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Мало знати, що таке є майбутнє, 
треба знати, що воно означає

Т. Л. Пратчетт

ВСТУП

На сучасному етапі не тільки в Україні, але й у світі відбувається підвищен-
ня інтересу до розробки науково обґрунтованих стратегій розвитку окремих 
територій і регіонів. Проблеми стратегічного планування сталого розвитку ре-
гіонів постійно знаходяться у центрі уваги місцевих громад. Наразі стратегії 
розвитку в тому чи іншому вигляді розроблені майже в усіх регіонах країни. 
Так, стратегія розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сум-
щина – 2015» включає сукупність обґрунтованих довгострокових пріоритетів 
економічного розвитку та підвищення ефективності управлінського впливу на 
бізнес-клімат. 

У той же час залишається питання щодо обґрунтованості оцінок результатів 
стратегій, визначення пріоритетів та перспектив їх реалізації в умовах швидко-
плинних змін у зовнішньому світі, змін податкової політики держави, наслідків 
світових кризових явищ тощо. Зміна головних законодавчих засад бюджетного 
процесу, ставлення до яких у суспільстві, науковому середовищі та серед під-
приємців різного масштабу не є однозначним, має враховуватися при оцінці 
результатів реалізації стратегій. 

Монографію присвячено аналізу та моделюванню впливу різноманітних 
внутрішніх та зовнішніх чинників на пріоритетні напрямки стратегічного роз-
витку Сумської області, що дозволить виявити головні проблеми та вузькі міс-
ця реалізації стратегії. Дослідження здійснювалося за допомогою методів си-
стемного факторного, порівняльного і структурно-функціонального аналізу, 
економіко-математичного та імітаційного моделювання, системної динаміки, 
експертних оцінок, застосування інформаційних систем і технологій.

Перший розділ присвячено аналізу стану та особливостям функціонування 
економіки Сумської області окремих бюджетоутворюючих видів економічної 
діяльності. Здійснено порівняльний аналіз стратегій розвитку регіонів України, 
які разом із Сумською областю утворюють кластер за основними показниками 
економічного розвитку, такими як ВРП, капітальні інвестицій, експорт, імпорт 
та наявний дохід на одну особу. Економічний аналіз статистичних даних щодо 
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економіки області дозволив зробити висновки про головні проблеми розвитку 
економіки Сумщини та напрямки, за якими необхідно посилити управлінські за-
ходи.

У другому розділі розглядається потужний сучасний інструмент підтримки 
стратегічного планування та прогнозування – імітаційне моделювання. Про-
ведений аналіз сучасного доробку щодо застосування цього підходу до управ-
ління розвитком регіонів у світі дозволив зробити висновок, що імітаційне 
моделювання є загальновживаним інструментом для завдань такого роду, а та-
кож дозволив виділити загальні тенденції у створенні регіональних імітаційних 
моделей, їхньому аналізі та застосуванні. На базі розробленої у рамках проек-
ту «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супро-
водження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» системно-
динамічної моделі здійснено параметризацію математичних моделей для еко-
номіки Сумської області, проведено її аналіз та верифікацію, що дозволило 
рекомендувати побудовану модель для подальшого дослідження.

Третій розділ присвячено побудові різноманітних сценаріїв функціонування 
економіки регіону за умови змін зовнішніх параметрів, головними з яких були 
зміни у податковому законодавстві, ціни на імпортований газ, курсу національ-
ної валюти. Результати реалізації різних сценаріїв розвитку регіону дозволили 
виділити пріоритетні напрями управління при здійсненні стратегії розвитку за 
умови змін зовнішніх параметрів, які передбачають посилення уваги до вразли-
вих видів економічної діяльності Сумської області.

На основі аналізу процесів формування інформаційного масиву, верифіка-
ції та параметризації імітаційної системно-динамічної моделі економіки Сум-
ської області розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення 
методики збору та обробки статистичної інформації, а також запропоновано та 
обґрунтовано напрями удосконалення моделі на довгострокову перспективу.
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Розділ 1

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Стан соціально-економічний розвитку Сумської області

До складу Сумської області входять 18 адміністративних районів, 7 міст 
обласного та 8 – районного значення, 2 внутрішньоміські райони у м. Суми, 
20 селищ міського типу, 384 сільські ради, 1466 сільських населених пунктів. 
Адміністративний устрій Сумської області наведено на рис. 1.1.

Загальна площа Сумської області складає 23,8 тис. км2, за розміром регіон 
посідає 16-те місце в країні (3,94 % території України) [23].

На півдні Сумська область межує з Полтавською, на південному сході – 
з Харківською, на заході – з Чернігівською областями України. На півночі та 
сході межі області збігаються з українсько-російським державним кордоном – 
область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Російської 
Федерації. Отже, регіон є прикордонною територією.

Загальна площа сільськогосподарських земель в регіоні становить 1,7 млн га, 
з них 77,0 % становить рілля, відповідно 21,6 % займають пасовища та сіножаті, 
та 1,4 % знаходиться під багаторічними насадженнями. У складі орних земель 
Сумської області 69,5 % становлять чорноземи та темно-сірі опідзолені ґрунти.

