 
const 

∆[0;6,2] 
–  на 11 (1) 

Одеська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;10,8] 
–  на 14 (1) 

Полтавська  на 764 (1)  на 0,5 (3)  на 7 (2) 

Рівненська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;11,4] 
– 

const 

∆[0;7] 
– 

Сумська  на 477 (3) 
const 

∆[0;9,6] 
–  на 3 (2) 

Тернопільська  на 613 (2) 
const 

∆[0;15] 
– 

const 

∆[0;9] 
– 

Харківська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;11,3] 
–  на 12 (1) 

Херсонська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;13] 
–  на 11 (1) 



196 
 

Продовження табл. 2.1 

Примітка: Const – значення індикатора виконання цілі знаходиться в межах 

допустимого рівня;  – зниження; M – кількість міждержавних мігрантів (міг-

раційний приріст, скорочення), осіб; Un – зареєстроване безробіття населення 

в середньому за період тис, осіб; Lh – використання робочого часу та неповна 

зайнятість на одного штатного працівника, год; ∆ [ … ] – можливий діапазон 

змін коливання індикатора; (1) – критично; (2) – невідкладно; (3) – важливо.  

Враховуючі отримані результати, необхідним є впровадження заходів 

для досягнення таргетованих значень індикаторів рівня зареєстрованого без-

робіття населення, використання робочого часу та неповної зайнятості на од-

ного штатного працівника, руху мігрантів у короткостроковій перспективі у 

таких областях: (M) – Полтавська (критично), Тернопільська (невідкладно), 

Вінницька, Донецька, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Хме-

льницька, Чернівецька (важливо); (Un) – Дніпропетровська, Полтавська (важ-

ливо); (Lh) – Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоград-

ська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, м. Київ 

(критично), Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська (невідкладно), Він-

ницька (важливо).  

Відповідно до цього сформовано основні заходи для реалізації дій у со-

ціальній сфери у рамках імплементації дорожніх карт протиепідеміологічних 

заходів пандемії COVID-19 (табл. 2.2).  

 

 

Хмельницька  на 246 (3) 
const 

∆[0;11,4] 
–  на 5 (2) 

Черкаська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;5,2] 
–  на 8 (2) 

Чернівецька  на 160 (3) 
const 

∆[0;18,2] 
– 

const 

∆[0;9] 
– 

Чернігівська 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;13,4] 
–  на 9 (1) 

м.Київ 
const 

∆[0;90] 
– 

const 

∆[0;15,6] 
–  на 17 (1) 
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Таблиця 2.2 – Система заходів у соціальній сфери у рамках імплементації до-

рожніх карт протиепідеміологічних заходів пандемії COVID-19 

Заходи Виконавці Ресурси Ризики 

Розроблення системи 

організаційно-право-

вих заходів з обме-

ження внутрішнього 

пересування мешкан-

ців області та інозем-

них громадянин.  

Державна мігра-

ційна служба Ук-

раїни, Уряд кра-

їни, Обласні дер-

жавні адміністра-

ції 

Місцеві бю-

джети 

Брак політичної 

волі.  

Брак суспільної 

підтримки.  

Відсутність 

консенсусу в 

суспільстві  

Забезпечення додатко-

вого фінансування для 

підтримки трудових 

мігрантів та тих хто 

втратив робочі місця у 

наслідок COVID-19 

Органи соціаль-

ного захисту на-

селення місцевих 

державних адмі-

ністрацій, Мініс-

терство фінансів 

України, 

Обласні державні 

адміністрації 

Спільне фі-

нансування 

державного 

та місцевих 

бюджетів 

Брак коштів 

Інституційна 

неспроможність 

Внесення змін до  дер-

жавної програми соці-

ального захисту праці-

вників, оплачуваної їм 

відпустки та компен-

сації по безробіттю 

Органи соціаль-

ного захисту на-

селення місцевих 

державних адмі-

ністрацій 

Обласні державні 

адміністрації, Мі-

ністерство соціа-

льної політики 

України 

Спільне фі-

нансування 

державного 

та місцевих 

бюджетів 

Брак коштів 

Інституційна 

неспроможність 
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Продовження табл. 2.2 

Розроблення нормати-

вно-правового базису 

для забезпечення вір-

туальних (віддалених) 

робочих місць 

Міністерство со-

ціальної політики 

України,  Мініс-

терство та Комі-

тет цифрової тра-

нсформації Укра-

їни 

Держбюджет Інституційна 

неспроможність 

Брак політичної 

волі 

Брак суспільної 

підтримки 

Розроблення підзакон-

них актів, нормати-

вно-правових докуме-

нтів та механізмів реі-

нтеграції в суспільство 

трудових мігрантів, 

членів їхніх сімей.  

Міністерство со-

ціальної політики 

України, 

Органи соціаль-

ного захисту на-

селення місцевих 

державних адмі-

ністрацій 

Спільне фі-

нансування 

державного 

та місцевих 

бюджетів 

Інституційна 

неспроможність 

Брак політичної 

волі 

Брак суспільної 

підтримки 

Формування держав-

них цільових програм 

та комплексу фінансо-

вої підтримки для під-

вищення самозайнято-

сті населення  

Міністерство со-

ціальної політики 

України, Ограни 

місцевого само-

врядування 

Держбюджет  Брак коштів 

Інституційна 

неспроможність 

 Екологічне врядування та ефективне використання природних ресур-

сів  

Мета: Б1 – зниження обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря, Б2 – зниження обсягів відходів, накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях та об'єктах; Б3 – впровадження механізмів, спря-

мованих на збільшення запасів світлих нафтопродуктів і газу. 

Результати дослідження рівня флуктуації маркерів екологічного вряду-

вання та ефективного використання природних ресурсів засвідчили, що за 

останні 5 років максимальне зниження викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря на 7276,4 тис. тон та відходів накопичених протягом експлуатації, 

у спеціально відведених місцях та об'єктах на 22544,6 тис. тон спостерігалося 

в Дніпропетровській області в 2015 та 2019 роках відповідно (рис. 3.2). Слід 

зазначити, що у 2019 р. конвергентні процеси щодо скорочення обсягів вики-

дів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря та відходів накопичених протягом 

експлуатації, у спеціально відведених місцях та об'єктах порівняно з 
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попереднім періодом спостерігалися лише в двох областях України: Дніпро-

петровська, Львівська. 

Енергетичною стратегією України «Безпека, енергоефективність, конку-

рентоспроможність» на період до 2035 року та Концепцією «Зеленого енерге-

тичного переходу» визначено, що одним із таргетів є мінімізація обсягів вики-

дів діоксиду вуглецю у атмосферне повітря. Так, до 2025 р. Україна повинна 

забезпечити зниження викидів діоксиду вуглецю у обсязі не більше ніж 60% 

від обсягів викидів у 1990 році, а у 2035 – не більше ніж 50%. Досягнення ви-

значених цілей можливе за рахунок розбудови системи торгівлі викидами та 

відповідного нормативно-правового забезпечення, визначення індикативних 

питомих показників для найбільших забруднювачів.  

  

а)    б)   в) 

Рисунок 2. 2. – Гістограма зміни темпів викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-

рне повітря (а),  обсягів накопичених відходів, накопичених протягом екс-

плуатації, у спеціально відведених місцях та об'єктах (б) та обсягів запасів 

світлих нафтопродуктів і газу на АЗС, бензин моторний (в) в Україні за всіма 

областями 
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Відповідно до схваленої Кабінетом розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 8 листопада 2017 р. № 820-р Національної стратегії управління 

відходами в Україні до 2030 рок основним цільовим показником її реалізаціє 

є зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються на 60% у 2019-

2023 рр. У той же час зазначена вище динаміка управліннями відходами, зок-

рема в Дніпропетровській області свідчить про відсутність системного підходу 

в вирішенні даного питання. Відсутність нормативно-правових актів щодо 

екологічного споживання продуктів, повторного використання відходів, ініці-

атив органів влади чи місцевого самоврядування щодо збільшення обсягів пе-

реробки вторинної сировини стали ключовими проблемами реалізації Страте-

гії. 

Концепція створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопроду-

ктів до 2020 р. передбачала зберігання та оновлення мінімальних запасів в об-

сязі 3,57 млн. тон. 

Таблиця 2.3 – Маркери екологічного врядування та ефективного використання 

природних ресурсів у рамках імплементації дорожніх карт протиепідеміологі-

чних заходів пандемії COVID-19 

Область СО2
* W** Nr 

 Значення Пріоритет Значення Пріоритет Значення Пріоритет 

Вінницька 
 на 

2142,12 
(1) 

 на 

7418,51 
(1)  на 1628,5 (3) 

Волинська 
 на 

186,96 
(3) 

 на 

1947,18 
(1)  на 1790,3 (3) 

Дніпропетровська 
 на 

9398,64 
(1) 

 на 

2458675,16 
(1) 

const 

∆[0;4445] 
– 

Донецька 
 на 

9411,24 
(1) 

 на 

207836,12 
(1)  на 2572,5 

(3) 
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Продовження табл. 2.3 

Житомирська 
 на 

276,92 
(3) 

 на 

1248,39 
(1)  на 2225,8 

(3) 

Закарпатська 
 на 

105,12 
(3) 

 на 

519,82 
(3)  на 1281,5 

(3) 

Запорізька 
 на 

5465,32 
(1) 

 на 

40270,59 
(1) 

const 

∆[0;413,6] 
– 

Івано-франківська 
 на 

5159,56 
(1) 

 на 

10579,03 
(1)  на 2443,2 (3) 

Київська 
 на 

1913,72 
(2) 

 на 

10741,62 
(1) 

const 

∆[0;382,5] 
– 

Кіровоградська 
 на 

370,08 
(3) 

 на 

125586,56 
(1)  на 2401,8 (3) 

Луганська 
 на 

961,44 
(2) 

 на 

14894,34 
(1)  на 3614,9 (3) 

Львівська 
 на 

1361,04 
(2) 

 на 

51214,47 
(1) 

const 

∆[0;1958] 
– 

Миколаївська 
 на 

859,92 
(2) 

 на 

12987,78 
(1)  на 1380,4 (3) 

Одеська 
 на 

475,64 
(3) 

 на 

2825,94 
(1) 

const 

∆[0;1742] 
– 

Полтавська 
 на 

788,20 
(2) 

 на 

560230,8 
(1)  на 1177,3 (3) 

Рівненська 
 на 

834,72 
(2) 

 на 

5759,84 
(1)  на 1676,9 (3) 

Сумська 
 на 

634,84 
(2) 

 на 

8232,74 
(1)  на 3055 (3) 

Тернопільська  на 269 (3) 
 на 

133,15 
(3)  на 2207,4 (3) 

Харківська 
 на 

3038,32 
(1) 

 на 

10155,67 
(1) 

const 

∆[0;958,4] 
– 

Херсонська 
 на 

124,48 
(3) 

 на 

313,67 
(3)  на 1745,5 (3) 

Хмельницька 
 на 

896,88 
(2) 

 на 

2043,64 
(1)  на 1633,9 (3) 

Черкаська 
 на 

1046,72 
(2) 

 на 

1540,89 
(1)  на 871,5 (3) 

Чернівецька  на 56,92 (3) 
 на 

822,87 
(1)  на 2412,9 (3) 

Чернігівська 
 на 

617,12 
(2) 

 на 

2771,18 
(1)  на 2102,8 (3) 

м. Київ 
 на 

2118,24 
(1) 

 на 

2939,40 
(1) 

const 

∆[0;308,9] 
– 

Примітка: Const – значення індикатора виконання цілі знаходиться в межах 

допустимого рівня;   – зниження; CO2 – обсяги викидів діоксиду вуглецю в 
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атмосферне повітря, тис. т; W – обсяг накопичених відходів, накопичених про-

тягом експлуатації, у спеціально відведених місцях та об'єктах, тис. т.; ∆Î [ … 

] – можливий діапазон змін коливання індикатора; Nr – обсяги запасів світлих 

нафтопродуктів і газу на АЗС, бензин моторний, т.; (1) – критично; (2) – невід-

кладно; (3) – важливо; * – з урахуванням таргетованих значень реалізації стра-

тегії зеленого енергетичного переходу; ** – з урахуванням таргетованих зна-

чень національної стратегії управління відходами в Україні до 2030.  

Враховуючі отримані результати, необхідним є впровадження заходів 

для досягнення таргетованих значень індикаторів обсяги викидів діоксиду ву-

глецю в атмосферне повітря, накопичених відходів, накопичених протягом 

експлуатації, у спеціально відведених місцях та об'єктах, руху мігрантів у ко-

роткостроковій перспективі у таких областях: (СО2) – Вінницька, Дніпропет-

ровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Харківська, м. Київ (крити-

чно), Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 

Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська (невідкладно), Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Одеська, Тернопільська, Херсо-

нська, Чернівецька (важливо); (W) – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Івано-Франківська, Харківська, Київська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Че-

рнігівська Волинська, Житомирська, Кіровоградська, Одеська, Чернівецька, м. 

Київ (критично), Закарпатська, Тернопільська, Херсонська (важливо); (Nr) – 

Вінницька, Донецька, Івано-Франківська, Луганська, Миколаївська, Полтав-

ська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська Волинська, 

Житомирська, Кіровоградська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, 

Херсонська (важливо).  

На основі отриманих емпіричних даних, аналізу вітчизняного та зарубі-

жного досвіду щодо підвищення ефективності екологічного врядування та ви-

користання природних ресурсів було сформовано систему заходів у рамках ім-

плементації дорожніх карт протиепідеміологічних заходів з урахуванням но-

вих реалій викликаних пандемією COVID-19 (таблиця 2.4).  
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Таблиця 2.4 – Система заходів для належного екологічного врядування та ефе-

ктивного використання природних ресурсів у рамках імплементації дорожніх 

карт протиепідеміологічних заходів пандемії COVID-19 

Заходи Виконавці Ресурси Ризики 

Трансформація функцій 

державних органів виконав-

чої влади від неефектив-

ного контролю до своєчас-

ного моніторингу забруд-

нення навколишнього при-

родного середовища та ефе-

ктивності використання 

природних ресурсів 

Органи місцевих держа-

вних адміністрацій у 

сфері охорони навколи-

шнього природного се-

редовища та раціональ-

ного використання при-

родних ресурсів 

Місцеві бю-

джети 

Інституційна 

неспроможність 

Брак політичної 

волі 

 

Розроблення державної 

програми запуску системи 

торгівлі викидами парнико-

вих газів та її інтеграція з 

галузевими та місцевими 

політиками переходу до ни-

зько-вуглецевого розвитку  

Міністр захисту до-

вкілля та природних ре-

сурсів, Міністерство 

економічного розвитку, 

торгівлі та сільського 

господарства України, 

Органи місцевих держа-

вних адміністрацій у 

сфері охорони навколи-

шнього природного се-

редовища та раціональ-

ного використання при-

родних ресурсів 

Спільне фі-

нансування 

державного 

та місцевих 

бюджетів, 

грантові ко-

шти від між-

народних ін-

ституцій 

Інституційна 

неспроможність 

Брак політичної 

волі 

 

Розроблення місцевих сис-

тем цифрового екологіч-

ного урядування для забез-

печення контролю, моніто-

рингу та верифікації даних 

про стан навколишнього 

природного середовища та 

їх інтеграція у єдину націо-

нальну систему 

Органи місцевих держа-

вних адміністрацій у 

сфері охорони навколи-

шнього природного се-

редовища та раціональ-

ного використання при-

родних ресурсів, Мініс-

терство захисту до-

вкілля та природних ре-

сурсів, Міністерство та 

Комітет цифрової тран-

сформації України 

Спільне фі-

нансування 

державного 

та місцевих 

бюджетів, 

грантові ко-

шти від між-

народних ін-

ституцій 

Брак коштів 

Інституційна 

неспроможність 

Брак політичної 

волі 
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3 МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАЄКТОРІЇ ЕКОНОМІ-

ЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПРИ РІЗНИХ СЦЕ-

НАРІЯХ ВВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В 

МАЙБУТНЬОМУ 

 

Для проведення дослідження напряму трансформації траєкторії еконо-

мічного та соціального розвитку України унаслідок введення карантинних об-

межень було обрано найбільш релевантні показники його характеристики та 

сформовано певну послідовність його розрахунку.  

Часовий діапазон дослідження включає два періоди (дві альтернативи): 

1) без урахування карантинних обмежень: 2015 -2019 рр (щоквартальні 

дані); 

2) 2015 р – 2 квартал 2020 р (щоквартальні дані). 

Запропонований науково-методичний підхід включає наступні етапи.  

1. Формування статистичної бази дослідження. В якості регресантів було 

розглянуто 2 показники: валовий внутрішній продукт у фактичних цінах, млн 

грн (без урахування республіки Крим); чисельність безробітного населення (за 

методологією МОП), тис осіб, у таблиці Б1 додатку Б.  

Перевіримо наявність ефекту мультиколінеарності у вхідному масиві да-

них (таблиці Б.1-Б.4. додатку Б) за допомогою алгоритма Фаррара Глобера. 

Нормалізуємо дані, для цього віднімемо від кожного значення середнє зна-

чення ряду та поділемо  отриману різницю на стандартне відхилення.  Побу-

дуємо кореляційну матрицю парних коефіцієнтів, для цього транспонуємо 

отриманий масив нормалізованих даних, та помножимо його на вихідний ма-

сив даних. Обчисливши визначник отриманої матриці – отримаємо значення 

0, отже емпіричне значення χ-квадрату також буде дорівнюювати нулю. Кри-

тичне значення критерію χ-квадрату,  при 𝑚 = 116  кількість степенів свободи 

1

2
(𝑚 − 1)𝑚 = 6670, більше 1000, це означає, що  дійсно існує мультиколінеа-

рність у вхідному масиві даних.  Аналіз кореляційних таблиць парних 
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коефіцієнтів  вхідного масиву даних (Таблиця Б.5 додатку Б) за абсолютним 

значенням коефіцієнту  менше ніж 0,7 дав змогу відібрати 21 показник, з най-

меншою лінійною залежністю.  

В якості регресорів було обрано 21 показник за такими групами:  

- 4 показники соціального напрямку: потреба у працівниках, тис. осіб; 

чисельність зайнятого населення у віці  15-70 років, тис осіб; природний при-

ріст (скорочення) населення, міграційний приріст (скорочення), осіб;  

- 12 (показників капітальних інвестицій: права на комерційні позна-

чення, об’єктів промислової власності; авторських та суміжних прав;  патен-

тів, ліцензій, договорів концесії тощо; коштів іноземних інвесторів; кошти на-

селення на індивідуальне житлове будівництво; інвестиції за галузями: рибне 

господарство, водний транспорт, поштова та кур'єрська діяльність, телекому-

нікації (електрозв'язок), виробництво коксу та продуктів нафто перероблення, 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво 

електричного устаткування, виробництво автотранспортних засобів, причепів 

і напівпричепів та інших транспортних засобів, виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування; 

- 2 показники, які характеризують розвиток торгівлі: роздрібний товаро-

оборот юридичних осіб (розрахункові дані – обсяги продажу бензину мотор-

ного); оптовий і роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС, 

тис грн.; 

- 3 показники напрямку очікування підприємств: оцінка змін обсягу про-

дажу (обороту) за попередні три місяці, баланс %; очікувані зміни обсягу про-

дажу (обороту) в наступні три місяці, баланс %; оцінка поточного обсягу запа-

сів товарів, баланс %. 

Для виявлення циклічної компоненти часового ряду застосуємо метод 

декомпозиції для першого фактору «природній приріст, скорочення, осіб», згі-

дно якого  
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Крок 1. Виявляємо тренд. Побудуємо досліджуваний ряд динаміки,  за 

зовнішнім виглядом залежність схожа спадну лінію, отже вибираємо тренд 

(3.1) у вигляді лінійної функції: 

 

  𝑈(𝑡) = −1289,7𝑡 − 41650    (3.1) 

 

Крок 2. Видаляємо тренд з моделі.  При усуненні трендової компоненти 

з динамічного ряду залишається сезонна та випадкові компоненти. Для мож-

ливості побудувати прогноз нам необхідно відшукати модель, яка буде макси-

мально близько повторювати циклічну компоненту (3.2). Для цього скориста-

ємося методом швидкого перетворення Фур’є(FFT).    

