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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
П.М. Григорук, д.е.н., професор
Н.А. Хрущ, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук
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С.С. Григорук, к.пед.н., доцент
Хмельницький національний університет
Стратегічне планування регіонального розвитку виступає важливим
інструментом державного регулювання економіки країни, що допомагає
підтримувати необхідні економічні пропорції та забезпечує збалансоване та
стійке функціонування всіх складових господарської системи. В Державній
стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [1] визначені цілі
державної регіональної політики. Однією з найважливіших цілей є підвищення
рівня конкурентоспроможності регіонів

шляхом якісного використання

ендогенних факторів для забезпечення їх динамічного економічного зростання.
Важливою умовою її досягнення є визначення реального рівня економічного
розвитку регіону. Цю проблему можна вирішити, якщо враховувати різні
фактори, що впливають на регіональний розвиток. Оцінка фактичного стану
економічного розвитку регіонів випливає з кількісного аналізу регіональних
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диспропорцій.

Це

зумовлює

використання

інструментарію

економіко-

математичного моделювання.
На даний час існує велика кількість різноманітних підходів до вирішення
таких завдань. Регіональні економічні нерівності можна виміряти, зокрема, за
допомогою різних показників на основі показника ВВП – коефіцієнта варіації
та індексу концентрації Гувера, індексу географічної концентрації, індексу
Тейла, індексу Герфіндаля [2].
Оцінювання економічного розвитку окремого регіону країни може
базуватись на є виявленні однорідних сукупностей районів, представлених
системою економічних показників. Ефективним методом, що дозволяє
групувати райони в однорідні сукупності, використовуючи широке коло
показників, є кластерний аналіз. Тим самим від дозволяє урахувати
багатомірність опису економічного розвитку регіонів.
Дослідження
економічного
структури

авторів

дозволили

зробити

розвитку характеризуються
(співвідношення

інфраструктури),

що

рівень

також показниками галузевої

промисловості,

фінансово-інвестиційними

висновок,

сільського

(загальні

й

господарства,
галузеві

обсяги

інвестицій), показниками зайнятості, розвитку НТП (частка прогресивних
галузей, рівень розвитку науково-освітнього сектору, обсяги впровадження
інновацій) та ін. Значну роль відіграють показники експорту продукції,
оскільки вони відображають спеціалізацію регіону та міжнародні інтеграційні
процеси. Саме це зумовило вибір системи показників для практичної реалізації
запропонованого підходу до оцінювання рівня економічного розвитку регіонів
України та їх групування.
В якості базового періоду часу оберемо 2017 рік [3]. В якості показників
оберемо такі: X1 – капітальні інвестиції, млн грн; X2 – обсяг експорту, млн дол.
США; X3 – рівень зайнятості населення, %; X4 – рівень безробіття населення,
%; X5 – індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у цінах
попереднього року, відсотків; X6 – індекс промислової продукції за регіонами
відсотків до попереднього року; X7 – індекс сільськогосподарської продукції за
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регіонами до попереднього року, відсотків. Проведемо кластеризацію регіонів
України за відібраною системою показників. Для цього скористаємось методом
k-середніх, кількість кластерів оберемо рівним трьом. Результати кластеризації,
отримані за допомогою пакету Statistica, наведені на рисунку 1. Отримані
кластери мають таке наповнення такий вигляд:
перший кластер: Волинська, Донецька, Кіровоградська, Луганська,
Полтавська, Тернопільська області;
другий кластер: Запорізька, Миколаївська, Івано-Франківська, Сумська,
Хмельницька, Вінницька, Чернівецька, Житомирська, Черкаська, , Чернігівська,
Херсонська, Закарпатська, Рівненська області;
третій кластер: Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська,
Львівська області.

Рис. 1 Результати кластеризації регіонів України за показниками
економічного розвитку
Аналіз вихідних значень показників, за якими проводилась кластеризації
дозволяє надати результатам таку інтерпретацію. Перший кластер утворюють
регіони з рівнем економічного розвитку нижче середнього рівня, друга група –
регіони з середнім рівнем економічного розвитку, і третя група – регіони з
рівнем економічного розвитку вище середнього рівня.
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євроінтеграційних процесів викликають необхідність долучення України до
єдиного інформаційного простору у сфері управління бізнес-структурами.
Одним з напрямів вирішення такої задачі є використання сучасних
інформаційно-аналітичних технологій, найбільш потужним інструментом з
яких на сьогодні є SAP-технології.
На ринку програмного забезпечення та програмування (Soft &
Programming) німецька компанія SAP займає 3-тє місце (після Microsoft та
Oracle) за версією 2018 року та 181-у позицію у рейтингу «FORBES 2000»
найбільших публічних компаній світу.
За останні роки корпоративні інформаційні системи (перш за все
Enterprise Resource Planning, ERP-системи) стали одними з найпопулярніших
програмних рішень. Саме впровадження компанією ERP-системи означає
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