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ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ БІДНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ 

Однією з найважливіших глобальних проблем сучасності є подолання бід-
ності населення. Питання дослідження бідності та чинників, які на неї впли-
вають, розглянуті у працях Е. Лібанової, Л. Черенько, В. Шишкіна та інших 
економістів [1]. Однак, недостатньо дослідженим залишається регіональний 
аспект формування рівня бідності в Україні. Виявити, як впливають окремі 
чинники на рівень бідності в цілому по країні та в окремих її регіонах дозво-
ляє кореляційно-регресійний метод аналізу [2, с. 202–205]. Але він не дає 
можливості виявити подібні ознаки бідності, виділивши групи схожих облас-
тей, дослідити їх особливості та побудувати для кожної групи окрему модель 
розвитку. Подолати такий недолік можна за допомогою використання клас-
терного аналізу. 
Метою дослідження є розподіл регіонів України на класи, кожен з яких ві-

дповідає певній категорії бідності залежно від конкретних соціально-
економічних і демографічних факторів за допомогою кластерного методу. 
Аналіз здійснено за такими показниками з використанням кластерізації 

методом k-середніх: 1) рівень бідності; 2) валовий регіональний продукт 
(ВРП) на душу населення; 3)наявний дохід (НД) на одну особу; 4) індекс цін; 
5) рівень безробіття за визначенням МОП; 6)урбанізація; 7) частка осіб у віці 
від 0 до 14 років і 8)частка осіб у віці 60 років і старше у населенні. 
У результаті поведених розрахунків нами було отримано п’ять кластерів 

(табл. 1). Результати дослідження свідчать, що середні значення обраних 
показників (окрім індексу цін) у сформованих групах суттєво відрізняються 
один від одного. І кластер, представлений столицею нашої країни, є безпе-
речно лідером у досліджуваній сукупності, оскільки тут спостерігається 
найнижчий рівень бідності. Це обумовлено самим високим ВРП та НД на 
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одну особу, також низьким рівнем безробіття та відносно невисокою часткою 
дітей у складі населення. 

Таблиця 1 
СКЛАД КЛАСТЕРІВ ВИЗНАЧЕНИХ МЕТОДОМ K-СЕРЕДНІХ 

Номер  
кластера 

Кількість 
об’єктів у 
кластері 

Склад кластера 

І 1 Місто Київ 

ІІ 2 Області: Донецька та Луганська 

ІІІ 7 
Області: Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Хар-
ківська, Черкаська, Чернігівська 

ІV 12 
Області: Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, Чернівецька  

V 3 Області: Волинська, Закарпатська, Рівненська 

 
Найгіршим з точки зору всіх показників є ІІ кластер, що пояснюється полі-

тичною та соціально-економічною ситуацією в цих регіонах. ІІІ кластер за 
рівнем бідності знаходиться на другій позиції після Києву. На це вплинули, 
окрім економічних чинників, вищий рівень безробіття та більша частка пен-
сіонерів у складі населення. V кластер включає області з найнижчими показ-
никами (окрім Донецької та Луганської областей) розвитку економіки, і, як 
наслідок, — високим рівнем бідності. 
Таким чином, проведений аналіз показав теоретичну обґрунтованість ви-

користання кластерного методу для дослідження бідності, так як отримані 
результати корелюють з існуючою ситуацією в країні та відповідають показ-
никам, які опосередковано характеризують рівень бідності. Практична зна-
чимість результатів дослідження полягає в тому, що кластерний аналіз до-
зволив нам виявити спільні риси характеру бідності в різних областях країни 
з метою розробки заходів соціально-економічної політики в окремих регіонах 
з урахуванням їх специфіки. 
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