 

𝑌(𝑡) − 𝑈(𝑡) = 𝜀(𝑡)   (3.2) 

 

Крок 3. Побудова ряду Фур’є. Отримані залишки розкладаємо у ряд 

Фур’є за допомогою програми MathCad, загальна формула якого: 

 

𝑉(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝐴𝑘cos (𝑘

2𝜋𝑡

𝑇
+ 𝜃𝑘)

∞
𝑘=1     (3.3) 

 

Де 𝑎0 – вільний член, 𝑘 – кількість коливань(гармонік), 𝐴𝑘- амплітуда 𝑘-

го коливання,  
2𝜋𝑡

𝑇
 – частота,  𝜃𝑘 - фаза 𝑘-го коливання. 

Для обчислення моделі за допомогою програми MathCad 15 ми маємо 

взяти 2𝑛 спостережень, отже в нашому випадку 𝑡 = (1,16). У загальному ви-

гляді (4) кількість коливань необмежена, але  ми будемо використовувати 

лише 3, які найточніше відобразять загальні закономірності часового ряду. Ви-

користовуючи метод FFT ми знайшли 9 гармонік, з яких залишимо 3, що ма-

ють найбільше абсолютне значення, а решта коливань порівняно незначні: 

𝑈1, 𝑈4, 𝑈8. Визначившись з номерами впливових коливань обчислимо значення 

відповідних амплітуд (2.4) та фаз – кут між числом U у комплексному вигляді 
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та додатнім напрямом вісі абсцис (3.5) ряду Фур’є. Отримали циклічну скла-

дову у вигляді формули (3.6):  

𝐴𝑘 =
|𝑈|

𝑒
     (3.4) 

 

𝜃𝑘 = arg (𝑈)     (3.5) 

 

𝑉(𝑡) = 3027 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

4
− 2,766) + 1334 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
+ 3,127) + 6749(2𝜋𝑡 ∙

8

16
)   (3.6) 

 

Порівнюючи вхідні дані та значення, що отримані шляхом розкладання 

функції у ряд Фур’є  на рис. 3.1 бачимо, побудована функція досить точно 

описує всі коливання. Точного накладання не має, адже ми використовували 

лише три гармоніки із 9.  

 

 

Рисунок 3.1 - Емпіричні та теоретичні значення часового ряду 

Крок 4. Прогнозування. За допомогою побудованого ряду Фур’є спрог-

нозуємо значення для наступних рівнів динамічного ряду.  Для цього повер-

немо до циклічної складової тренд і отримаємо формулу у загальному випа-

дку:  
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𝑓(𝑡) = 𝑈(𝑡) + 𝑌(𝑡) + 𝜀(𝑡)   (3.7) 

 

Для показника «зайняте населення, у віці 15-70 років» отримали резуль-

тат: 

𝑓(𝑡) = −1289,7𝑡 − 41650 + 3027 cos (𝜋𝑡 ∙
1

2
− 2,766) + 13340 cos (𝜋𝑡 ∙

1

2
+ 3,127) + 6749(𝜋𝑡)   (3.8) 

 

Підставляючи у формулу (3.8) номера наступних рівнів ряду отримали 

прогнозні значення. Використовуючи аналогічну методику ми побудували 

тренд-сезонну адитивну модель для решти показників(2.9-2.28): 

Потреба у працівниках, тис. осіб 

𝑓(𝑡) = 2,878𝑡 + 34,86 + 5,469 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

4
+ 1,273) + 8,258 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
− 1,265) + 14,4cos(2𝜋𝑡 ∙

8

16
)   (3.9) 

Зайняте населення у віці 15-70 років, тис. осіб: 

𝑓(𝑡) = 4,19𝑡2 − 79,42𝑡 + 16531 + 33,34 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

4
+ 2,38) +

133,13 cos (2𝜋𝑡 ∙
6

16
+ 2,94) + 65,18cos(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,14) (3.10) 

Природний приріст (скорочення) 

𝑓(𝑡) = −1289,7𝑡 − 41650 + 3027 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

4
− 2,766) +

13340 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
+ 3,127) + 6749(2𝜋𝑡 ∙

8

16
)                                   (3.11) 

Міграційний приріст (скорочення) 

𝑓(𝑡) = 141,55𝑡 + 2361,3 + 2558 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

4
+ 0,585) +

666,203 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
− 0,045) + 147(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,142)                         (3.12) 

Права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, автор-

ські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 
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𝑓(𝑡) = 46,043𝑡 + 2050,6 + 1914 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

16
+ 0,495) +

956,32 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

32
+ 0,628) + 856,55(2𝜋𝑡 ∙

8

26
+ 0,979)                             (3.13) 

Коштів іноземних інвесторів 

𝑓(𝑡) = 2362,7𝑒−0,075𝑡 + 436,773 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

4
− 2,44) +

445,414 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

64
− 2,879) + 429,599cos(2𝜋𝑡 ∙

8

32
− 3,142)                 (3.14) 

Рибне господарство 

𝑓(𝑡) = 0,2102𝑡 + 10,713 + 4,642 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

4
+ 1,781) +

3,308 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
+ 2,287) + 5,452cos(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,142)                         (3.15) 

Водний транспорт 

𝑓(𝑡) = −0,8179𝑡 + 70,788 + 18,968 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
+ 2,572) +

18,968 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
+ 2,496) + 13,028cos(2𝜋𝑡 ∙

8

32
− 3,142)                    (3.16) 

Поштова та кур'єрська діяльність 

𝑓(𝑡) = 11,779𝑒0,0794𝑡 + 59,187 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

128
) + 39,246 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
+

1,701) + 45,917cos(2𝜋𝑡 ∙
8

16
− 3,142)                                                        (3.17) 

Телекомунікації (електрозв'язок) 

𝑓(𝑡) = −26,768𝑡 + 4046.2 − 1278 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

2
+ 0,862) −

737,906 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

32
− 1,26) − 875,51cos(2𝜋𝑡 ∙

8

16
)                               (3.18) 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

𝑓(𝑡) = 21,978𝑡 + 49,277 − 59,703 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

32
− 0,51) −

89,637 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

8
+ 1,692) − 110,345cos(2𝜋𝑡 ∙

8

30
− 3,142)                (3.19) 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

𝑓(𝑡) = 7,1295𝑡 + 97,171 + 26,787 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

4
) + 21,561 cos (2𝜋𝑡 ∙

1

16
+

1,777) + 48,608cos(2𝜋𝑡 ∙
8

16
− 3,142)                                                       (3.20) 

Виробництво електричного устаткування 
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𝑓(𝑡) = 18,253𝑡 + 164,45 + 25,525 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

8
+ 1,175) +

90,854 cos (2𝜋𝑡 ∙
7

16
− 3,041) + 103,843cos(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,142)                   (3.21) 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та ін-

ших транспортних засобів 

𝑓(𝑡) = 42,412𝑡 + 636,78 + 101,35 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) + 96,197 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
+

2,542) + 132,68cos(2𝜋𝑡 ∙
7

16
− 2,106)                                                         (3.22) 

Виробництво меблів,іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устат-

кування 

𝑓(𝑡) = 24,634𝑡 + 251,64 + 34,526 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) + 29,159 cos (2𝜋𝑡 ∙

2

8
+

1,785) + 14,339cos(2𝜋𝑡 ∙
3

4
+ 2,901)                                                        (3.23) 

Оборот роздрібної торгівлі  (Включає роздрібний товарооборот підпри-

ємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі), 

млн.грн 

𝑓(𝑡) = 277,23𝑡 + 248795 + 2,683 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

16
− 1,497) +

22660 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
+ 2,318) + 17780cos(2𝜋𝑡 ∙

8

9
− 3,142)                    (3.24) 

Бензин моторний Оптовий і роздрібний продаж світлих нафтопродуктів 

і газу через АЗС, тис грн. 

𝑓(𝑡) = 2181,38𝑡 + 13198249,52 + 201200 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

16
+ 0,357) +

128000 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
− 3,1) + 662000cos(2𝜋𝑡 ∙

8

11
− 3,142)                   (3.25) 

Оцінка змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, баланс % 

𝑓(𝑡) = 1,07𝑡 − 5,05 + 3,135 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

16
+ 2,92) + 10,303 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
+ 1,092) + 6,03cos (2𝜋𝑡 ∙

8

11
)                                                                 (3.26) 

Очікувані зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, баланс 

% 

𝑓(𝑡) = 2,32𝑡 − 24,43 + 5,471 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) + 11,559 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
−

3,081) + 11,559(2𝜋𝑡 ∙
8

16
− 3,142)                                                             (3.27) 
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Оцінка поточного обсягу запасів товарів, баланс % 

𝑓(𝑡) = 0,49𝑡 − 11,92 + 1,372 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) + 1,22 cos (2𝜋𝑡 ∙

2

16
−

2,381) + 0,654(2𝜋𝑡 ∙
7

16
− 2,887)                                                                (3.28) 

Маючи адитивні тренд сезонні моделі по 21 показнику ми побудували 

прогноз на 12 наступних рядів, які відображено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 - Прогнозні значення без урахування карантинних обме-

жень. 

  Потреба 

у праців-

никах, 

тис. осіб 

Зайняте 

насе-

лення 

15-70, 

тис осіб 

Природ-

ний при-

ріст 

(скоро-

чення) 

мігра-

ційний 

приріст 

(скоро-

чення), 

осіб 

Права 

на ко-

мер-

ційні 

позна-

чення, 

автор-

ські та 

суміжні 

права, 

Коштів 

іноземних 

інвесторів 

Коштів 

насе-

лення на 

індиві-

дуальне 

житлове 

будівни-

цтво 

Ри-

бне 

гос-

по-

дарс-

тво 

Вод-

ний 

тран-

спорт 

По-

штова 

та ку-

р'єр-

ська 

діяль-

ність 

Телеко-

муніка-

ції 

(елект-

розв'я-

зок) 

I 2020 99,717 16111,38 -71690,80 5947,26 5999,21 588,79 8410,246 5,48 18,91 32,8 1684,861 

II 2020 71,676 16405,35 -69408,20 4862,09 3543,3 1153,32 6577,114 12,70 38,26 92,18 4642,182 

III 2020 97,29 16546,01 -41961,00 6340,36 2571,49 228,73 7745,54 12,18 81,55 45,91 1154,436 

IV 2020 72,137 16649,41 -73819,00 7910,31 2641,54 -120,4 9490,917 27,19 68,88 173,33 4907,783 

I 2021 111,226 16399,04 -76849,60 6513,46 974,45 1042,26 8825,933 6,32 33,05 39,52 2029,118 

II 2021 83,185 16724,08 -74567,00 5428,29 748,92 1602,89 7686,421 13,54 52,53 99,84 5847,807 

III 2021 108,798 16898,23 -47119,80 1200,24 2555,1 580,89 8401,645 13,03 93,28 54,65 2452,471 

IV 2021 83,646 17035,13 -78977,80 8476,51 2243,23 57,48 9296,006 28,03 75,8 183,29 5475,134 

I 2022 122,734 16818,24 -82008,40 7079,66 1416,49 997,22 8788,67 7,17 33,59 50,83 1470,717 

II 2022 94,693 17176,78 -79725,80 5994,49 2638,78 1321,76 8554,925 14,38 46,13 112,68 4428,038 

III 2022 120,307 17384,42 -52278,60 1766,44 2615,4 87,92 9427,07 13,87 80,4 69,18 940,292 

IV 2022 95,154 17554,82 -84136,60 9042,71 1710,18 -589,51 9470,162 28,88 57,91 199,71 4693,639  
Виробни-

цтво ко-

ксу та 

продук-

тів наф-

топере-

роблення 

Вироб-

ництво 

комп'ю-

терів, 

елект-

ронної 

та опти-

чної 

продук-

ції 

Вироб-

ництво 

електри-

чного 

устатку-

вання 

Вироб-

ництво 

авто, 

приче-

пів і на-

півпри-

чепів 

Вироб-

ництво 

меб-

лів,ін-

шої 

продук-

ції 

Оборот ро-

здрібної 

торгівлі 

Бензин 

мотор-

ний Оп-

товий і 

роздріб-

ний про-

даж 

Оці-

нка 

змін 

об-

сягу 

про-

дажу 

за по-

пере-

дні 3 

мі-

сяці, 

Очі-

ку-

вані 

зміни 

об-

сягу 

про-

дажу 

в на-

сту-

пні 3 

мі-

сяці, 

Оці-

нка 

поточ-

ного 

обсягу 

запа-

сів то-

варів 

 

I 2020 452,379 185,007 272,101 1274,839 581,332 236714,73 12569500 9,81 -4,936 -4,225 
 

II 2020 360,913 281,613 655,904 1507,356 651,166 235326,82 13869418 -3,042 32,74 -2,916 
 

III 2020 549,067 185,637 295,239 1454,022 680,752 271723,46 14049927 11,886 22,78 -2,9 
 

IV 2020 616,361 286,839 634,51 1730,292 660,186 282547,19 12918603 25,122 35,98 -1,118 
 

I 2021 501,994 196,836 406,702 1389,898 679,868 262616,73 12520938 14,622 4,344 0,301 
 

II 2021 463,862 304,477 635,138 1658,737 749,702 270853,12 13254417 7,951 42,02 0,567 
 

III 2021 664,3 220,398 543,192 1712,011 779,288 304525,05 13687109 21,449 32,06 1,637 
 

IV 2021 656,553 332,547 631,702 1754,974 758,722 296911,61 13088314 30,408 45,26 0,044 
 

I 2022 527,488 250,873 598,915 1739,068 778,404 246954,58 12411310 22,649 13,624 0,961 
 

II 2022 551,098 362,958 627,918 1641,639 848,238 223940,92 12883791 18,15 51,3 -0,039 
 

III 2022 739,317 278,761 582,004 2047,2 877,824 237458,76 13900507 25,746 41,34 1,682 
 

IV 2022 661,272 386,25 694,49 1805,489 857,258 229646,18 13630173 30,843 54,54 2,622 
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Дослідження траєкторії трансформації економічного та соціального ро-

звитку України унаслідок введення карантинних обмежень (за часовий діапа-

зон 1 квартал 2015 р. - 2 квартал 2020 р.) було обрано 18 показників із перелі-

чених вище 21, оскільки в розрізі наступних показників відсутні статистичні 

дані за 1 квартали 2020 р.: в розрізі соціальних - потреба у працівниках, тис. 

осіб; показники напрямку торгівля - роздрібний товарооборот юридичних осіб 

(розрахункові дані – обсяги продажу бензину моторного); оптовий і роздріб-

ний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС, тис грн. Отже, кількість 

досліджуваних факторів скоротилась з 21 до 18. Наступним етапом ми беремо 

дані ІІІ квартал 2016 року по ІІ квартал 2020 року (ряд довжиною у 16 = 24 

рівня). Повторюючи крок 1-4 застосовуємо FFT аналіз та будуємо оновлені 

моделі кожного  із 18 факторів (2.29-2.46) та обчислюємо нові прогнозні зна-

чення, які представлені у таблиці 3.2.  

Зайняте населення, у віці 15-70 років 

𝑓(𝑡) = 1,936𝑡2 − 38,95𝑡 + 16409 + 195,265 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

5
+ 1,934) +

62,07 cos (2𝜋𝑡 ∙
2

11
+ 2,488) + 83,055cos(2𝜋𝑡 ∙

4

13
− 0,414)                      (3.29) 

Природний приріст (скорочення) 

𝑓(𝑡) = −2318,4𝑡 − 33806 + 2015 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

4
− 3,142) +

13500 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

15
− 0,469) + 12280cos(2𝜋𝑡)                        (3.30) 

Міграційний приріст (скорочення) 

𝑓(𝑡) = 101,85𝑡 + 2671,9 + 3107 cos (2𝜋𝑡 ∙
4

11
− 2,424) +

1358 cos (2𝜋𝑡 ∙
5

14
− 0,673) + 1531cos(2𝜋𝑡 ∙

8

15
− 3,142)                      (3.31) 

Права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, автор-

ські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 

𝑓(𝑡) = 3,9823𝑡 + 2366 + 1513 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

7
+ 3,075) +

978,006 cos (2𝜋𝑡 ∙
5

12
+ 0,616) + 906,768cos(2𝜋𝑡 ∙

6

4
− 2,464)                (3.32) 

Коштів іноземних інвесторів 
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𝑓(𝑡) = −92,978𝑡 + 2380,4 + 948,587 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

4
− 3,142) +

315,616 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

14
+ 0,246) + 326,134cos(2𝜋𝑡 ∙

5

15
− 1,388)                  (3.33) 

Коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 

𝑓(𝑡) = 20,7𝑡 + 7443,2 + 652,103 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

10
− 2,46) + 1131 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

15
− 1,054) + 612,804cos(2𝜋𝑡 ∙

8

17
− 3,142)                                           (3.34) 

Рибне господарство 

𝑓(𝑡) = 0,0324𝑡 + 12,036 + 3,537 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

14
− 3,047) +

3,773 cos (2𝜋𝑡 ∙
5

16
+ 2,468) + 5,035cos(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,142)                        (3.35) 

Водний транспорт 

𝑓(𝑡) = −0,8737𝑡 + 71,079 + 11,398 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

4
− 0,442) +

9,612 cos (2𝜋𝑡 ∙
5

18
− 2,776) + 10,301𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,142)                      (3.36) 

Поштова та кур'єрська діяльність 

𝑓(𝑡) = 14,263𝑒0,0535𝑡 + 50 + 59,241 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

32
) + 51,927 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
− 2,2) + 40,839𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,142)                                                   (3.37) 

Телекомунікації (електрозв'язок) 

𝑓(𝑡) = −41,77𝑡 + 4158,1 − 698,378 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

8
− 2,753) +

683,08 cos (2𝜋𝑡 ∙
2

16
+ 1,139) + 1049cos(2𝜋𝑡 ∙

8

16
− 3,142)                    (3.38) 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

𝑓(𝑡) = 16,445𝑡 + 90,395 + 167,162 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

4
) + 117,949 cos (2𝜋𝑡 ∙

4

16
− 1,543) + 79,465cos(2𝜋𝑡 ∙

8

30
− 3,142)                                        (3.39) 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

𝑓(𝑡) = 3,5542𝑡 + 124,13 + 53 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

4
) + 43,354 cos (2𝜋𝑡 ∙

1

2
−

2,474) + 25,56(2𝜋𝑡 ∙
6

16
+ 0,825)                                                          (3.40) 

Виробництво електричного устаткування 
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𝑓(𝑡) = 9,9812𝑡 + 226,47 + 124,852 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) + 60,928 cos (2𝜋𝑡 ∙

3

8
−

2,765) + 62,339cos(2𝜋𝑡 ∙
5

16
+ 0,175)                                                       (3.41) 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та ін-

ших транспортних засобів 

𝑓(𝑡) = 20,964𝑡 + 797,16 + 265,337 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) + 226,129 cos (2𝜋𝑡 ∙

1

16
− 2,749) + 198,977cos(2𝜋𝑡 ∙

4

16
− 2,061)                                             (3.42) 

Виробництво меблів,іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устат-

кування 

𝑓(𝑡) = 13,086𝑡 + 326,18 + 99,608 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) + 55,191 cos (2𝜋𝑡 ∙

1

16
−

2,868) + 87,331cos (2𝜋𝑡 ∙
4

16
− 0,625)                                                    (3.43) 

Оцінка змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, баланс % 

𝑓(𝑡) = 0,1887𝑡 + 1,7787 + 5,601 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

16
) + 5,55 cos (2𝜋𝑡 ∙

1

16
−

2,463) + 12,821𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡 ∙
4

16
− 0,581)                                               (3.44) 

Очікувані зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, баланс 

% 

𝑓(𝑡) = 1,0623𝑡 − 14,921 + 10,46 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

16
− 2,712) +

11,259cos(2𝜋𝑡 ∙
4

16
+ 1,146)                                                                       (3.45) 

Оцінка поточного обсягу запасів товарів, баланс % 

𝑓(𝑡) = −0,0542𝑡2 + 1,602𝑡 − 15,87 + 3,945 cos (2𝜋𝑡 ∙
0

8
) +

2,928 cos (2𝜋𝑡 ∙
1

16
− 1,615) + 1,792 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡 ∙

3

17
− 1,005)                     (3.46) 
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Таблиця 3.2 - Прогнозні значення, з урахуванням карантинних обмежень 

  

Зайняте 

населення 

15-70, тис 

осіб 

Природ-

ний при-

ріст (ско-

рочення) 

мігра-

ційний 

приріст 

(скоро-

чення), 

осіб 

Права на 

комер-

ційні по-

зна-

чення, 

автор-

ські та 

суміжні 

права 

тощо 

Коштів 

інозем-

них ін-

весторів 

Коштів 

насе-

лення на 

індиві-

дуальне 

житлове 

будівни-

цтво 

Рибне 

госпо-

дарство 

Водний 

транс-

порт 

По-

штова та 

кур'єр-

ська дія-

льність 

III 2020 16117,188 -73960,661 1906,767 2051,281 323,024 9635,427 2,636 57,049 -47,07 

IV 2020 16235,722 -94136,587 5214,523 4865,375 -463,007 6378,2 16,118 59,89 110,14 

I 2021 16386,47 -85489,205 6825,08 2336,816 -325,557 7230,697 12,443 34,821 22,35 

II 2021 16572,421 -72242,552 -80,59 4556,03 -337,628 7541,099 18,319 77,638 39,01 

III 2021 16466,592 -88780,716 9154,244 -11,822 -1044,272 8348,495 8,613 54,387 -21,71 

IV 2021 16197,911 -103691,43 3263,989 2211,498 -767,554 6056,021 24,898 30,969 143,78 

I 2022 16364,778 -89157,555 2732,737 636,957 -608,061 7963,935 10,32 64,2 63,33 

II 2022 16728,864 -82406,726 9312,367 2993,047 -1144,825 9175,973 16,447 59,669 86,12 

III 2022 16710,594 -103473,39 1630,621 3869,832 -733,557 8867,855 11,185 43,317 30,11 

IV 2022 16575,714 -110941,56 5707,944 3602 -501,494 7375,172 17,818 35,409 198,71 

  

Телекому-
нікації 

(електрозв'-

язок) 

Виробниц-
тво коксу 

та продук-

тів нафто-
перероб-

лення 

Виробни-
цтво ком-

п'ютерів, 

електрон-
ної та оп-

тичної 

продукції 

Виробни-
цтво еле-

ктрич-

ного 
устатку-

вання 

Виробни-
цтво ав-

тотранс-

портних 
засобів, 

причепів 

Виробни-
цтво меб-

лів, ре-

монт і 
монтаж 

машин та 

устатку-
вання 

Оцінка 
змін об-

сягу про-

дажу 
(обороту) 

за попе-

редні три 
місяці 

Очікувані 
зміни об-

сягу про-

дажу 
(обороту) 

в насту-

пні три 
місяці 

Оцінка 
поточ-

ного об-

сягу запа-
сів това-

рів 

III 2020 2080,342 532,229 217,295 515,75 1095,316 612,891 -19,00 2,00 -9,00 

IV 2020 3990,569 732,761 246,058 543,39 1434,516 490,051 16,796 11,487 -1,224 

I 2021 2001,462 525,764 225,834 472,845 1446,97 516,181 14,966 0,042 1,606 

II 2021 4416,765 379,501 277,694 577,613 1285,244 652,848 -0,533 10,197 3,109 

III 2021 2634,138 629,44 196,824 596,751 1474,611 655,96 5,493 30,188 2,228 

IV 2021 4836,371 785,113 311,355 452,459 1838,166 563,484 25,355 29,603 0,138 

I 2022 2545,938 562,92 202,501 644,397 1826,291 616,767 23,251 19,074 -1,151 

II 2022 4243,095 464,692 293,935 618,574 1595,253 773,242 6,332 27,895 -1,063 

III 2022 1746,182 719,785 245,728 472,826 1680,879 785,803 10,008 44,504 -1,07 

IV 2022 3656,409 826,346 274,492 690,279 1922,056 690,977 26,946 39,005 -2,972 

 

Обґрунтування доцільності включення зазначеного набору індикаторів 

обумовлене результатами дослідження колінеарності шляхом застосування 

сигма-обмеженої параметризації (рисунок 3.1) та кореляційного аналізу зале-

жності як регресанта від кожного із індикаторів регресорів, так і факторів між 

собою (рисунок 3.2).  

З метою проведення такого методу інтелектуального аналізу даних, як 

виявлення ключових факторів, запропоновано застосовувати програму 

Statistica Portable. 
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Collinearity statistics for terms in the equation (Spreadsheet7.sta)

(*Zeroed predictors failed tolerance check)

Sigma-restricted parameterization

Effect

Tolernce Variance

Infl fac

R square Валовий

внутрішній

продукт, без

криму,

фактичні ціни

млн грн

Beta in

Валовий

внутрішній

продукт, без

криму,

фактичні ціни

млн грн

Partial

Валовий

внутрішній

продукт, без

криму,

фактичні ціни

млн грн

Semi-par

Безробітне

населення (за

методологією

МОП), тис осіб

Beta in

Безробітне

населення (за

методологією

МОП), тис осіб

Partial

Безробітне

населення (за

методологією

МОП), тис осіб

Semi-par

Потреба у працівниках, тис. осіб

Зайняте населення 15-70, тис осіб

Природний приріст (скорочення)

міграційний приріст (скорочення), осіб

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

Рибне господарство

Водний транспорт

Поштова та кур'єрська діяльність

Телекомунікації (електрозв'язок)

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

Виробництво електричного устаткування

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

Виробництво меблів,іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування

Оборот роздрібної торгівлі (Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної  торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і 

Бензин моторний Оптовий і роздрібнийПродаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС тис грн

Оцінка змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, баланс %

Очікувані зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, баланс %

Оцінка поточного обсягу запасів товарів, баланс %

0,012128 82,4544 0,987872 0,080935 1,00000 0,008913 0,067230 1,00000 0,007404

0,039729 25,1705 0,960271 0,028928 1,00000 0,005766 -0,840475 -1,00000 -0,167525

0,007017 142,5054 0,992983 -0,527783 -1,00000 -0,044212 0,684066 1,00000 0,057304

0,004147 241,1277 0,995853 -0,126115 -1,00000 -0,008122 0,241690 1,00000 0,015565

0,045427 22,0133 0,954573 -0,356370 -1,00000 -0,075955 0,003843 1,00000 0,000819

0,024704 40,4800 0,975296 -0,223570 -1,00000 -0,035139 0,238005 1,00000 0,037408

0,062529 15,9925 0,937471 -0,142400 -1,00000 -0,035608 0,087041 1,00000 0,021765

0,016830 59,4163 0,983170 -0,261832 -1,00000 -0,033968 0,234779 1,00000 0,030458

0,087981 11,3661 0,912019 -0,321398 -1,00000 -0,095331 0,129379 1,00000 0,038376

0,035189 28,4176 0,964811 0,144083 1,00000 0,027028 -0,118203 -1,00000 -0,022173

0,013160 75,9874 0,986840 0,030181 1,00000 0,003462 0,231333 1,00000 0,026538

0,009349 106,9615 0,990651 0,548590 1,00000 0,053044 0,139952 1,00000 0,013532

0,010305 97,0412 0,989695 -0,367737 -1,00000 -0,037330 0,039632 1,00000 0,004023

0,013478 74,1964 0,986522 0,011631 1,00000 0,001350 0,145738 1,00000 0,016919

0,039347 25,4147 0,960653 0,208676 1,00000 0,041393 -0,206588 -1,00000 -0,040979

0,014660 68,2145 0,985340 0,000735 1,00000 0,000089 -0,153010 -1,00000 -0,018526

0,074805 13,3681 0,925195 0,124462 1,00000 0,034041 -0,128366 -1,00000 -0,035109

0,001849 540,7999 0,998151 1,060602 1,00000 0,045607 -0,578195 -1,00000 -0,024863

0,010592 94,4109 0,989408 0,458933 1,00000 0,047232 -0,298816 -1,00000 -0,030753

-0,000000

0,000000  

Рисунок 3.2 – Статистика колінеарності індикаторів статистичної бази дослі-

дження 
 

Аналіз рисунку 3.1 (коефіцієнтів бета - графа «Валовий внутрішній про-

дукт, без урахування республіки Крим», фактичні ціни, млн грн.) свідчить про 

доцільність ранжування предикторів за ступенем їх впливу на відгук наступ-

ним чином: 1) бензин моторний оптовий і роздрібний продаж світлих нафто-

продуктів і газу через АЗС, тис грн.; 2) виробництво коксу та продуктів нафто 

перероблення; 3) природний приріст (скорочення) населення; 4) оцінка змін 

обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, баланс %;   5) виробництво 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції; 6) права на комерційні позна-

чення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, лі-

цензії, концесії тощо; 7) інвестиції у водний транспорт;  8) інвестиції у рибне 

господарство; 9) кошти іноземних інвесторів;    10) інвестиції у виробництво 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних за-

собів; 11) інвестиції у поштову та кур'єрська діяльність; 12) кошти населення 

на індивідуальне житлове будівництво; 13) міграційний приріст (скорочення), 

осіб; 14) оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот юри-

дичних осіб,  розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках; 15) 

потреба у працівниках, тис. осіб; 16) інвестиції у телекомунікації (електрозв'-

язок); 17) зайняте населення у віці 15-70, тис осіб; 18) інвестиції у виробництво 
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електричного устаткування; 19) інвестиції у виробництво меблів, іншої проду-

кції, ремонт і монтаж машин та устаткування; 20) очікувані зміни обсягу про-

дажу (обороту) в наступні три місяці, баланс %; 21) оцінка поточного обсягу 

запасів товарів, баланс %. 

Аналіз рисунку 3.1 (коефіцієнтів бета - графа «безробітне населення (за 

методологією МОП»), тис осіб) свідчить про доцільність ранжування предик-

торів за ступенем їх впливу на відгук наступним чином: 1) зайняте населення 

у віці 15-70, тис осіб; 2) природний приріст (скорочення) населення; 3) обсяги 

оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС, тис 

грн.; 4) оцінка змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, баланс 

%; 5) міграційний приріст (скорочення), осіб; 6) кошти іноземних інвесторів; 

7) інвестиції у рибне господарство; 8) інвестиції у телекомунікації (електроз-

в'язок); 9) інвестиції у виробництво автотранспортних засобів, причепів і на-

півпричепів та інших транспортних засобів; 10) інвестиції у виробництво меб-

лів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування; 11) інвестиції у 

виробництво електричного устаткування; 12) інвестиції у виробництво коксу 

та продуктів нафто перероблення; 13) інвестиції у водний транспорт; 14) інве-

стиції у оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підпри-

ємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, ро-

зрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках; 15) інвестиції у по-

штову та кур'єрську діяльність; 16) коштів населення на індивідуальне жит-

лове будівництво; 17) потреба у працівниках, тис. осіб; 18) інвестиції у вироб-

ництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції; 19) права на комер-

ційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, 

патенти, ліцензії, концесії тощо; 20) очікувані зміни обсягу продажу (обороту) 

в наступні три місяці, баланс %; 21) оцінка поточного обсягу запасів товарів, 

баланс %.  

Крім того, часткові коефіцієнти кореляції (графи «Валовий внутрішній 

продукт, без урахування республіки Крим», фактичні ціни млн грн. та «Чисе-

льність безробітного населення (за методологією МОП)», тис осіб) рисунку 3.1 
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демонструють ступінь впливу одного предиктора на відгук за умови припу-

щення, що інші предиктори закріплені на постійному рівні. Розрахункові зна-

чення даного показника підтверджують описаний вище висновок про значний 

ступніть впливу на досліджувані регресанти всього набору з 21 регресора. 

Аналіз коефіцієнта детермінації (графи «R квадрат» рисунку 3.1), тобто 

квадрата коефіцієнта множинної кореляції між даною змінною та всіма ін-

шими, зазначив високу значущість усіх показників, крім двох: очікуваних 

зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, баланс %; оцінки пото-

чного обсягу запасів товарів, баланс %. 

Correlations of Vectors in Design Matrix X (Spreadsheet7.sta)

Correlation matrix for the vectors

in the design matrix X

Effect

Col. 2

Потреба у

працівниках,

тис. осіб

Col. 3

Зайняте

населення

15-70, тис осіб

Col. 4

Природний

приріст

(скорочення)

Col. 5

міграційний

приріст

(скорочення),

осіб

Col. 6

права на

комерційні

позначення,

об’єкти

промислової

власності,

авторські та

суміжні

права,

патенти,

ліцензії,

концесії тощо

Col. 7

коштів

іноземних

інвесторів

Col. 8

коштів

населення на

індивідуальне

житлове

будівництвоПотреба у працівниках, тис. осіб

Зайняте населення 15-70, тис осіб

Природний приріст (скорочення)

міграційний приріст (скорочення), осіб

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

Рибне господарство

Водний транспорт

Поштова та кур'єрська діяльність

Телекомунікації (електрозв'язок)

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

Виробництво електричного устаткування

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

Виробництво меблів,іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування

Оборот роздрібної торгівлі (Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і 

Бензин моторний Оптовий і роздрібнийПродаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС тис грн

Оцінка змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, баланс %

Очікувані зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, баланс %

Оцінка поточного обсягу запасів товарів, баланс %

Валовий внутрішній продукт, без криму, фактичні ціни млн грн

Безробітне населення (за методологією МОП), тис осіб

1,000000 0,009414 -0,351557 -0,096740 0,105925 -0,610581 -0,138468

0,009414 1,000000 0,232998 -0,124038 -0,005703 0,052756 0,312175

-0,351557 0,232998 1,000000 -0,702746 -0,482249 0,470676 0,024959

-0,096740 -0,124038 -0,702746 1,000000 0,400979 -0,350521 0,302060

0,105925 -0,005703 -0,482249 0,400979 1,000000 -0,381317 -0,061377

-0,610581 0,052756 0,470676 -0,350521 -0,381317 1,000000 -0,200024

-0,138468 0,312175 0,024959 0,302060 -0,061377 -0,200024 1,000000

-0,185701 0,141177 -0,140197 0,181576 0,142105 -0,163752 0,587410

-0,391735 0,491862 0,460452 -0,309749 -0,321413 0,416758 0,455941

-0,045982 -0,200061 -0,108905 0,324224 0,159018 -0,293289 0,506590

-0,064066 -0,000139 -0,319315 0,331267 0,697882 -0,215338 -0,022014

0,184517 0,363993 -0,509854 0,594470 0,321663 -0,231865 0,543170

0,179530 0,014861 -0,280535 0,460371 0,194276 -0,198289 0,414407

0,218571 0,113220 -0,366881 0,267822 0,324081 -0,169958 0,201849

0,357915 0,243812 -0,288780 0,380569 0,193290 -0,240062 0,485512

0,073907 -0,054163 -0,339274 0,181532 0,181201 0,110755 -0,095659

-0,397807 0,638129 0,218726 0,050653 -0,201152 0,372428 0,366681

-0,186040 0,568108 0,639368 -0,539130 -0,111769 0,258809 0,358915

0,255235 -0,251865 -0,326961 0,473758 0,087824 -0,486300 0,459308

0,289778 0,524610 0,069182 -0,158294 -0,062026 -0,154643 0,526592

0,677981 -0,020368 -0,310065 0,096128 0,044577 -0,525705 0,278977

0,546196 0,457010 -0,220434 0,125958 0,106035 -0,459727 0,529006

-0,403276 -0,859511 0,048334 0,041714 -0,082398 0,286757 -0,366126

Рисунок 3.3 – Фрагмент матриці кореляції індикаторів статистичної бази дос-

лідження 
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Рисунок 3.4 – Матриця кореляції індикаторів статистичної бази дослідження 

 

В той же час, дослідження кореляційної матриці (рисунок 3.2 і 3.3) до-

зволяє стверджувати про наявність: 

- сильного прямого зв’язку валового внутрішнього продукту з наступ-

ними показниками: виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; ви-

робництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших тран-

спортних засобів; очікувані зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три мі-

сяці, баланс %; оцінка поточного обсягу запасів товарів, баланс %; 

- сильного оберненого зв’язку чисельності безробітного населення з та-

кими показниками: зайняте населення у віці 15-70, тис осіб; очікувані зміни 

обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, баланс %; 

- середнього прямого зв’язку валового внутрішнього продукту з такими 

показниками: потреба у працівниках, тис. осіб; кошти населення на 
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індивідуальне житлове будівництво; виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; 

- середнього оберненого зв’язку обсягу безробітного населення з такими 

показниками: виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; виробниц-

тво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспорт-

них засобів. 

2. Формування методології дослідження: обґрунтування методів мате-

матичної формалізації поставленої проблеми.  

Оцінювання напряму трансформації траєкторії економічного та соціаль-

ного розвитку України унаслідок введення карантинних обмежень з викорис-

танням засад інтелектуального аналізу даних пропонується здійснити шляхом 

побудови нейронної мережі. Економіко-математичні моделі нейронної мережі 

залежності валового внутрішнього продукту та безробітного населення від фа-

кторних ознак запропоновано представити за допомогою багатошарового пе-

рсептрону MLP з використанням алгоритму BFGS та на основі радіальних ба-

зисних функцій RBF з використанням алгоритму RBFT.  

Так, економіко-математична модель нейронної мережі досліджуваного 

ризику набуває вигляду: 

 

𝑓(𝑥) = 𝐹 (∑𝑤𝑖𝑁𝑗𝑁𝑁…∑𝑤𝑖2𝑗22
𝑖2𝑖𝑁

𝐹 (∑𝑤𝑖1𝑗11𝑥𝑖1𝑗11
𝑖1

− 𝜃𝑗11) − 𝜃𝑗22…

− 𝜃𝑗𝑁𝑁) 

(3.47) 

 

де 𝐹(∑ 𝑤𝑖1𝑗11𝑥𝑖1𝑗11𝑖1 − 𝜃𝑗11) – шар 1; 

∑ 𝑤𝑖2𝑗22𝑖2 𝐹(∑ 𝑤𝑖1𝑗11𝑥𝑖1𝑗11𝑖1 − 𝜃𝑗11) − 𝜃𝑗22 – шар 2; 

𝐹(∑ 𝑤𝑖𝑁𝑗𝑁𝑁…∑ 𝑤𝑖2𝑗22𝑖2𝑖𝑁 𝐹(∑ 𝑤𝑖1𝑗11𝑥𝑖1𝑗11𝑖1 − 𝜃𝑗11) − 𝜃𝑗22…− 𝜃𝑗𝑁𝑁) – 

шар N; 
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і – номер входу; 

j – номер нейрону у шарі; 

𝑥𝑖1𝑗11 – і-ий вхідний сигнал j-го нейрону у шарі 1; 

𝑤𝑖𝑁𝑗𝑁𝑁 – ваговий коефіцієнт і-ого вхідного сигналу j-го нейрону у шарі 

N; 

𝜃𝑗𝑁𝑁 – пороговий рівень j-го нейрону у шарі N. 

В свою чергу, економіко-математична модель нейронної мережі на ос-

нові радіальних базисних функцій набуває вигляду [7, 2]: 

 

𝑓(𝑥) =∑𝑤𝑖𝜑(‖𝑥 − 𝑥𝑖‖)

𝑁

𝑖=1

 

(3.48) 

 

де - 𝑤𝑖  – ваговий коефіцієнт і-ого вхідного сигналу; 

𝜑 – регресори; 

𝑥𝑖 – центри радіальних базисних функцій. 

Для побудови нейронної мережі типу багатошарового персептрону MLP 

використовується алгоритм Бройдена - Флетчера - Гольдфарба – Шанно 

(Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno (BFGS)) – один із самих розповсюджених 

квазіньютонівських методів, сутність якого полягає у здійсненні ітеративної 

процедури числової оптимізації з метою пошуку локального екстремуму нелі-

нійної функції без обмежень. Алгоритм BFGS передбачає реалізацію наступ-

ною послідовності кроків: 

1) визначення вагових коефіцієнтів випадковими малими величинами та 

початкового значення наближення зворотнього гессіана V – матриці розміру 

nxn, де n – довжина вектор градієнта g. 

2) розрахунок градієнту g. 

3) обчислення кореляції вагових коефіцієнтів ∆𝑊 = 𝑔 ∙ 𝜏,𝑊𝑘+1 = 𝑊𝑘 −

∆𝑊 , де 𝜏 параметр швидкості навчання. 
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4) визначення нового значення градієнту 𝑔 = 𝑔(𝑊), враховуючи попе-

реднє значення 𝑔𝑝, а також обчислення зміну градієнту ∆𝑔 = 𝑔 − 𝑔𝑝. 

5) розрахунок зворотного гессіана (r - зміна градієнта, s - зміна ваг ): 

𝑉𝑘+1 = 𝑉𝑘 −
𝑉𝑘 ∙ 𝑠 ∙ 𝑠

𝑇 ∙ 𝑉𝑘
𝑠𝑇 ∙ 𝑉𝑘 ∙ 𝑠

+
𝑟 ∙ 𝑟𝑇

𝑠𝑇 ∙ 𝑠
, 

𝑟 = ∆𝑔𝑘 = 𝑔𝑘 − 𝑔𝑘−1 

𝑠 = ∆𝑊𝑘 = 𝑊𝑘 −𝑊𝑘−1 

(3.49) 

6) розрахунок зміни вагових коефіцієнтів ∆𝑊 = 𝑊 ∙ 𝑔  та відповідне ко-

ригування параметрів 𝑊 = 𝑊 − ∆𝑊. 

7) визначимо значення похибки. У випадку перевищення похибки зна-

чення заданої точності, необхідно повторити алгоритм, починаючи з 4 етапу. 

В іншому випадку, алгоритм зупиняється. 

Для побудови нейронної мережі на основі радіальних базисних функцій 

RBF використовується алгоритм RBFT. Для реалізації даного етапу пропону-

ється використати можливості програми Statistica: пакет «Аналіз», вкладка 

«Нейронні мережі», складка «Регресія» (рисунок 3.4 – 3.8).  

 

Рисунок 3.5 – Вікно побудови моделей нейронних мереж (вибір змінних ана-

лізу) 
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Рисунок 3.6 – Вікно побудови моделей нейронних мереж (налаштування па-

раметрів) 

 

Рисунок 3.7 – Вікно побудови моделей нейронних мереж (вибір типів ней-

ронних мереж) 
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Рисунок 3.8 – Вікно побудови моделей нейронних мереж (вибір додаткових 

функцій нейронних мереж) 

 

 

Рисунок 3.9 – Вікно побудови моделей нейронних мереж (вибір додаткових 

параметрів побудови моделей) 

3. Практична апробація методики проектувальних розрахунків: прогно-

зування рівнів ВВП та чисельності безробітного населення за період - 1 
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квартал 2020р - 4 квартал 2022р. Проведемо економіко-математичне моделю-

вання двох типів нейронних мереж (багатошарового персептрону MLP та ме-

режі на основі радіальних базисних функцій RBF) регресійної залежності ва-

лового внутрішнього продукту та безробітного населення від релевантних ре-

гресорів і систематизуємо отримані результати в табличному вигляді (рисунок 

3.9). 

Summary of active networks (Spreadsheet7.sta)

Index Net. name Training perf. Test perf. Training error Test error Training

algorithm

Error function Hidden

activation

Output

activation

1 MLP 21-5-2 0,973187 0,977594 0,004519 0,012485 BFGS 13 SOS Sine Identity

2 MLP 21-5-2 0,999999 0,975184 0,000000 0,006793 BFGS 131 SOS Exponential Sine

3 MLP 21-6-2 0,936821 0,970242 0,009444 0,013917 BFGS 11 SOS Sine Tanh

4 MLP 21-5-2 0,991670 0,980823 0,001399 0,012250 BFGS 18 SOS Tanh Sine

5 MLP 21-5-2 0,984664 0,975821 0,002429 0,014108 BFGS 26 SOS Logistic Logistic

6 RBF 21-5-2 0,182852 0,537886 0,074342 0,123409 RBFT SOS Gaussian Identity

7 RBF 21-5-2 0,463001 0,652043 0,074342 0,123409 RBFT SOS Gaussian Identity

8 RBF 21-5-2 0,446046 0,735705 0,074342 0,123409 RBFT SOS Gaussian Identity

9 MLP 21-6-2 0,999841 0,979002 0,000026 0,010508 BFGS 35 SOS Exponential Exponential

10 MLP 21-5-2 0,964678 0,983086 0,005649 0,012953 BFGS 9 SOS Identity Tanh

11 RBF 21-5-2 0,708576 0,975072 0,037124 0,043064 RBFT SOS Gaussian Identity

12 MLP 21-6-2 0,991946 0,976478 0,001359 0,011874 BFGS 27 SOS Logistic Logistic

13 MLP 21-6-2 0,968505 0,984588 0,005201 0,008732 BFGS 8 SOS Identity Sine  

Рисунок 3.10 – Результати побудови моделей нейронних мереж регресійної 

залежності валового внутрішнього продукту та безробітного населення від 

регресорів 

 

Аналіз рисунку 3.9 свідчить про значно більший спектр побудованих 

нейронних мереж у вигляді багатошарового персептрону MLP (9 з 13; 69,23% 

моделей), ніж мереж на основі радіальних базисних функцій RBF (30,77% мо-

делей). Усі представлені моделі (окрім 6, 7, 8 і 11) характеризуються високим 

рівнем адекватності, про що свідчать наведені у графах «Продуктивність нав-

чання», «Контр продуктивність», «Тест продуктивність» критерії. В той же 

час, продуктивність моделей MLP має значно менший діапазон варіації коефі-

цієнтів кореляції – від 0,9368 до 0,9999  (навчальна вибірка); від 0,9702 до 

0,9845 (тестова вибірка), ніж RBF моделей – відповідно; від 0,1829 до 0,7086 

(навчальна вибірка); від 0,5379 до 0,9846 (тестова вибірка). Достовірність по-

будованих моделей нейронних мереж підтверджується також показником 
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помилки в межах навчальної, контрольної та тестової вибірки, яка приймає 

близькі до нульового рівня значення. 

З метою подальшого використання побудованих моделей для прогнозу-

вання ВВП та чисельності безробітного населення в період - 1 квартал 2020р - 

4 квартал 2022 р оберемо усі побудовані 13 моделей, які мають наступні хара-

ктеристики: 1) модель з архітектурою MLP 21-5-2 (загальна кількість шарів 21, 

кількість прихованих шарів 5); 2) модель з архітектурою MLP 21-5-2 (загальна 

кількість шарів 21, кількість прихованих шарів 5); 3) модель з архітектурою 

MLP 21-6-2 (загальна кількість шарів 21, кількість прихованих шарів 6); 4) мо-

дель з архітектурою MLP 21-5-2 (загальна кількість шарів 21, кількість прихо-

ваних шарів 5); 5) модель з архітектурою MLP 21-5-2 (загальна кількість шарів 

21, кількість прихованих шарів 5); 6) модель з архітектурою RBF 21-5-2 (зага-

льна кількість шарів 21, кількість прихованих шарів 5); 7) модель з архітекту-

рою RBF 21-5-2 (загальна кількість шарів 21, кількість прихованих шарів 5); 

8) модель з архітектурою RBF 21-5-2 (загальна кількість шарів 21, кількість 

прихованих шарів 5); 9) модель з архітектурою MLP 21-6-2 (загальна кількість 

шарів 21, кількість прихованих шарів 6);           10) модель з архітектурою MLP 

21-5-2 (загальна кількість шарів 21, кількість прихованих шарів 5); 11) модель 

з архітектурою RBF 21-5-2 (загальна кількість шарів 21, кількість прихованих 

шарів 5); 12) модель з архітектурою MLP 21-6-2 (загальна кількість шарів 21, 

кількість прихованих шарів 6); 13) модель з архітектурою MLP 21-6-2 (зага-

льна кількість шарів 21, кількість прихованих шарів 6). Для побудови нейрон-

ної мережі типу багатошарового персептрону MLP використовується алго-

ритм BFGS, відповідно, нейронної мережі на основі радіальних базисних фу-

нкцій RBF використовується алгоритм RBFT.  

Фрагмент архітектури нейронної мережі перспептрону 21 шарів із 6 при-

хованими шарами MLP 21-5-2 (модель 1) представимо на рисунку 2.10. Всі 

інші моделі представимо  на рисунках Г1-Г69 додатку Г. 
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Network weights (Spreadsheet7.sta)

Weight ID

Connections

1.MLP 21-5-2

Weight values

1.MLP 21-5-2

Connections

2.MLP 21-5-2

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

Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 1 -0,057008 Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 1

Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 2 -0,174539 Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 2

Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 3 -0,010515 Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 3

Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 4 0,011973 Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 4

Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 5 -0,036693 Потреба у працівниках, тис. осіб --> hidden neuron 5

Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 1 -0,029574 Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 1

Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 2 0,152916 Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 2

Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 3 0,202181 Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 3

Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 4 0,007077 Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 4

Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 5 0,199111 Зайняте населення 15-70, тис осіб --> hidden neuron 5

Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 1 -0,129421 Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 1

Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 2 0,086522 Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 2

Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 3 0,158329 Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 3

Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 4 0,005035 Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 4

Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 5 0,007741 Природний приріст (скорочення) --> hidden neuron 5

міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 1 0,014024 міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 1

міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 2 -0,086780 міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 2

міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 3 -0,044901 міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 3

міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 4 0,146937 міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 4

міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 5 0,046278 міграційний приріст (скорочення), осіб --> hidden neuron 5

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 1 0,087118права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 2 0,415536права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 3 0,283452права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 4 -0,258651права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 5 0,254409права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо --> hidden neuron 5

коштів іноземних інвесторів --> hidden neuron 1 0,048794 коштів іноземних інвесторів --> hidden neuron 1Рисунок 3.11 – Фрагмент архітектури нейронної мережі перспептрону 21 ша-

рів із 5 прихованими шарами MLP 21-5-2 

 

Діаграму розсіювання теоретичних (отриманих шляхом використання 

побудованих 13 нейронних мереж) та фактичних значень ризик використання 

фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів наведемо 

на рисунку 2.11 для показника ВВП та рисунку 2.12 для чисельності безробіт-

ного населення. На основі візуального співвідношення нейронних мереж, по-

будованих для прогнозування валового внутрішнього продукту та безробіт-

ного населення можна зробити висновки про достовірність обраних моделей, 

про що свідчить щільність розташування фактичних значень у порівнянні із 

теоретичними (прогнозними, знайденими на основі використання моделей, ок-

рім 8 моделі). 
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Валовий внутрішній продукт, без криму, фактичні ціни млн грн (Target) vs.

Валовий внутрішній продукт, без криму, фактичні ціни млн грн (Output)

 Samples: Test

14.MLP 21-5-2

14.MLP 21-5-2

14.MLP 21-6-2

14.MLP 21-5-2
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Рисунок 3.12 – Співвідношення фактичних та прогнозних рівнів ВВП 

Безробітне населення (за методологією МОП), тис осіб (Target) vs. Безробітне

населення (за методологією МОП), тис осіб (Output)

 Samples: Test

14.MLP 21-5-2

14.MLP 21-5-2

14.MLP 21-6-2

14.MLP 21-5-2

14.MLP 21-5-2

14.RBF 21-5-2
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Рисунок 3.13 – Співвідношення фактичних та прогнозних рівнів чисельності 

безробітного населення 
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Про якість побудованих нейромережевних моделей можна говорити та-

кож на основі даних рисунку 2.13, тобто кореляційних коефіцієнтів фактичних 

та прогнозних рівнів в розрізі 13 побудованих нейромережевних моделей про-

гнозування рівнів валового внутрішнього продукту та чисельності безробіт-

ного населення даних у період: 1 квартал 2015 р. - 4 квартал 2019 р. Таким 

чином, найбільш прийнятними для здійснення прогнозування на період 1 ква-

ртал 2020 – 4 квартал 2022 р. виступають: для валового внутрішнього продукту 

2 модель з архітектурою MLP 21-5-2; 9 модель з архітектурою MLP 21-6-2; 12 

модель з архітектурою MLP 21-6-2; для безробітного населення: 2 модель з 

архітектурою MLP 21-5-2; 4 модель з архітектурою MLP 21-5-2; 9 модель з 

архітектурою MLP 21-6-2; 12 модель з архітектурою MLP 21-6-2. 

Correlation coeff icients (Spreadsheet7.sta)

Samples: Train

Валовий

внутрішній

продукт, без

криму,

фактичні ціни

млн грн

Train

Безробітне

населення (за

методологією

МОП), тис осіб

Train

1.MLP 21-5-2

2.MLP 21-5-2

3.MLP 21-6-2

4.MLP 21-5-2

5.MLP 21-5-2

6.RBF 21-5-2

7.RBF 21-5-2

8.RBF 21-5-2

9.MLP 21-6-2

10.MLP 21-5-2

11.RBF 21-5-2

12.MLP 21-6-2

13.MLP 21-6-2

0,967377 0,978997

0,999999 0,999999

0,943311 0,930331

0,989346 0,993993

0,986382 0,982946

0,266493 0,099210

0,318393 0,607609

0,458571 0,433521

0,999810 0,999871

0,954865 0,974492

0,735311 0,681840

0,991691 0,992201

0,967713 0,969298
 

Рисунок 3.14 – Кореляційні коефіцієнти в розрізі 13 побудованих нейромере-

жевних моделей прогнозування рівнів валового внутрішнього продукту та 

безробітного населення на період 1 квартал 2015 р. - 4 квартал 2019 р. 

 

Про якість побудованих нейромережевних моделей можна говорити та-

кож на основі даних рисунків 3.14 і 3.15, тобто розрахованих прогнозних рів-

нів валового внутрішнього продукту та безробітного населення, а також 
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статистики передбачених значень (рисунок 33.16, .17) та чутливість моделей 

обраних нейронних мереж в розрізі вхідних предикторів (рисунок 3.18). 

Аналіз статистичних характеристик моделей нейронних мереж, предста-

влених в додатку Г,  в розріз обраних найбільш адекватних (для валового вну-

трішнього продукту 2 модель з архітектурою MLP 21-5-2, 9 модель з архітек-

турою MLP 21-6-2, 12 модель з архітектурою MLP 21-6-2; для безробітного 

населення: 2 модель з архітектурою MLP 21-5-2, 4 модель з архітектурою MLP 

21-5-2, 9 модель з архітектурою MLP 21-6-2, 12 модель з архітектурою MLP 

21-6-2) свідчить про високу якість моделей (незначну варіацію мінімальних та 

максимальних рівнів як в межах навчальної, так і контрольної та тестової ви-

бірок) та незначний рівень чутливості моделей до зміни масштабу вхідних да-

них. 

Прогнозні значення 21 факторів, розраховані на основі рядів Фур’є за 

період з 1 кварталу 2020 р. по 4 квартал 2022 р., необхідних для подальшого 

використання в нейромережевих моделях для прогнозування шуканих значень 

валового внутрішнього продукту та безробітного населення, представлені в 

таблиці 3.1. 

Аналіз прогнозних значень валового внутрішнього продукту та безробі-

тного населення (додаток В, таблиця В.2) на період 2020 -2022 рр. в розрізі 

поквартальних даних свідчить про досить близькі рівні значень показників 

(отримані на основі обраних адекватних нейронних мереж): для валового вну-

трішнього продукту та безробітного населення 2 модель з архітектурою MLP 

21-5-2.  

Математичну модель нейронної мережі валового внутрішнього проду-

кту та чисельності безробітного населення у загальному вигляді можна пред-

ставити в наступному вигляді: 

 

ℎ1
(2)
= 𝑓(𝑤11

(1)
𝑥1 +𝑤12

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤120

(1)
𝑥20 +𝑤121

(1)
𝑥21 + 𝑏1

(1)
 (3.50) 
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ℎ2
(2)
= 𝑓(𝑤21

(1)
𝑥1 +𝑤22

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤220

(1)
𝑥20 +𝑤221

(1)
𝑥21 + 𝑏2

(1)
 

ℎ3
(2)
= 𝑓(𝑤31

(1)
𝑥1 +𝑤32

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤320

(1)
𝑥20 +𝑤321

(1)
𝑥21 + 𝑏3

(1)
 

ℎ4
(2)
= 𝑓(𝑤41

(1)
𝑥1 +𝑤42

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤420

(1)
𝑥20 +𝑤421

(1)
𝑥21 + 𝑏4

(1)
 

ℎ5
(2)
= 𝑓(𝑤51

(1)
𝑥1 +𝑤52

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤520

(1)
𝑥20 +𝑤521

(1)
𝑥21 + 𝑏5

(1)
 

𝑦(1)𝐵𝐵𝑃 = ℎ1𝐵𝐵𝑃
(3)

= 𝑓(𝑤11𝐵𝐵𝑃
(2)

ℎ1
(2)
+𝑤12𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ2
(2)
+𝑤13𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ3
(2)
+𝑤14𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ4
(2)

+𝑤15𝐵𝐵𝑃
(2)

ℎ5
(2)
+ 𝑏1𝐵𝐵𝑃

(2)
 

𝑦(1)𝐵𝑁 = ℎ1𝐵𝑁
(3)

= 𝑓(𝑤11𝐵𝑁
(2)

ℎ1
(2)
+𝑤12𝐵𝑁

(2)
ℎ2
(2)
+𝑤13𝐵𝑁

(2)
ℎ3
(2)
+ 𝑤14𝐵𝑁

(2)
ℎ4
(2)

+ 𝑤15𝐵𝑁
(2)

ℎ5
(2)
+ 𝑏1𝐵𝑁

(2)
 

 

де f(-) – специфікація функції активації прихованих нейронів, в нашому 

випадку експоненціальна функція; 

ℎ1
(2)

 – вихід першого прихованого нейрону в розрізі другого шару ней-

ронної мережі, входи якого є приховані нейрони першого шару 

𝑤11
(1)
𝑥1, 𝑤12

(1)
𝑥2, … , 𝑤120

(1)
𝑥20, 𝑤121

(1)
𝑥21 та 𝑏1

(1)
. Інші ℎ2

(2)
, ℎ3

(2)
, ℎ4

(2)
, ℎ5

(2)
 – аналогі-

чно; 

ℎ1𝐵𝐵𝑃
(3)

 , ℎ1𝐵𝑁
(3)

- виходи прихованих нейронів в розрізі третього шару ней-

ронної мережі для валового внутрішнього продукту та безробітного населення 

відповідно; входами для даних виходів є зважені виходи прихованих нейронів 

другого шару нейронної мережі ℎ1
(2)

 ,ℎ2
(2)

, ℎ3
(2)

, ℎ4
(2)

, ℎ5
(2)

. 

В якості специфікації функції активації виходу нейронної мережі в на-

шому випадку є функція синусоїди: 
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𝑂𝑈𝑇 = sin (𝑛𝑒𝑡) (3.51) 

 

де 𝑂𝑈𝑇 – виходи прихованих нейронів нейронної мережі в розрізі дру-

гого та третього шарів h2
(2)

, h3
(2)

, h4
(2)

, h5
(2)

 та h1
(2)

 ,h2
(2)

, h3
(2)

, h4
(2)

, h5
(2)

; 

𝑛𝑒𝑡 – сума вхідних сигналів, зважених на відповідні вагові коефіцієнти 

для другого та третього шарів, наприклад 𝑤11
(1)
𝑥1 +𝑤12

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤120

(1)
𝑥20 +

𝑤121
(1)
𝑥21 + 𝑏1

(1)
 для h1

(2)
. 

Найбільш адекватною серед побудованих нейромережевих моделей ви-

ступає модель 2, яку і пропонується використати для прогнозування в розрізі 

валового внутрішнього продукту та безробітного населення (рисунок 3.20). 

 

ℎ1
(2)
= 𝑓(0.2578𝑥1 − 0.0667𝑥2 + 0.0510𝑥3 − 0,0103𝑥4 + 0,2013𝑥5

− 0,0189𝑥6 + 0,0113𝑥7 − 0,0877𝑥8 − 0,0388𝑥9

− 0,0029𝑥10 + 0,0107𝑥11 − 0,0559𝑥12 + 0,0375𝑥13

+ 0,0730𝑥14 + 0,0082𝑥15 − 0,1613𝑥16 + 0,0276𝑥17

+ 0,0150𝑥18 − 0,0258𝑥19 + 0,0022𝑥20 + 0,0036𝑥21

+ 0,0366 

ℎ2
(2)
= 𝑓(0.3639𝑥1 − 0.0444𝑥2 + 0.1437𝑥3 + 0,2261𝑥4 − 0,0232𝑥5

+ 0,1093𝑥6 − 0,0040𝑥7 + 0,1064𝑥8 − 0,0050𝑥9

+ 0,0436𝑥10 − 0,0619𝑥11 − 0,0317𝑥12 − 0,0913𝑥13

+ 0,0233𝑥14 − 0,1218𝑥15 + 0,3452𝑥16 + 0,3493𝑥17

+ 0,0332𝑥18 − 0,0796𝑥19 − 0,0514𝑥20 + 0,0442𝑥21

+ 0,8570 

(3.52) 
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ℎ3
(2)
= 𝑓(0.0316𝑥1 + 0.0141𝑥2 − 0.0083𝑥3 + 0,1505𝑥4 − 0,1141𝑥5

+ 0,0103𝑥6 − 0,0184𝑥7 − 0,0055𝑥8 + 0,0356𝑥9

− 0,0795𝑥10 − 0,0138𝑥11 − 0,0780𝑥12 − 0,0420𝑥13

− 0,1365𝑥14 + 0,1985𝑥15 − 0,0112𝑥16 + 0,4406𝑥17

− 0,0907𝑥18 + 0,0176𝑥19 + 0,0159𝑥20 − 0,0490𝑥21

− 0,2688 

ℎ4
(2)
= 𝑓(0.1027𝑥1 + 0.0914𝑥2 + 0.1449𝑥3 + 0,0406𝑥4 + 0,1053𝑥5

+ 0,0097𝑥6 + 0,0588𝑥7 + 0,0014𝑥8 + 0,0309𝑥9

− 0,0964𝑥10 + 0,0030𝑥11 − 0,0180𝑥12 + 0,1557𝑥13

− 0,0980𝑥14 − 0,1021𝑥15 − 0,2570𝑥16 − 0,1313𝑥17

− 0,0352𝑥18 − 0,0442𝑥19 − 0,0121𝑥20 + 0,0668𝑥21

+ 0,0599 

ℎ5
(2)
= 𝑓(−0.0464𝑥1 − 0.0611𝑥2 + 0.1693𝑥3 + 0,3220𝑥4 + 0,0418𝑥5

− 0,0394𝑥6 + 0,0854𝑥7 + 0,1590𝑥8 + 0,0076𝑥9

− 0,0604𝑥10 − 0,1198𝑥11 − 0,0396𝑥12 − 0,2415𝑥13

− 0,0770𝑥14 + 0,2849𝑥15 − 0,1280𝑥16 + 0,0139𝑥17

− 0,0016𝑥18 − 0,0308𝑥19 − 0,0545𝑥20 − 0,0438𝑥21

− 0,1767 

𝑦(1)𝐵𝐵𝑃 = 𝑓(0.1446ℎ1
(2)
+ 0.1627ℎ2

(2)
+ 0.1875ℎ3

(2)
+ 0.2993ℎ4

(2)

+ 0.1626ℎ5
(2)
− 0.6762 

𝑦(1)𝐵𝑁 = 𝑓(−0.0925ℎ1
(2)
+ 0.4761ℎ2

(2)
− 0.2054ℎ3

(2)
+ 0.0407ℎ4

(2)

+ 0.0389ℎ5
(2)
+ 0.1502 

 

де 𝑥1 - потреба у працівниках, тис. осіб; 

𝑥2 - зайняте населення 15-70, тис осіб; 

𝑥3 - природний приріст (скорочення); 
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𝑥4- міграційний приріст (скорочення), осіб; 

𝑥5 - права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, ав-

торські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо; 

𝑥6- коштів іноземних інвесторів; 

𝑥7 - коштів населення на індивідуальне житлове будівництво; 

𝑥8 - інвестиції у рибне господарство; 

𝑥9 - інвестиції у водний транспорт; 

𝑥10 - інвестиції у поштову та кур'єрську діяльність; 

𝑥11 - інвестиції у телекомунікації (електрозв'язок); 

𝑥12 - інвестиції у виробництво коксу та продуктів нафто перероблення; 

𝑥13 - інвестиції у виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної про-

дукції; 

𝑥14 - інвестиції у виробництво електричного устаткування; 

𝑥15 - інвестиції у виробництво автотранспортних засобів, причепів і на-

півпричепів та інших транспортних засобів; 

𝑥16 - інвестиції у виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин та устаткування; 

𝑥17 – роздрібний товарооборот юридичних осіб, розрахункові дані щодо 

обсягів продажу товарів на ринках; 

𝑥18 - бензин моторний, оптовий і роздрібний продаж світлих нафтопро-

дуктів і газу через АЗС, тис грн.; 

𝑥19- оцінка змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, ба-

ланс %; 

𝑥20 - очікувані зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, 

баланс %; 

𝑥21 - оцінка поточного обсягу запасів товарів, баланс %; 
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Рисунок 3.15 – Співвідношення фактичних (до 4 кварталу 2019 включно) та 

прогнозних рівнів (починаючи з 1 кварталу 2020 р) в ВВП та чисельності без-

робітного населення 

4 етап. Практична апробація методики проектувальних розрахунків 

прогнозування рівнів валового внутрішнього продукту та чисельності безро-

бітного населення на період з 3 кварталу 2020 р по 4 квартал 2022 р. Проведемо 

економіко-математичне моделювання двох типів нейронних мереж (багатоша-

рового персептрону MLP та мережі на основі радіальних базисних функцій 

RBF) регресійної залежності валового внутрішнього продукту та безробітного 

населення від релевантних регресорів і систематизуємо отримані результати в 

табличному вигляді (рисунок 3.21). 

Summary of active networks (Spreadsheet7.sta)

Index Net. name Training perf. Test perf. Training error Test error Training

algorithm

Error function Hidden

activation

Output

activation

1 MLP 18-12-2 0,927752 0,854923 0,016645 0,015460 BFGS 8 SOS Logistic Sine

2 MLP 18-17-2 0,920189 0,838053 0,015770 0,012349 BFGS 9 SOS Logistic Tanh

3 MLP 18-8-2 0,994539 0,860934 0,000944 0,009592 BFGS 25 SOS Tanh Tanh

4 MLP 18-8-2 0,910821 0,876994 0,014532 0,016738 BFGS 4 SOS Exponential Logistic

5 MLP 18-13-2 0,965576 0,829655 0,008444 0,012170 BFGS 9 SOS Identity Identity

6 RBF 18-5-2 -0,043267 0,197068 0,081188 0,043034 RBFT SOS Gaussian Identity

7 RBF 18-5-2 0,283654 -0,222331 0,081188 0,043034 RBFT SOS Gaussian Identity

8 RBF 18-5-2 0,203114 -0,248472 0,081188 0,043034 RBFT SOS Gaussian Identity

9 MLP 18-9-2 0,965931 0,813610 0,006140 0,014978 BFGS 10 SOS Sine Sine

10 MLP 18-9-2 0,883066 0,824617 0,022561 0,012645 BFGS 6 SOS Tanh Identity

11 MLP 18-14-2 0,911598 0,842332 0,014001 0,013891 BFGS 6 SOS Tanh Logistic

12 MLP 18-8-2 0,998924 0,933467 0,000177 0,011308 BFGS 29 SOS Tanh Sine

13 MLP 18-14-2 0,920963 0,893228 0,016035 0,005787 BFGS 6 SOS Sine Identity

Рисунок 3.16 – Результати побудови моделей нейронних мереж регресійної 

залежності ВВП та чисельності безробітного населення від регресорів для ча-

сового проміжку - 1 квартал 2015 р. - 2 квартал 2020 р. 
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Аналіз рисунку 3.15 свідчить про значно більший спектр побудованих 

нейронних мереж у вигляді багатошарового персептрону MLP (10 з 13, 76,92% 

моделей), ніж мереж на основі радіальних базисних функцій RBF (23,08% мо-

делей). Усі представлені моделі (окрім 6, 7 і 8) характеризуються високим рі-

внем адекватності, про що свідчать наведені у графах «Продуктиваність нав-

чання», «Контр продуктивність», «Тест продуктивність» критерії. В той же 

час, продуктивність моделей MLP має значно менший діапазон варіації коефі-

цієнтів кореляції – від 0,8831 до 0,9989  (навчальна вибірка), від 0,8136 до 

0,9335 (тестова вибірка), ніж RBF моделей – відповідно, від -0,0433 до 0,0,2837 

(навчальна вибірка), від -0,2485 до 0,1971 (тестова вибірка). Достовірність по-

будованих моделей нейронних мереж підтверджується також показником по-

милки в межах навчальної, контрольної та тестової вибірки, яка приймає бли-

зькі до нульового рівня значення. 

З метою подальшого використання побудованих моделей для прогнозу-

вання валового внутрішнього продукту та безробітного населення на період з 

3 кварталу 2020 р по 4 квартал 2022 р оберемо усі побудовані 13 моделей, які 

мають наступні характеристики: 1) модель з архітектурою MLP 18-12-2 (зага-

льна кількість шарів 18, кількість прихованих шарів 12); 2) модель з архітек-

турою MLP 18-17-2 (загальна кількість шарів 18, кількість прихованих шарів 

17); 3) модель з архітектурою MLP 18-8-2 (загальна кількість шарів 18, кіль-

кість прихованих шарів 8); 4) модель з архітектурою MLP 18-8-2 (загальна кі-

лькість шарів 18, кількість прихованих шарів 8); 5) модель з архітектурою MLP 

18-13-2 (загальна кількість шарів 18, кількість прихованих шарів 13); 6) модель 

з архітектурою RBF 18-5-2 (загальна кількість шарів 18, кількість прихованих 

шарів 5); 7) модель з архітектурою RBF 18-5-2 (загальна кількість шарів 18, 

кількість прихованих шарів 5); 8) модель з архітектурою RBF 18-5-2 (загальна 

кількість шарів 18, кількість прихованих шарів 5); 9) модель з архітектурою 

MLP 18-9-2 (загальна кількість шарів 18, кількість прихованих шарів 9); 10) 

модель з архітектурою MLP 18-9-2 (загальна кількість шарів 18, кількість 
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прихованих шарів 9); 11) модель з архітектурою MLP 18-14-2 (загальна кіль-

кість шарів 18, кількість прихованих шарів 14); 12) модель з архітектурою 

MLP 18-8-2 (загальна кількість шарів 18, кількість прихованих шарів 8); 13) 

модель з архітектурою MLP 18-14-2 (загальна кількість шарів 18, кількість 

прихованих шарів 14). Для побудови нейронної мережі типу багатошарового 

персептрону MLP використовується алгоритм BFGS, відповідно, нейронної 

мережі на основі радіальних базисних функцій RBF використовується алго-

ритм RBFT. Фрагмент архітектури нейронної мережі перспептрону 18 шарів 

із 12 прихованими шарами MLP 18-12-2 (модель 1) представимо на рисунку 

3.22.  

 

Рисунок 3.17 – Фрагмент архітектури нейронної мережі перспептрону 18 ша-

рів із 12 прихованими шарами MLP 18-12-2 

Діаграму розсіювання теоретичних (отриманих шляхом використання 

побудованих 13 нейронних мереж) та фактичних значень ризик використання 

фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів наведемо 

на рисунку 2.223 для валового внутрішнього продукту та рисунку 2.24 для без-

робітного населення. На основі візуального співвідношення нейронних мереж, 

побудованих для прогнозування валового внутрішнього продукту та безробіт-

ного населення можна зробити висновки про достовірність обраних модель, 

про що свідчить щільність розташування фактичних значень у порівнянні із 
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теоретичними (прогнозними, знайденими на основі використання моделей, ок-

рім 8 моделі). 

Валовий внутрішній продукт, без криму, фактичні ціни млн грн (Целевая) и
Валовий внутрішній продукт, без криму, фактичні ціни млн грн (Выход)

 Выборки: Тестовая

1.MLP 18-12-2
2.MLP 18-17-2
3.MLP 18-8-2
4.MLP 18-8-2
5.MLP 18-13-2
6.RBF 18-5-2
7.RBF 18-5-2
8.RBF 18-5-2
9.MLP 18-9-2
10.MLP 18-9-2
11.MLP 18-14-2
12.MLP 18-8-2
13.MLP 18-14-2
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Рисунок 3.18 – Співвідношення фактичних та прогнозних рівнів ВВП 
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Безробітне населення (за методологією МОП), тис осіб (Целевая) и
Безробітне населення (за методологією МОП), тис осіб (Выход)

 Выборки: Тестовая

1.MLP 18-12-2
2.MLP 18-17-2
3.MLP 18-8-2
4.MLP 18-8-2
5.MLP 18-13-2
6.RBF 18-5-2
7.RBF 18-5-2
8.RBF 18-5-2
9.MLP 18-9-2
10.MLP 18-9-2
11.MLP 18-14-2
12.MLP 18-8-2
13.MLP 18-14-2
Y
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Рисунок 3.19 – Співвідношення фактичних та прогнозних рівнів чисельності 

безробітного населення 

 

Про якість побудованих нейромережевних моделей можна говорити та-

кож на основі даних рисунку 3.19, тобто кореляційних коефіцієнтів фактичних 

та прогнозних рівнів в розрізі 13 побудованих нейромережевних моделей про-

гнозування рівнів валового внутрішнього продукту та безробітного населення 

на даних з 1 кварталу 2015 р. до 2 кварталу 2020 р. Таким чином, найбільш 

прийнятними для здійснення прогнозування на період 3 квартал 2020 – 4 ква-

ртал 2022 р. виступають: для валового внутрішнього продукту 3 модель з ар-

хітектурою MLP 18-8-2, 5 модель з архітектурою MLP 18-13-2, 9 модель з ар-

хітектурою MLP 18-9-2, 12 модель з архітектурою MLP 18-8-2; для безробіт-

ного населення: 2 модель з архітектурою MLP 18-17-2, 3 модель з архітекту-

рою MLP 18-8-2, 5 модель з архітектурою MLP 18-13-2, 9 модель з архітекту-

рою MLP 18-9-2, 12 модель з архітектурою MLP 18-8-2. 
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Correlation coefficients (Spreadsheet7.sta)

Samples: Train

Валовий

внутрішній

продукт, без

криму,

фактичні ціни

млн грн

Train

Безробітне

населення (за

методологією

МОП), тис осіб

Train

1.MLP 18-12-2

2.MLP 18-17-2

3.MLP 18-8-2

4.MLP 18-8-2

5.MLP 18-13-2

6.RBF 18-5-2

7.RBF 18-5-2

8.RBF 18-5-2

9.MLP 18-9-2

10.MLP 18-9-2

11.MLP 18-14-2

12.MLP 18-8-2

13.MLP 18-14-2

0,924098 0,931405

0,875098 0,965281

0,994321 0,994757

0,916550 0,905092

0,966086 0,965067

-0,496990 0,410456

0,513691 0,053616

0,050744 0,355485

0,965781 0,966080

0,947420 0,818713

0,947584 0,875612

0,998991 0,998856

0,955512 0,886414  

Рисунок 3.20 – Кореляційні коефіцієнти в розрізі 13 побудованих нейромере-

жевних моделей прогнозування рівнів ВВП та чисельності безробітного насе-

лення на період - 1 квартал 2015 р. - 2 квартал 2020 р. 

Про якість побудованих нейромережевних моделей можна говорити та-

кож на основі даних рисунках 3.26 і 3.27, тобто розрахованих прогнозних рів-

нів валового внутрішнього продукту та безробітного населення на період 1 

кварталу 2015 р. до 2 кварталу 2020 р., а також статистики передбачених зна-

чень (рисунок 3.20, 3.21) та чутливість моделей обраних нейронних мереж в 

розрізі вхідних предикторів . 

Аналіз статистичних характеристик моделей нейронних мереж, предста-

влених на рисунках 3.16 -3.17,  в розріз обраних найбільш адекватних (для ва-

лового внутрішнього продукту 3 модель з архітектурою MLP 18-8-2, 5 модель 

з архітектурою MLP 18-13-2, 9 модель з архітектурою MLP 18-9-2, 12 модель 

з архітектурою MLP 18-8-2; для безробітного населення: 2 модель з архітекту-

рою MLP 18-17-2, 3 модель з архітектурою MLP 18-8-2, 5 модель з архітекту-

рою MLP 18-13-2, 9 модель з архітектурою MLP 18-9-2, 12 модель з архітекту-

рою MLP 18-8-2.) та незначний рівень чутливості моделей до зміни масштабу 

вхідних даних.  
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Серед значень 21 факторних ознак в розрізі 3 показників (група соціа-

льні: потреба у працівниках, тис. осіб; група торгівля: роздрібний товарообо-

рот юридичних осіб, розрахункові дані: бензин моторний, оптовий і роздріб-

ний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС, тис грн) відсутні стати-

стичні дані за 1 і 2 квартали 2020 рр, тому їх пропонується вилучити із пода-

льших обчислень. Прогнозні значення 18 факторів, розраховані на основі рядів 

Фур’є за період з 3 кварталу 2020 р. по 4 квартал 2022 р., необхідних для по-

дальшого використання в нейромережевих моделях для прогнозування шука-

них значень валового внутрішнього продукту та безробітного населення, пред-

ставлені в таблиці 3.3. 

Аналіз прогнозних значень валового внутрішнього продукту та безробі-

тного населення (рисунок 3.31 та таблиця 3.4) на період 3 квартал 2020р - 4 

квартал 2022 рр. в розрізі поквартальних даних свідчить про досить близькі 

рівні значень показників (отримані на основі обраних адекватних нейронних 

мереж): для валового внутрішнього продукту та безробітного населення 3 мо-

дель з архітектурою MLP 18-8-2.  

Математичну модель нейронної мережі валового внутрішнього проду-

кту та безробітного населення у загальному вигляді можна представити в на-

ступному вигляді: 

 

ℎ1
(2)
= 𝑓(𝑤12

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤120

(1)
𝑥20 +𝑤121

(1)
𝑥21 + 𝑏1

(1)
 

ℎ2
(2)
= 𝑓(𝑤22

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤220

(1)
𝑥20 +𝑤221

(1)
𝑥21 + 𝑏2

(1)
 

ℎ3
(2)
= 𝑓(𝑤32

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤320

(1)
𝑥20 +𝑤321

(1)
𝑥21 + 𝑏3

(1)
 

ℎ4
(2)
= 𝑓(𝑤42

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤420

(1)
𝑥20 +𝑤421

(1)
𝑥21 + 𝑏4

(1)
 

ℎ5
(2)
= 𝑓(𝑤52

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤520

(1)
𝑥20 +𝑤521

(1)
𝑥21 + 𝑏5

(1)
 

ℎ6
(2)
= 𝑓(𝑤62

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤620

(1)
𝑥20 +𝑤621

(1)
𝑥21 + 𝑏6

(1)
 

(3.53) 
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ℎ7
(2)
= 𝑓(𝑤72

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤720

(1)
𝑥20 +𝑤721

(1)
𝑥21 + 𝑏7

(1)
 

ℎ8
(2)
= 𝑓(𝑤82

(1)
𝑥2 +⋯+𝑤820

(1)
𝑥20 +𝑤821

(1)
𝑥21 + 𝑏8

(1)
 

 

𝑦(1)𝐵𝐵𝑃 = ℎ1𝐵𝐵𝑃
(3)

= 𝑓(𝑤11𝐵𝐵𝑃
(2)

ℎ1
(2)
+𝑤12𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ2
(2)
+𝑤13𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ3
(2)
+𝑤14𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ4
(2)

+𝑤15𝐵𝐵𝑃
(2)

ℎ5
(2)
+𝑤16𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ3
(2)
+𝑤17𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ4
(2)
+𝑤18𝐵𝐵𝑃

(2)
ℎ5
(2)

+ 𝑏1𝐵𝐵𝑃
(2)

 

𝑦(1)𝐵𝑁 = ℎ1𝐵𝑁
(3)

= 𝑓(𝑤11𝐵𝑁
(2)

ℎ1
(2)
+𝑤12𝐵𝑁

(2)
ℎ2
(2)
+𝑤13𝐵𝑁

(2)
ℎ3
(2)
+𝑤14𝐵𝑁

(2)
ℎ4
(2)

+𝑤15𝐵𝑁
(2)

ℎ5
(2)
+𝑤16𝐵𝑁

(2)
ℎ3
(2)
+𝑤17𝐵𝑁

(2)
ℎ4
(2)
+𝑤18𝐵𝑁

(2)
ℎ5
(2)
+ 𝑏1𝐵𝑁

(2)
 

 

де f(-) – специфікація функції активації прихованих нейронів, в нашому 

випадку тригонометрична функція у вигляді тангенсу; 

ℎ1
(2)

 – вихід першого прихованого нейрону в розрізі другого шару ней-

ронної мережі, входи якого є приховані нейрони першого шару 

𝑤12
(1)
𝑥2, … , 𝑤120

(1)
𝑥20, 𝑤121

(1)
𝑥21 та 𝑏1

(1)
. Інші ℎ2

(2)
, ℎ3

(2)
, ℎ4

(2)
, ℎ5

(2)
, ℎ6

(2)
, ℎ7

(2)
, ℎ8

(2)
 – 

аналогічно; 

ℎ1𝐵𝐵𝑃
(3)

 , ℎ1𝐵𝑁
(3)

- виходи прихованих нейронів в розрізі третього шару ней-

ронної мережі для валового внутрішнього продукту та безробітного населення 

відповідно; входами для даних виходів є зважені виходи прихованих нейронів 

другого шару нейронної мережі ℎ1
(2)

 ,ℎ2
(2)

, ℎ3
(2)

, ℎ4
(2)

, ℎ5
(2)

, ℎ6
(2)

, ℎ7
(2)

, ℎ8
(2)

. 

В якості специфікації функції активації виходу нейронної мережі в на-

шому випадку є функція тангенсу: 

 

𝑂𝑈𝑇 = tg(𝑛𝑒𝑡) (3.54) 
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де 𝑂𝑈𝑇 – виходи прихованих нейронів нейронної мережі в розрізі дру-

гого та третього шарів h2
(2)

, h3
(2)

, h4
(2)

, h5
(2)

, h6
(2)

, h7
(2)

, h8
(2)

 та h1
(2)

 ,h2
(2)

, h3
(2)

, h4
(2)

, 

h5
(2)

, h6
(2)

, h7
(2)

, h8
(2)

; 

𝑛𝑒𝑡 – сума вхідних сигналів, зважених на відповідні вагові коефіцієнти 

для другого та третього шарів, наприклад 𝑤12
(1)
𝑥2 +⋯+𝑤120

(1)
𝑥20 +𝑤121

(1)
𝑥21 +

𝑏1
(1)
 для h1

(2)
. 

Найбільш адекватною серед побудованих нейромережевих моделей ви-

ступає модель 3, яку і пропонується використати для прогнозування в розрізі 

валового внутрішнього продукту та безробітного населення.  

ℎ1
(2)
= 𝑓(−0,4977𝑥2 − 0,0733𝑥3 + 0,1404𝑥4+0,0367𝑥5 + 0,0503𝑥6

− 0,1669𝑥7 − 0,0212𝑥8 + 0,0429𝑥9 + 0,1055𝑥10

− 0,2508𝑥11 + 0,0592𝑥12 − 0,0222𝑥13 − 0,2777𝑥14

+ 0,1736𝑥15 + 0,2868𝑥16 − 0,3085𝑥19 + 0,0995𝑥20

− 0,7942𝑥21 + 0,4210 

ℎ2
(2)
= 𝑓(0,0435𝑥2 − 0,1177𝑥3+0,2224𝑥4 + 0,1658𝑥5 + 0,2163𝑥6

+ 0,0953𝑥7 + 0,1942𝑥8 − 0,0346𝑥9 − 0,0985𝑥10

− 0,1963𝑥11 + 0,0329𝑥12 − 0,0437𝑥13 + 0,0762𝑥14

+ 0,0434𝑥15 − 0,2949𝑥16 − 0,4630𝑥19 + 0,0615𝑥20

− 0,3268𝑥21 + 0,0479 

ℎ3
(2)
= 𝑓(−0,1719𝑥2 + 0,1576𝑥3 + 0,6729𝑥4 + 0,0818𝑥5 + 0,7489𝑥6

+ 0,2586𝑥7 − 0,0117𝑥8 − 0,0346𝑥9 + 0,1182𝑥10

− 0,4166𝑥11 − 0,0021𝑥12 − 0,9904𝑥13 + 0,0232𝑥14

− 0,4240𝑥15 − 0,0927𝑥16 − 0,0140𝑥19 + 0,5249𝑥20

− 0,1187𝑥21 − 0,0285 

(3.55) 
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ℎ4
(2)
= 𝑓(−0, 0211𝑥2 − 0,1743𝑥3 − 0,0938𝑥4 − 0,1933𝑥5 + 0,6568𝑥6

+ 0,2102𝑥7 − 0,1120𝑥8 + 0,1180𝑥9 + 0,1327𝑥10

− 0,1705𝑥11 − 0,0309𝑥12 + 0,6780𝑥13 + 0,0637𝑥14

− 0,1179𝑥15 − 0,1688𝑥16 − 0,0573𝑥19 − 0,2232𝑥20

− 0,5387𝑥21 + 0,0877 

ℎ5
(2)
= 𝑓(−0,1747𝑥2 + 0,3563𝑥3 + 0,0063𝑥4 + 0,6694𝑥5 + 0,8316𝑥6

− 0,2435𝑥7 + 0,5156𝑥8 + 0,1228𝑥9 + 0,0036𝑥10

− 0,0251𝑥11 + 0,5996𝑥12 + 0,2174𝑥13 − 0,3308𝑥14

− 0,3266𝑥15 − 0,1731𝑥16 − 0,4963𝑥19 − 0,2112𝑥20

+ 0,0651𝑥21 + 0,5394 

ℎ6
(2)
= 𝑓(0,1035𝑥2 + 0,3460𝑥3 − 0,2568𝑥4 + 0,3666𝑥5 − 0,1350𝑥6

+ 0,0266𝑥7 + 0,1867𝑥8 + 0,0846𝑥9 + 0,0587𝑥10

− 0,1338𝑥11 + 0,4331𝑥12 + 0,3607𝑥13 − 0,0363𝑥14

+ 0,0398𝑥15 + 0,2837𝑥16 − 0,4310𝑥19 − 0,0659𝑥20

− 0,1039𝑥21 + 0,0827 

ℎ7
(2)
= 𝑓(0,0999𝑥2 − 0,1414𝑥3 − 0,4469𝑥4 + 0,3609𝑥5 − 0,0560𝑥6

+ 0,4724𝑥7 − 0,6052𝑥8 − 0,1203 − 0,0683𝑥10

− 0,2723𝑥11 − 0,1633𝑥12 + 0,3368𝑥13 + 0,0345𝑥14

+ 0,0544𝑥15 − 0,4019𝑥16 − 0,7916𝑥19 − 0,0185𝑥20

− 0,7309𝑥21 + 0,1836 

ℎ8
(2)
= 𝑓(0,0687𝑥2 + 0,3716𝑥3 + 0,2962𝑥4 + 0,5379𝑥5 − 0,0820𝑥6

+ 0,0703𝑥7 + 0,1565𝑥8 − 0,3102𝑥9 + 0,1706𝑥10

+ 0,0215𝑥11 + 0,4445𝑥12 + 0,0612𝑥13 − 0,0927𝑥14

+ 0,2905𝑥15 − 0,2759𝑥16 + 0,2911𝑥19 − 0,0270𝑥20

− 06066𝑥21 − 0,0564 
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𝑦(1)𝐵𝐵𝑃 = 𝑓(0,7689ℎ1
(2)
+ 0,2156ℎ2

(2)
+ 1,3356ℎ3

(2)
+ 0,7205ℎ4

(2)

+ 0,4194ℎ5
(2)
− 0,3697ℎ6

(2)
− 0,5910ℎ7

(2)
− 0,4223ℎ8

(2)

− 0,1070 

𝑦(1)𝐵𝑁 = 𝑓(−0,4477ℎ1
(2)
− 0,2650ℎ2

(2)
− 1,0355ℎ3

(2)
− 0,3873ℎ4

(2)

+ 0,1755ℎ5
(2)
+ 0,5244ℎ6

(2)
+ 0,8356ℎ7

(2)
+ 0,7437ℎ8

(2)

+ 1,1982 

де 𝑥2 - зайняте населення 15-70, тис осіб; 

𝑥3 - природний приріст (скорочення) населення; 

𝑥4- міграційний приріст (скорочення), осіб; 

𝑥5 - права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, ав-

торські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо; 

𝑥6- кошти іноземних інвесторів; 

𝑥7 - кошти населення на індивідуальне житлове будівництво; 

𝑥8 – інвестиції у рибне господарство; 

𝑥9 - інвестиції у водний транспорт; 

𝑥10 - інвестиції у поштову та кур'єрську діяльність; 

𝑥11 - інвестиції у телекомунікації (електрозв'язок); 

𝑥12 - інвестиції у виробництво коксу та продуктів нафто перероблення; 

𝑥13 - інвестиції у виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної про-

дукції; 

𝑥14 - інвестиції у виробництво електричного устаткування; 

𝑥15 - інвестиції у виробництво автотранспортних засобів, причепів і на-

півпричепів та інших транспортних засобів; 

𝑥16 - інвестиції у виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин та устаткування; 

𝑥19- оцінка змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, ба-

ланс %; 
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𝑥20 - очікувані зміни обсягу продажу (обороту) в наступні три місяці, 

баланс %; 

𝑥21 - оцінка поточного обсягу запасів товарів, баланс %; 

 

 

Рисунок 3.21 – Співвідношення фактичних (до 2 кварталу 2020 включно) та 

прогнозних рівнів (починаючи з 3 кварталу 2020 р) в розрізі ВВП та чисель-

ності безробітного населення 

Спрогнозувавши значення валового внутрішнього продукту та безробі-

тного населення за різних сценаріїв розвитку подій з урахуванням 1 і 2 квар-

талу 2020 р та без врахування, тобто з урахуванням першої хвилі карантину та 

без її врахування, порівняємо два отримані сценарії розвитку подій. Предста-

вимо отримані значення в таблиці 3.25 та графічно візуалізуємо на рисунку 

3.21. 
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Таблиця 3.3 – Порівняння  фактичних значень та прогнозних значень ва-

лового внутрішнього продукту та безробітного населення за різних сценаріїв 

розвитку подій (з урахуванням 1 і 2 кварталу 2020 р та без врахування) 
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I 2015 375991  1731,53  375991  1731,53  
II 2015 456715  1667,3  456715  1667,3  
III 2015 566997  1637,6  566997  1637,6  
IV 2015 588841  1654,7  588841  1654,7  
I 2016 455298  1767,4  455298  1767,4  
II 2016 535701  1691,5  535701  1691,5  
III 2016 671456  1662,2  671456  1662,2  
IV 2016 722912  1678,2  722912  1678,2  
I 2017 592523  1786,9  592523  1786,9  
II 2017 665233  1709,7  665233  1709,7  
III 2017 834287  1676,9  834287  1676,9  
IV 2017 891839  1698  891839  1698  
I 2018 705977  1712,8  705977  1712,8  
II 2018 810174  1600,4  810174  1600,4  
III 2018 994810  1549,3  994810  1549,3  
IV 2018 1049635  1578,6  1049635  1578,6  
I 2019 815123  1645,8  815123  1645,8  
II 2019 932677  1528,4  932677  1528,4  
III 2019 1111862  1461,8  1111862  1461,8  
IV 2019 1114902  1487,7  1114902  1487,7  
I 2020 800106 800106 1670,001 1670,001 845829  1548,9  
II 2020  1004658  1560,546 867782  1630,6  
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4 СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНЕ ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЗМІНУ ТРЕНДІВ ЕКОНОМІЧ-

НОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Для моделювання впливу на основні показники економічного та соціаль-

ного розвитку карантинних заходів, які впроваджуються урядом з метою по-

передження зростання кількості випадків захворювання на COVID-19, було 

обрано інструмент системно-динамічного імітаційного моделювання. Голов-

ною перевагою даного методу є його можливість здійснювати моделювання 

поведінки різних об’єктів в умовах, коли відбуваються зміни їх стану у часі з 

урахуванням інформаційно-логічної структури та потокового підходу. В ре-

зультаті можна отримати модель, яка буде демонструвати реакцію об’єкта на 

зміни його параметрів в різні моменти часу. Дослідження буде проводитися із 

застосуванням спеціалізованого програмного середовища VENSIM, яке дозво-

ляє здійснювати імітаційні експерименти на основі побудованих графічних 

схем [8]. Методологія дослідження включає реалізацію трьох етапів. 

На першому етапі здійснюється розробка діаграми причинно-наслідкових 

зв’язків. З цією метою необхідно виділити основні елементи, у якості котрих 

обираємо показники, які були математично обґрунтовані та відібрані на основі 

проведеної сигма-обмеженої параметризації у розділі (розділ 2), а саме: Y1 – 

чисельність безробітного населення (за методологією МОП), тис осіб; Y2 – ва-

ловий внутрішній продукт, без Криму, фактичні ціни млн. грн.; X1 – потреба у 

працівниках, тис. осіб; X2 – зайняте населення 15-70, тис осіб; X3 – природний 

приріст (скорочення), осіб; X4 – міграційний приріст (скорочення), осіб; X5 – 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та 

суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо; X6 – кошти іноземних інвесто-

рів; X7 – кошти населення на індивідуальне житлове будівництво; X8 – інвес-

тиції у рибне господарство; X9 – інвестиції у водний транспорт; X10 – інвестиції 

у поштову та кур'єрську діяльність; X11 – інвестиції у телекомунікації (елект-

розв'язок); X12 – інвестиції у виробництво коксу та продуктів 
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нафтоперероблення; X13 – інвестиції у виробництво комп'ютерів, електронної 

та оптичної продукції; X14 – інвестиції у виробництво електричного устатку-

вання; X15 – інвестиції у виробництво автотранспортних засобів, причепів і на-

півпричепів та інших транспортних засобів; X16 – інвестиції у виробництво ме-

блів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування; X17 – оцінка 

змін обсягу продажу (обороту) за попередні три місяці, баланс %; X18 – очіку-

вані зміни обсягу продажу в наступні три місяці, баланс %; X19 – оцінка пото-

чного обсягу запасів товарів, баланс %.  

Також, обираємо фіктивну змінну Y3, яка характеризує факт впрова-

дження карантинних заходів уряду в умовах, коли кількість підтверджених ви-

падків захворювання COVID-19 на день досягатиме певного критичного рівня. 

Значення цієї змінної буде дорівнювати 1, у випадку, коли  карантин впрова-

джується, та 0, коли карантинні заходи не впроваджуються. Для обґрунту-

вання факту запровадження карантину необхідно в моделі врахувати кількість 

захворювання на день, для чого вводимо змінну IR, яка буде слугувати триге-

ром для змінної Y3. 

Для побудови діаграми причинно-наслідкових зв’язків важливо встано-

вити, чи є обраний елемент стимулятором або дестимулятором, що дозволить 

визначити характер причинно-наслідкового зв’язку. Якщо збільшення (змен-

шення) одного параметру впливає на збільшення (зменшення) іншого, то це 

говорить про існування позитивного причинно-наслідкового зв’язку. У інших 

випадках, коли збільшення (зменшення) стану одного параметру викликає 

зменшення (збільшення) іншого, то це свідчить про існування від’ємного 

зв’язку. Так, у розділі 2 на рисунку 2.1 представлено коефіцієнти бета, які до-

зволили визначити: 

1) стимулятори для Y1: X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X11, X12, X13, X14; 

2) дестимулятори для Y1: X2, X10, X15, X16, X17, X18, X19; 

3) стимулятори для Y2: X1, X2, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X19; 

4) дестимулятори для Y2: X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X13. 
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Для визначення впливу показників «чисельність безробітного населення» 

та «валовий внутрішній продукт» на обранні змінні Х1-Х19, необхідно викори-

стати значення коефіцієнтів кореляції (див. рис. 4.1): 

 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Y1 -0.4033 -0.8595 0.0483 0.0417 -0.0824 0.2868 -0.3661 -0.1632 -0.2433 0.0439 

Y2 0.5462 0.4570 -0.2204 0.1260 0.1060 -0.4597 0.5290 0.2534 0.0757 0.2834 

  X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
 

Y1 0.0024 -0.5402 -0.2867 -0.3822 -0.5135 -0.0251 -0.4565 -0.4645 -0.0185 
 

Y2 -0.0700 0.7132 0.5617 0.5675 0.7505 0.0269 0.2186 0.3037 0.4515 
 

 

Рисунок 4.1 – Коефіцієнти кореляції між показниками результативними (Y) 

та факторними змінними (Х) 

 

З рисунку 4.1 можна побачити, що існує кореляційний зв'язок між ре-

зультативним параметрам Y1 (чисельність безробітного населення) та фактор-

ними змінними Х2, Х12, Х15, який характеризується, як середній та вище сере-

днього. Від’ємне значення вказує на те, що зазначені факторні показники ви-

ступатимуть дестимуляторами. Кореляційний зв'язок існує між Y2 (ВВП) та 

Х1, Х7, Х12, Х13, Х14 та Х15, який також є або середнім , або вище середнього. 

Позитивне значення коефіцієнтів вказує на те, що показники є стимуляторами. 

Проведені розрахунки та отримані висновки із дослідження на першому 

етапі даної методики дозволили побудувати діаграму причинно-наслідкових 

зв’язків (рисунок 4.2). Побудована на рисунку 4.2 діаграма відображає зв’язки 

між параметрами з урахуванням їх прямого (позитивного) та зворотного 

(від’ємного) впливу, тобто впливу стимуляторів та дестимуляторів. Також мо-

жна побачити, що встановлено зв'язок між змінною факту впливу введення ка-

рантинних заходів на показники «чисельність безробітного населення» та «ва-

ловий внутрішній продукт». Дослідивши питання реакції локдауну на показ-

ники економічного та соціального розвитку, припускається, що його введення 

прямо впливатиме на «чисельність безробітного населення» та у зворотному 
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напрямку – на «валовий внутрішній продукт». Діаграма також відображає 

зв’язки між кількістю захворювання на день, тобто зростання кількості захво-

рювання впливає на встановлення карантинних заходів, які з часом повинні 

призвести до зменшення даного показника. 

 

Рисунок 4.2 – Діаграма причинно-наслідкових зв’язків між резуль-

тативними та факторними змінними 

 

На другому етапі здійснюється розробка діаграми потоків за допомогою 

програмного продукту VENSIM. З цією метою необхідно встановити рівні, в 

якості яких виступатимуть параметри, на які здійснюють найбільший вплив 

інші фактори, що формують вхідні та вихідні потоки для них. При чому зна-

чення рівня у момент часу буде визначатися, як його значення у попередній 

момент часу плюс притік (приріст) та мінус відтік (зниження) за одиницю 
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часу. У загальному вигляді це можна написати наступним чином (формула 

4.1): 

 

𝐿(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐿(𝑡) + ∑ 𝑆𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖(𝑡)
𝑘
𝑖=1 × ∆𝑡 −

∑ 𝑆𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑗(𝑡)
𝑛
𝑗=1 × ∆𝑡, 

(4.1) 

 

де L(t+∆t) – значення рівня у момент часу t+∆t; 

 L(t) – значення рівня у момент часу t; 

 SINPUTi(t) – значення і-го вхідного потоку у момент часу t; 

 SOUTPUTj(t) – значення j-го вихідного потоку у момент часу t; 

 k – кількість потоків, що входять у рівень; 

 n – кількість потоків, що виходять з рівня; 

 ∆t – шаг моделювання. 

У нашому випадку буде 2 рівні, які відповідають показникам «чисель-

ність безробітного населення» та «валовий внутрішній продукт». Для подаль-

шої розробки діаграми потоків необхідно визначити рівняння для розрахунку 

вхідних та вихідних потоків для цих рівнів. У якості вхідного потоку виступа-

тимуть показники, зміна яких прямо впливає на рівень, у якості вихідного – 

показники, зміна яких впливає у зворотному напрямку. З цією метою прове-

демо дослідження щодо визначення типу зв’язку між параметрами та параме-

трів рівняння. 

Так, для вхідного потоку показника «чисельність безробітного насе-

лення» найбільш адекватними оцінками виявилися ті, які було отримано на 

основі лінійного оцінювання із визначенням стандартизованих оцінок регресії, 

результати яких представлені на рисунку 4.3. Даний вид оцінювання було об-

рано у відповідності із тим фактом, що початкові дані, які використовуються 

для побудови моделі, є квартальними. Оскільки симуляція відбуватиметься на 

основі щоденних даних, то використання в рівнянні оцінки вільного члена 

буде невірно реагувати на поведінку змінних та виводити невідповідні 
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реальним даним показники. Щоб вирішити дану проблему, кращим підходом 

є використання стандартизованого виду рівнянь, що дозволить визначити за-

лежні змінні із врахуванням тільки особистого вкладу незалежної змінної. 

Хоча лінійна функціональна залежність не завжди дає адекватні результати, 

але в процесі здійснення розрахунку нелінійних оцінок, виявилося, що прогно-

зовані за допомогою цих моделей показники мають суттєві відхилення від по-

чаткових даних, що робить неспроможним їх використання для опису даних 

показників.  

 

Рисунок 4. 3 – Оцінки для показника «чисельність безробітного населення» 

(вхідний потік) 

Розрахунки проводилися із застосуванням програмного додатку MS 

Excel, що дозволило вивести ще ряд додаткових статистичних характеристик 

(рисунок 4.3). Так, значення R2 є високим, таким, що наближається до 1, при-

чому його скоректоване значення є також високим, що говорить про високу 
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точність моделі. Критерій Фішера перевищує його табличне значення (2,69), а 

також є статистично значущим, тому можна сказати про статистичну значу-

щість моделі в цілому. Хоча для таких параметрів, як Х3, Х4, Х7, Х8, Х11, Х13, 

Х14, оцінки виявилися статистично не значущими, але не можна нехтувати да-

ними параметрами, оскільки метою даних оцінок є встановлення саме ступеня 

зв’язків для формування потоку. Вони можуть бути слабкими, або несуттє-

вими, але їх необхідно врахувати, щоб мати уявлення про їх взаємодію. Тому 

рівняння зв’язку буде мати наступний вигляд (формула 4.2): 

 

𝐺𝑌1𝑖 = 8.01464704174269 × X1𝑖 − 0.00523675460055626 × X3𝑖 +

0.050224867693013 × X4𝑖 + 0.0691601094711576 × X5𝑖 +

0.210686248819694 × X6𝑖 + 0.0726178782459269 × X7𝑖 +

1.43777296128873 × X8𝑖 + 3.81880998883137 × X9𝑖 −

0.0716313584208941 × X11𝑖 − 1.78527358541269 × X12𝑖 +

0.550494089460887 × X13𝑖 + 0.031057593705636 × X14𝑖, 

(4.2) 

 

де GY1i – i-ий вхідний потік, що формує темп приросту безробітного насе-

лення. 

Аналогічно проведемо розрахунки оцінок коефіцієнтів для вихідного 

потоку, який буде виходити із рівня «чисельність безробітного населення». Ре-

зультати оцінювання наведено на рисунку 4.4.  
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Рисунок 4.4 – Оцінки для «чисельності безробітного населення» (вихідний 

потік) 

Отримана статистика свідчить, що модель є досить точною, на що вказує 

високе значення коефіцієнту детермінації та його скориговане значення. Кри-

терій Фішера є статистично значущим та перевищує його табличне значення 

(2,91). Оцінки параметрів є адекватними не для усіх факторів. Оскільки для 

побудови моделі потрібно мати усі оцінки, то залишаємо отримані дані для 

побудови рівняння. Дослідження нелінійних видів залежностей показало їх го-

стру реакцію на вхідні дані, що сприяло отриманню більш неадекватних зна-

чень із високим рівнем похибки. Тому рівняння для вихідного потоку буде 

мати вигляд (формула 4.3): 
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𝑅𝑌1𝑗 = 0.143171530393584 × X2𝑗 + 0.392671004087731 × X10𝑗

− 0.166306108354507 × X15𝑗

+ 0.00526403996797771 × X16𝑗

− 0.000906333995975368 × X17𝑗

− 0.0000233266873434223 × X18𝑗

+ 0.926359744587593 × X19𝑗 

(4.3) 

 

де RY1j – j-ий вихідний потік, що формує темп зниження безробітного 

населення. 

Аналогічним чином визначимо рівняння залежності вхідного та вихід-

ного потоків для показника «валовий внутрішній продукт». Аналогіччно  ви-

падку із показником «чисельність безробітного населення», найкращі оцінки 

для «валовий внутрішній продукт» отримано на основі лінійної регресії із ста-

ндартизованими параметрами. На рисунку 4.5 представлено оцінки для вхід-

ного потоку. Статистичні показники підтверджують точність та значущість 

моделі. Хоча отримано ряд статистично не значущих показників, залишаємо 

їх для визначення впливу на вхідний потік. Рівняння для оцінки залежності 

між показниками представлено за допомогою формули 4.4: 

 

𝐺𝑌2𝑖 = 5209.98593196188 × 𝑋1𝑖 − 54.0085613903832 × X2𝑖

+ 287.386382854498 × X10𝑖

− 3.17797488483356 × X11𝑖

+ 328.829915596877 × X12𝑖

+ 408.658466773795 × X14𝑖

+ 32.1664220923839 × X15𝑖

− 44.5270519987071 × X16𝑖

+ 1.32787254678357 × X17𝑖

+ 0.0515894723003948 × X18𝑖

+ 2166.99551331415 × X19𝑖 

(4.4) 
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де GY2i – i-ий вхідний потік, що формує темп приросту валового внутріш-

нього продукту. 

 

Рисунок 4.5 – Оцінки для показника «валового внутрішнього продукту» (вхі-

дний потік) 

 

Також визначимо рівняння залежності для вихідного потоку показника 

«валовий внутрішній продукт». Найкращі оцінки отримано на основі лінійної 

регресії із стандартизованими параметрами (рисунок 4.6). Статистичні показ-

ники підтверджують точність та значущість моделі. Залишаємо статистично 

не значущі показники для визначення впливу на вихідний потік. Рівняння для 

оцінки даної залежності представлено за допомогою формули 4.5: 
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𝑅𝑌2𝑗 = −5.49061929942868 × 𝑋3𝑗 − 33.9200163332602 × X4𝑗

− 1.00213069748088 × X5𝑗 − 86.5357442925796 × X6𝑗

+ 49.6653398002347 × X7𝑗 − 2665.76690762465 × X8𝑗

+ 1381.51738383651 × X9𝑗 + 1463.6376097237 × X13𝑗 

(4.5) 

 

де RY2j – j-ий вихідний потік, що формує темп зниження безробітного 

населення. 

 

Рисунок 4.6 – Оцінки для показника «валового внутрішнього продукту» (ви-

хідний потік) 

 

Виходячи із отриманих рівнянь, можна сформувати рівняння для рівня 

Y1 (формула 4.6): 

 

𝑌1(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑌1(𝑡) +∑𝐺𝑌1(𝑡) × ∆𝑡

𝑘

𝑖=1

−∑𝑅𝑌1(𝑡) × ∆𝑡,

𝑛

𝑗=1

 (4.6) 
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де Y1(t+∆t) – значення показника «Безробітне населення» у момент часу 

t+∆t; 

 Y1(t) – значення показника «чисельність безробітного населення» у мо-

мент часу, яке для початкового значення буде дорівнювати 1548,9 тис. осіб, 

що відповідає даним 2-го кварталу 2020 року; 

∑ 𝐺𝑌1(𝑡) × ∆𝑡𝑘
𝑖=1  – буде розраховуватися за формулою 4.7: 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿( 𝑌1(𝑡 + ∆𝑡) × 0.0000225883541267348,  𝐺𝑌1𝑖  ), (4.7) 

 

де 0,0000225883541267348 – це коефіцієнт щоденного приросту, 

визначений на основі початкових даних щодо безробітного населення, як ба-

зисний темп приросту. Знак плюс показує, що коефіцієнт подається для вхід-

ного потоку; 

 

∑ 𝑅𝑌1(𝑡) × ∆𝑡𝑛
𝑗=1  – буде розраховуватися за формулою 4.8: 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿( 𝑌1(𝑡 + ∆𝑡) × −0.0000225883541267348, 𝑅𝑌1𝑖  ), (4.8) 

 

де −0,0000225883541267348 – це коефіцієнт щоденного приросту. 

Знак мінус показує, що коефіцієнт подається для вихідного потоку. 

Скоректуємо рівняння 4.6 з урахування змінної Y3, тобто врахуємо поведінку 

зміни показника «чисельність безробітного населення» на впровадження кара-

нтинних заходів. Отримаємо формулу 4.9: 

 

𝑌1(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐼𝐹 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝐸𝐿𝑆𝐸 (𝑌3 = 1, 𝑌1(𝑡) + ∑ 𝐺𝑌1(𝑡) × ∆𝑡𝑘
𝑖=1 +

∑ 𝑅𝑌1(𝑡) × ∆𝑡,𝑛
𝑗=1  𝑌1(𝑡) + ∑ 𝐺𝑌1(𝑡) × ∆𝑡𝑘

𝑖=1 − ∑ 𝑅𝑌1(𝑡) × ∆𝑡.𝑛
𝑗=1   

(4.9) 

 

Сформуємо рівняння для рівня Y2 (формула 4.10): 
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𝑌2(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑌2(𝑡) +∑𝐺𝑌2(𝑡) × ∆𝑡

𝑘

𝑖=1

−∑𝑅𝑌2(𝑡) × ∆𝑡,

𝑛

𝑗=1

 (4.10) 

де Y2(t+∆t) – значення показника «Валовий внутрішній продукт» у момент 

часу t+∆t; 

 Y2(t) – значення показника «Валовий внутрішній продукт» у момент 

часу, для початкового значення буде дорівнювати 845829 млн. грн., що відпо-

відає даним 2-го кварталу 2020 року; 

∑ 𝐺𝑌2(𝑡) × ∆𝑡𝑘
𝑖=1  – буде розраховуватися за формулою 4.11: 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿( 𝑌2(𝑡 + ∆𝑡) × 5.61891𝑒 − 006,  𝐺𝑌2𝑖  ), (4.11) 

 

де 5,61891𝑒 − 006 – це коефіцієнт щоденного приросту, визначений 

на основі початкових даних щодо валового внутрішнього продукту, як базис-

ний темп приросту. Знак плюс показує, що коефіцієнт подається для вхідного 

потоку; 

∑ 𝑅𝑌2(𝑡) × ∆𝑡𝑛
𝑗=1  – буде розраховуватися за формулою 4.12: 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿( 𝑌2(𝑡 + ∆𝑡) × −5.61891𝑒 − 006,  𝑅𝑌2𝑖  ), (4.12) 

  

де −5,61891𝑒 − 006 – це коефіцієнт щоденного приросту валового 

внутрішнього продукту. Знак мінус показує, що коефіцієнт подається для ви-

хідного потоку.  

Скоригуємо рівняння 4. 10 з урахування змінної Y3, тобто врахуємо по-

ведінку зміни показника «валовий внутрішній продукт» на впровадження ка-

рантинних заходів (формула 4.13): 

 

𝑌2(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐼𝐹 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝐸𝐿𝑆𝐸 (𝑌3 = 1, 𝑌2(𝑡) − ∑ 𝐺𝑌2(𝑡) × ∆𝑡𝑘
𝑖=1 +

∑ 𝑅𝑌2(𝑡) × ∆𝑡,𝑛
𝑗=1  𝑌2(𝑡) + ∑ 𝐺𝑌2(𝑡) × ∆𝑡𝑘

𝑖=1 − ∑ 𝑅𝑌2(𝑡) × ∆𝑡.𝑛
𝑗=1   

(4.13) 
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Для її побудови також необхідно задати початкові значення для змінних, які 

мають тип “INITIAL”. Скористаємося функцією RANDOM NORMAL, яка до-

зволить визначити початкове значення із урахуванням нормального розподілу 

змінної, її мінімального, максимального, середнього значення та стандартного 

відхилення. Такий підхід дозволить якісніше провести імітацію. Щоденні зна-

чення початкових змінних для функції RANDOM NORMAL представлені в 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 - Значення початкових змінних для функції RANDOM NORMAL 

Змінна 
Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Середнє зна-

чення 

Стандартне 

відхилення 

Х1 0.2878 1.1211 0.7229 0.2571 

Х2 176.5089 184.7511 181.0857 2.1068 

Х3 -923.7667 -236.8000 -613.2378 181.4619 

Х4 -16.6667 126.3222 42.7506 41.9840 

Х5 8.5678 114.4078 28.1563 27.3457 

Х6 2.5700 37.2700 15.5557 10.8873 

Х7 56.5133 141.2944 87.8858 20.1900 

Х8 0.0467 0.3311 0.1436 0.0981 

Х9 0.2567 1.2400 0.6911 0.2922 

Х10 0.0311 3.1700 0.5956 0.7618 

Х11 17.4411 81.7644 41.8350 19.6597 

Х12 0.6878 7.9756 3.1117 2.1818 

Х13 0.3322 3.4289 1.9114 0.8639 

Х14 -1.4144 7.8800 3.9567 2.2417 

Х15 5.7011 20.2889 12.0234 3.9211 

Х16 -44.8567 51.0800 4.8768 15.6629 

Х17 1927.4478 3762.0222 2796.7315 460.0942 

Х18 117253.5333 165537.8944 146901.7111 15594.5458 

Х19 -0.2444 0.3222 0.0683 0.1479 
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Також, для побудови потокової діаграми потрібно визначити рівняння 

залежностей показників Х2, Х12, Х15 від Y1 та  Х1, Х7, Х12, Х13, Х14, Х15 від Y2, 

оскільки було виявлено кореляційний зв'язок між ними, а також їх було вико-

ристано у якості формування прямих та зворотних потоків. Для їх отримання 

було проведено оцінки лінійної та нелінійної залежності між заданими пара-

метрами. Врешті-решт було встановлено, що нелінійні оцінки дають значну 

погрішність, що впливає на отримання неадекватних результатів. Тому було 

обрано застосувати стандартизовані рівняння регресії, що дозволило вирішити 

проблему із несумісністю даних за різні періоди часу. Результати отриманих 

оцінок представлено на рисунках 4.7-4.13. 

 

Рисунок 4.7 – Оцінки впливу Y1 (чисельність безробітного населення) на X2 

(чисельність зайнятого населення) 

Рівняння для опису впливу Y1 на X2 буде наступним (формула 4.14): 

 

𝑋2 =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿 (9.86763 ∗ 𝑌1,

𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿( 176.51 , 184.75 , 181.09 , 2.11 , 0 ))  
(4.14) 
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Рисунок 4.8 – Оцінки впливу Y2 (валового внутрішнього продукту) на  

X1 (потребу а працівниках) 

Рівняння для опису впливу Y2 на X1 буде наступним (формула 4.15): 

𝑋1 =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿 (8.4987𝑒 − 005 ∗ 𝑌2,

𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿( 0.29 , 1.12 , 0.72 , 0.26 , 0 ))  
(4.15) 

 

 

Рисунок 4.9 – Оцінки впливу Y2 (валовий внутрішній продукт) на  

X7 (кошти населення на індивідуальне житлове будівництво) 
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Рівняння для опису впливу Y2 на X7 буде наступним (формула 4.16): 

 

𝑋7 =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿 (0.0101294 ∗ 𝑌2,

𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿( 56.51 , 141.29 , 87.89 , 20.19 , 0 ))  
(4.16) 

 

 

Рисунок 4.10 – Оцінки впливу Y2 (валовий внутрішній продукт) на  

X13 (інвестиції у виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продук-

ції) 

Рівняння для опису впливу Y2 на X13 буде наступним (формула 4.17): 

 

𝑋13 =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿 (0.000228306 ∗ 𝑌2,

𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿( 0.33 ,3.43, 1.91 , 0.86 , 0 ))  
(4.17) 

 

Рівняння для опису впливу Y2 на X14 буде наступним (формула 4.418): 

 

𝑋14 =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿 (0.000481064 ∗

𝑌2,   𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿( −1.41, 7.88 , 3.96 , 2.24, 0 ))  
(.18) 
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Рисунок 4.11 – Оцінки впливу Y2 (валовий внутрішній продукт) на  

X14 (інвестиції у виробництво електричного устаткування) 

 

Рисунок 4.12 – Оцінки впливу Y1 (чисельність безробітного населення) та Y2 

(валовий внутрішній продукт) на X12 (інвестиції у виробництво коксу та про-

дуктів нафтоперероблення) 

Рівняння для опису впливу Y1 та Y2 на X12 буде наступним (формула 

4.19): 
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𝑋12 =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿 (−0.0973213 ∗ 𝑌1 + 0.00059182 ∗

𝑌2,    𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿( 0.69 , 7.98 , 3.11, 2.18, 0 ))  
(4.19) 

 

Рисунок 4.13 – Оцінки впливу Y1 (чисельність безробітного населення) та Y2 

(валовий внутрішній продукт) на X15 (інвестиції у виробництво автотранспо-

ртних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів) 

Рівняння для опису впливу Y1 та Y2 на X15 буде наступним (формула 4.20): 

𝑋15 =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿 (0.112456 ∗ 𝑌1 + 0.00120624 ∗

𝑌2,     𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿( 5.7 , 20.29 , 12.02 , 3.92 , 0 ))  
(4.20) 

Для змінної Y3, яка характеризує факт впровадження карантинних заходів, 

введемо наступне рівняння (формула 4.21): 

𝑌3 =  𝐼𝐹 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝐸𝐿𝑆𝐸(𝐼𝑅 >  𝑄, 1 , 0 ),  (4.21) 

де Q – це щоденний рівень захворюваності населення (підтверджених 

випадків). Для підтвердження результатів симуляції використаємо значення 

10000, для прогнозування наступної хвилі локдауну – 30000. 

Отримані рівняння 4.2 - 4.21 та дані таблиці 4.1 було використано в процесі 

побудови потокової діаграми, результат якої представлений на рисунку 4.14:  
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Рисунок 4.14 – Потокова діаграма взаємодії результативних показників та факторних змінних  
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На третьому етапі дослідження проводимо симуляцію та аналізуємо 

отримані результати. Спочатку здійснюємо імітацію, виходячи із умов, що від-

повідають початку захворюваності на COVID-19 в Україні. Перший випадок 

було зареєстровано 03.03.2020. Динаміку захворюваності з початку цієї дати та 

до 30.11.2020 представлено на рисунку 4.15. 

 

 

Рисунок 4.15 – Динаміка кількості випадків захворювання на Україні в період з  

03.03.2020 по 30.11.2020 

Дані, представлені на графіку, показують зростання кількості випадків, що 

відбувається у геометричній прогресії. За період з 03.03.2020 по 05.04.2020 дані 

щоденної захворюваності є нерепрезентативними, оскільки протягом місяця від-

бувалися досить нерівномірні коливання захворюваності, що можна сприйняти, 

як за аномальні випадки. Тому для дослідження обираємо дані, починаючи із 

06.04.2020. Для першого блоку дослідження візьмемо період з 06.04.2020 по 

31.08.2020. Це пов’язано із завершенням літніх канікул та відпусток, що спрово-

кувало зростання захворюваності. Для другого блоку візьмемо період з 

01.09.2020 по 30.11.2020 та зробимо прогноз наступного локдауну та тенденцій 

показників «чисельність безробітного населення» та «валовий внутрішній про-

дукт». 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0
3
.0

3
.2

0
2
0

1
7
.0

3
.2

0
2
0

3
1
.0

3
.2

0
2
0

1
4
.0

4
.2

0
2
0

2
8
.0

4
.2

0
2
0

1
2
.0

5
.2

0
2
0

2
6
.0

5
.2

0
2
0

0
9
.0

6
.2

0
2
0

2
3
.0

6
.2

0
2
0

0
7
.0

7
.2

0
2
0

2
1
.0

7
.2

0
2
0

0
4
.0

8
.2

0
2
0

1
8
.0

8
.2

0
2
0

0
1
.0

9
.2

0
2
0

1
5
.0

9
.2

0
2
0

2
9
.0

9
.2

0
2
0

1
3
.1

0
.2

0
2
0

2
7
.1

0
.2

0
2
0

1
0
.1

1
.2

0
2
0

2
4
.1

1
.2

0
2
0



269 
 

Для процесу симуляції, необхідно, щоб змінна моделі IR, відображала певну ди-

наміку. З цією метою задаємо рівняння, яке дозволить провести симуляцію, по-

чинаючи із 06.04.2020. Було побудовано ряд трендів: лінійний, логарифмічний, 

експоненційний, ступеневий, поліноміальний 2-го ступеня (поліноміальні тре-

нди вище 3-го ступеня гарно описують дані, але погано їх екстраполюють), які 

було порівняно за критеріями R2, MSE, MAD, MAPE, а також їх можливістю 

прогнозувати (таблиця В.1). В результаті було обрано поліном другого ступеня, 

який дає найбільш адекватні оцінки тенденції зростання захворюваності насе-

лення (рисунок 4.16). 

 

 

Рисунок 4.16 – Ряд даних змінної IR із виведеним трендом (поліноміальний 2 

ступеня) за період з 06.04.20 – 31.08.20 

 

Застосуємо виведене рівняння для формування змінної IR, яка набуде наступного 

вигляду у програмі VENSIM (формула 4.22): 

𝐼𝑅 =  0.117162757750368 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒^2 −  7.05379636136937 ∗

𝑇𝑖𝑚𝑒 +  471.94147670175  
(4.22) 

 

y = 0,1172x2 - 7,0538x + 471,94

R² = 0,8642
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Використовуючи формулу 4.22 проведемо симуляцію за допомогою програм-

ного додатку VENSIM. Її результати для змінної IR представлені на графіку ри-

сунку 4.17: 

 

Рисунок 4.17 – Результати симуляції для змінної IR за період з  

06.04.2020 по 31.08.2020 

 

На 149 день (01.09.2020) дані щоденної кількості захворюваних складають 

2022,06 (осіб). По факту рівень захворюваності дорівнював 2088 осіб. Рівень 

похибки складає близько 3%, що говорить про адекватні результати 

моделювання.  

За умови, що рівень захворюваності буде дорівнювати 10000 осіб щоденно, 

оголошується у країні локдаун. Відповідно, при такій динаміці захворювання, 

яка спостерігалася з 06.04.2020 по 31.08.2020, показника захворюваності, при 

якому оголошується карантин, країна б досягла на 317 день, тобто 16.02.2020 

(рисунок 4.17).  

  Оскільки поліноміальна модель для рівня захворюваності дає релевантні 

результати, то застосуємо дану методику для періоду із 01.09.2020 по 30.11.2020, 

починаючи з моменту інтенсивного зростання захворюваності у країні. Оберемо 
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модель для змінної IR. Було побудовано лінійну, експоненційну, логарифмічну, 

степеневу, поліноміальнн 2-го ступеня. Їх оцінки за критеріями R2, MSE, MAD, 

MAPE та здатністю прогнозувати дозволили виявити найкращим поліноміальну 

модель 2-го ступеня (таблиця В.1 додатку). Її результати для змінної IR 

представлені на рисунку 4.18: 

 

 

Рисунок 4.18 – Ряд даних змінної IR із виведеним трендом (поліноміальний 2 

ступеня) за період з 01.09.20 – 30.11.20 

 

Застосуємо виведене рівняння для формування змінної IR, яка набуде наступного 

вигляду у програмі VENSIM (формула 23): 

 

𝐼𝑅 =  1.44932757384497 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒^2 +  5.61355933621962 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒 +

 2393.75430711616  
(23) 

Використовуючи формулу 4.23 проведемо симуляцію. Її результати для 

змінної IR представлені на графіку 4.19: 

y = 1,44932757384497x2 + 5,61355933621962x + 2 393,75430711616000

R² = 0,93669481912842
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Рисунок 4.19 – Результати симуляції для змінної IR за період з  

01.09.2020 по 30.11.2020 

 

Перевіримо модель на точність. Для цього розрахуємо помилку MAPE, для 

чого візьмемо дані, спрогнозовані обраною моделлю, за місяць (з 01.11.2020 по 

30.11.2020, оскільки прогнозні моделі можуть поводитися неадекватно саме на 

останніх періодах часу). В результаті данна похибка склала 12,86%, що говорить 

про хорошу якість прогнозної моделі.  

У першому блоці було обрано межу 10000 захворювань на день, у звязку із 

тим, що уряд України наголошував саме на такі умови, за яких буде 

спостерігатися тенденція щоденої захворювансті, в результаті чого 

оголошується введення карантину. Оскільки із 01.09.2020 тенденція 

захворюваності пришвидшилася, то урядом України було наголошено введення 

повного локдауну за умови досягнення захворюваності на рівні 30000 щодня. 

Відповідно, при такій динаміці захворювання, яка спостерігалася з 01.09.2020 по 

30.11.2020, рівня захворюваності, при якому оголошується карантин, країна б 

досягла на 137 день, тобто 15.01.2021 (рисунок 4.20).  



273 
 

 

Рисунок 4.20 – Результати моделювання ситуації введення локдауну 

 

На рисунку 4.20 представлено результати моделювання ситуації введення 

локдауну.Дослідимо результати системно-динамічного моделювання наслідків 

впровадження локдауну на поведінку показника «Безробітне населення» (рису-

нок 4.21). Так, на рисунку 4.21 представлена тенденція поведінки показника 

«Безробітне населення», яка відображає його зміни наростаючим підсумком. На 

початку моделювання, на 01.09.2020, його значення склало 1550,77 тис. осіб. 

Далі можна спостерігати поступове зростання кількості безробітного населення, 

яке відбувається в межах його мінімального (1461,8 тис. осіб) та максимального 

(1786,9 тис. осіб) значень, визначених на основі ряду даних за 2015-2019 роки. 

Починаючи із 60 дня, який припадає на 30.10.2019, відбувається поступове зро-

стання рівня безробітного населення. Оскільки статистичні дані за 3 квартал 2020 

року відсутні, то можна припустити зростання кількості безробітних, як наслідок 

пандемії у країні. 
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Рисунок 4.21 – Тенденції зміни показника «чисельність безробітного насе-

лення» (наростаючим підсумком), у тис. осіб 

 

Починаючи із 137 дня (дня введення локдауну), тенденція кількості безро-

бітного населення стрімко починає зростати, що говорить про негативі наслідки 

впровадження карантинних заходів для населення країни. За місяць введення ка-

рантинних заходів кількість безробітних прогнозовано може сягнути 3723,62 

тис. осіб, що складатиме близько 24,24% від зайнятого населення (за даними 2-

го кварталу 2020 року). В умовах продовження карантинних заходів спостеріга-

тиметься зростання кількості безробітного населення, що може призвести до ко-

лапсу в економіці та зниження рівня життя населення, підвищення соціальної на-

пруги у суспільстві. 

На рисунках 4.22-4.23 також наведено тенденції щоденних показників вхі-

дного та вихідного потоків, що свідчить про їх правильність моделювання. Так, 

на рисунку 4.22 представлено повільне зростання щоденної кількості безробіт-

ного населення та стрімке нарощення тенденції, обумовлене впровадженням 
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карантинних заходів. На рисунку 4.23 також можна спостерігати повільне змен-

шення темпу вихідного потоку та його швидке зниження після локдауну. 

 

Рисунок 4.22 – Тенденції щоденних змін вхідного потоку GY1, у тис. осіб 

 

Рисунок 4.23 – Тенденції щоденних змін вихідного потоку RY1, у тис. осіб 
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Дослідимо результати системно-динамічного моделювання наслідків за-

провадження карантинних заходів на поведінку показника «Валовий внутрішній 

продукт» (рисунок 4.24).  

 

Рисунок 4.24 – Тенденції зміни показника «валовий внутрішній продукт» 

(наростаючим підсумком), у млн.грн. 

 

На рисунку 4.24 представлена тенденція поведінки показника «аловий вну-

трішній продукт», яка відображає його зміни наростаючим підсумком. На поча-

тку моделювання, на 01.09.2020, його значення склало 847961 млн.грн. Мініма-

льна межа даного показника – 375991 млн. грн., а максимальна – 1114902 

млн.грн., які визначені на основі ряду даних за 2015-2019 роки. Початкове зна-

чення валового внутрішнього продукту належить даним межам, що говорить про 

відповідність результатів вхідним даним. Далі спостерігається зростання аналі-

зованого показника, яке відбувається до початку локдауну. Тобто за 137 днів ві-

дбудеться зростання значення валового внутрішнього продукту до рівня 1238120 

млн.грн. Починаючи із 137 дня, рівень валового внутрішнього продукту 
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знижається. За 30 днів впроваджених карантинних заходів зменшення валового 

внутрішнього продукту може відбутися на 117070 млн.грн., що складатиме при-

близно 13,49% від рівня, досягнутого у 2-му кварталі 2020 року (867782 

млн.грн.). Якщо умови впровадження карантинних заходів будуть перевищувати 

більше, ніж 30 днів, то це призведе до зниження ВВП, росту економіки та появи 

економічної кризи в країні.  

На рисунках 4.25-4.26 наведено тенденції щоденних показників вхідного 

та вихідного потоків для формування рівня валового внутрішнього продукту, що 

свідчить про їх правильність моделювання. Так, спостерігається позитивна тен-

денція вхідного потоку, яка починається на рівні 8940,63 млн.грн. за день. Далі 

відбувається поступове зростання та його уповільнення, яке прогнозується в на-

слідок впровадження карантинних заходів. На рисунку 4.26 представлено зни-

ження щоденного значення ВВП, яке після точки локдауну набуває значного 

прискорення.  

 

 

Рисунок 4.25 – Тенденції щоденних змін вхідного потоку GY2, у млн.грн. 
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Рисунок 4.26 – Тенденції щоденних змін вихідного потоку RY2, у млн.грн. 

 

Розрахунки значень всіх змінних-рівнів та допоміжних, отримані в резуль-

таті системно-динамічної симуляції, представлені в додатку Г. 

Отримані за допомогою системно-динамічного моделювання прогнозні те-

нденції змін безробітного населення та валового внутрішнього продукту є порі-

вняними із даними, отриманими в результаті проведення нейромережевого мо-

делювання. Так, аналізуючи дані, відбувається зростання прогнозованого зна-

чення валового внутрішнього продукту, яке спостерігається за 4 квартал 2020 

року, що корелює із даними за результатами симуляції. Прогнозоване значення 

за нейромережевим підходом дорівнює 1045236 млн.грн., а усереднене за 4 ква-

ртал в результаті симуляції – 1068126 млн.грн. Дані результати свідчать про схо-

жість висновків. Прогнозні дані на 1 квартал 2021 року не є порівнюваними, оскі-

льки результати за імітацією враховують факт введення карантинних заходів. 

Що стосується прогнозних значень рівня безробітного населення, дані за 4 

квартал 2020 року за обома методиками збігаються неповністю. Так, системно-

динамічне моделювання прогнозує зростання даного показника до кінця 4 
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кварталу 2020 року, а результати нейронно-мережевого моделювання свідчать 

про убування його тенденції. 

Таким чином, проведене системно-динамічне моделювання дозволило 

здійснити імітацію впливу впровадження карантинних заходів на тенденції змін 

безробітного населення та валового внутрішнього продукту. В результаті вияв-

лено, що локдаун негативно впливає на соціальний та економічний розвиток кра-

їни, що відображається у зниженні зростання економіки та підвищенні рівня без-

робітного населення. Із збільшенням карантинного періоду відбувається стрімке 

погіршення показників безробітного населення та валового внутрішнього проду-

кту. 
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ВИСНОВКИ 
 

Розроблена методологія та інструментарій пояснення регіональної специ-

фіки вразливості населення від COVID-19 дозволили за рахунок системного вра-

хування більш широкого, порівняно з іншими дослідженнями, обсягу факторів 

громадського здоров’я (більш ніж за 20 основними класами хвороб), а також еко-

логічної, соціальної та економічної специфіки регіону (близько 20 детермінант) 

сформувати ретроспективні портрети вразливості регіонів від COVID-19.  

Оцінювання визначених релевантних соціо-еколого-економічних індика-

торів щодо їх впливу на рівень смертності від COVID-19 дозволило підтвердити 

гіпотези щодо впливу наступних індикаторів: рівня зареєстрованого безробіття 

населення; обсягів використання робочого часу на одного штатного працівника; 

обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря; кількості зареєстрова-

них хвороб ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речо-

вин.  

Дослідження релевантних соціо-еколого-економічних індикаторів щодо їх 

впливу на рівень захворюваності від COVID-19 дозволило підтвердити гіпотези 

щодо впливу наступних індикаторів: чисельності міждержавних мігрантів, обся-

гів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, обсягів відходів, накопиче-

них протягом експлуатації. 

Сформована система маркерів та побудовані дорожні карти майбутніх про-

тиепідеміологічних заходів для кожного регіону України дозволили визначити, 

що необхідним є впровадження заходів для досягнення таргетованих значень на-

ступних індикаторів: рівня захворюваності населення на хвороби ендокринної 

системи, розладу харчування та порушення обміну речовин; кількості високок-

валіфікованих медичних працівників (інфекціоністів, терапевтів та педіатрів).  

При цьому, з точки зору зниження рівня захворюваності населення на хво-

роби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин 

для Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-франківської, Київсь-

кої, Львівської, Рівненської, Харківської областей та м. Київ – це є критично 
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необхідним.  Для Волинської Донецької, Житомирської, Запорізької, Кірово-

градської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей – це є невідкла-

дними заходами. Для Луганської та  Херсонської областей за відповідним інди-

катором – це є важливим заходами.  

З точки зору оптимізації кількості висококваліфікованих медичних праці-

вників (інфекціоністів, терапевтів та педіатрів) для Київської, Кіровоградської, 

Луганської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Миколаївської, Пол-

тавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Черні-

гівської областей – це критично необхідно. Для  Вінницької, Волинської, Закар-

патської, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Харківської, Чернівецької 

областей та м. Київ  - це невідкладні заходи. Для Львівської і  Тернопільської 

областей – це є важливим заходом. 

Окрім цього, узагальнена система заходів підвищення ефективності сис-

теми громадського здоров’я шляхом виокремлення конкретних заходів, відпові-

дальних виконавців, ресурсів для впровадження та визначення ризиків невико-

нання.  

Змодельовані на основі нейронних мереж наслідки впливу карантинних об-

межень на найбільш важливі показники соціальноекономічного розвитку країни 

(ВВП та чисельність безробітного населення) дозволили побудувати прогноз на 

трирічну перспективу.  

Здійснено системно-динамічне імітаційне моделювання трирічних траєк-

торій показників ВВП та чисельність безробітного населення залежно від термі-

нів введення локдауну, «жорсткості» та регіональної прив’язки можливих сцена-

ріїв організації карантинних заходів. Проведене моделювання дозволило здійс-

нити імітацію впливу впровадження карантинних заходів на тенденції змін чисе-

льності безробітного населення та валового внутрішнього продукту.  

Отримані за допомогою системно-динамічного моделювання прогнозні те-

нденції змін безробітного населення та валового внутрішнього продукту є порі-

вняними із даними, отриманими в результаті проведення нейромережевого 
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моделювання. Так, аналіз дозволив зробити висновки, що відбувається зростання 

прогнозованого значення валового внутрішнього продукту, яке спостерігається 

у 4 кварталі 2020 року. Прогнозоване значення за нейромережевим підходом до-

рівнює 1045236 млн.грн., а усереднене за 4 квартал в результаті симуляції – 

1068126 млн.гр, що свідчить про значну схожість висновків.  

В результаті виявлено, що локдаун негативно впливає на соціальний та 

економічний розвиток країни, що відображається у зниженні зростання еконо-

міки та підвищенні рівня безробітного населення. Із збільшенням карантинного 

періоду відбувається стрімке погіршення показників безробітного населення та 

валового внутрішнього продукту. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Реалізація даного проєкту надає Уряду та органам місцевого самовряду-

вання науково-обґрунтований та статистично підтверджений фундамент для ре-

агування на упередження, виходячи зі сформованих в кожному регіоні комбіна-

цій багатьох факторів, які стануть або каталізаторами, або інгібіторами розгор-

тання наступних епідеміологічних хвиль. Це дозволяє заздалегідь внести відпо-

відні коригування у загальнодержавну та регіональну програми мобілізації еко-

номіки та медичної системи, здійснювати не лише реактивне, а й превентивне 

управління.  

Оперативне використання в подальшому побудованої в проєкті імітацій-

ної моделі дозволяє при появі нових параметрів та зміні трендів коригувати тра-

єкторії введення карантинних заходів диверсифіковано, не зупиняючи при цьому 

економіку всіх регіонів, застосовувати обмежувальні кроки адресно, в порядку 

пріоритетності. Таргетоване введення окремих карантинних обмежень дозволяє 

зменшити масштаби як економічних втрат, так і соціальних ризиків.  

Системний розгляд структурних взаємозв’язків значної кількості факто-

рів громадського здоров’я дозволить виявити патерни параметрів, які визнача-

ють групи ризику щодо майбутніх епідеміологічних викликів, що створює підг-

рунтя для пріоритезації інціатив Міністерства охорони здоров’я  та обласних уп-

равлінь охорони здоров’я у напрямку встановлення переліку хвороб, які у відпо-

відному регіоні у поєднанні з COVID-19, підвищують ризик зараження або лета-

льності. Врахування в процесі моделювання офіційних та тіньових міграційних 

процесів, внутрішньорегіональних та міжрегіональних обсягів пасажиропотоків 

створює підгрунтя для прийняття Міністерством інфраструктури України опера-

тивних та таргетованих рішень щодо обмеження можливостей пересування на-

селення у разі виникнення другої хвилі пандемії, а також коригування державних 

програм, спрямованих на стимулювання створення нових робочих місць у відпо-

відних регіонах.  
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Врахування великого комплексу регіональних економічних параметрів та 

їх зв’язку з рівнем вразливості населення від COVID-19 в першу хвилю пандемії 

дозволяє Міністерству розвитку громад та територій України скоригувати ініці-

ативи секторальної та функціональної підтримки для підвищення фінансово-еко-

номічної самодостатності регіонів.  
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