Надра краю багаті на різні корисні копалини. Серед них найбільш важли-
ве значення має паливно-енергетична сировина: нафта, природний газ, торф, 
буре вугілля, а також неметалеві корисні копалини: фосфорити, кам’яна і калій-
на сіль, сірка, кварцити, крейда, гіпс, вапняк, мергель, вогнетривкі та тугоплав-
кі глини, будівельні піски та камінь.

Мінерально-сировинна база області більше ніж на 53 % складається 
з паливно-енергетичної сировини (нафта, газ конденсат, торф), на 39,5 % – 
із  сировини для будівельних матеріалів, 5,8 % складають прісні підземні води, 
1,4 % – інші види корисних копалин.

У межах області відомо 28 родовищ вуглеводнів, більша частина яких комп-
лексні, з них: 9 – нафтових, 1 – газове, 5 – газоконденсатних, 12 – нафтогазо-
конденсатних та 1 – газоконденсатне нафтове. У промисловій розробці пере-
буває 21 родовище, підготовлено до промислової розробки – 1, знаходиться 
в розвідці – 8. На даний час геолого-пошуковими та геофізичними роботами 
підтверджено наявний потенціал подальшого приросту запасів вуглеводів на 
29 об’єктах області, які підготовлені до глибокого буріння.
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Рис. 1.1. Адміністративні райони Сумської області [25]
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МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (на прикладі Сумської області)

Торф складає 37,4 % від балансових запасів корисних копалин області. 
Державним балансом враховано 115 родовищ торфу із запасами 64970 тис. т. 
Гірнично-хімічна сировина в області представлена кам’яною сіллю та сіркою. 
Єдине Роменське родовище кам’яної солі з балансовими запасами 435,9 млн т 
не розробляється. Сірка пов’язана з Бугруватівським і Прокопенівським родо-
вищами нафти, які використовуються. Балансові запаси сірки в нафтових родо-
вищах складають 1413 тис. т.

На 1 січня 2011 р. наявне населення Сумської області становило 1161,5 тис. 
осіб, з якого 67,4 % складало міське і 32,6 % – сільське населення.

Незважаючи на загальну позитивну тенденцію щодо зміни кількості наро-
джених та померлих по всіх містах та районах Сумського регіону спостеріга-
ється природне скорочення населення. Найбільше скорочення населення спо-
стерігається у сільській місцевості.

Співвідношення між максимальними та мінімальними значеннями таких 
показників як площа, чисельність та щільність населення для адміністратив-
них районів області становить відповідно 2,2, 3,58 та 2,64 рази. Найбільшим за 
площею є Роменський район, за чисельністю населення на першому місці зна-
ходиться Сумський район, максимальна щільність населення у Білопільському 
районі (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Територія і наявне населення Сумської області за міськрадами та районами у 2010 р.

Міськради та райони Площа, 
км2

Чисельність
населення, осіб

Щільність
населення, 

осіб на 1 км2

Відсоток 
міського 

населення

1 2 3 4 5

Сумська міськрада 146 273870 1876 99

Глухівська міськрада 84 35193 419 99,3

Конотопська міськрада 103 93484 908 95,5

Лебединська міськрада 167 26967 161 97,5

Охтирська міськрада 33 49381 1496 99,5

Роменська міськрада 29 44382 1530 99,0

м. Шостка 36 80068 2224 100,0

Білопільський район 1443 53766 37 58,4

Буринський район 1104 27651 25 33,7

Великописарівський район 831 29839 25 34,6

Глухівський район 1660 25335 15 16,3
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1 2 3 4 5

Конотопський район 1667 31951 19 8,3

Краснопільський район 1351 29923 22 35,4

Кролевецький район 1284 40614 32 58,6

Лебединський район 1542 21947 14 *

Липоводолинський район 882 20363 23 26,3

Недригайлівський район 1036 26210 25 34,4

Охтирський район 1284 27721 22 8,9

Путивльський район 1103 29691 27 55,5

Роменський район 1859 36698 20 *

Середино-Будський район 1123 17607 16 52,8

Сумський район 1855 62954 34 17,4

Тростянецький район 1048 37479 36 57,6

Шосткинський район 1219 21724 18 33,1

Ямпільський район 943 25726 27 65,7

Примітка. * – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

Особливості соціально-економічного розвитку, що полягають у вигідно-
му географічному положенні та наявному природно-ресурсному потенціалі, 
сприяють соціально-економічному розвитку Сумської області. Але на даний 
час за більшістю показників регіон не займає в економіці України належного 
місця (табл. 1.2) [21; 23].

Таблиця 1.2
Сумська область у масштабі України в 2010 р.

Показник Україна Сумська 
область

Питома 
вага, %

Місце  
в Україні

1 2 3 4 5

Територія, тис. км2 603,5 23,8 3,94 16

Чисельність наявного населення на 1 січня 2011 р., 
тис. осіб

45778,5 1161,5 2,54 19

Середньомісячна заробітна плата, грн 2239 1866 16

Валовий регіональний продукт  
(у фактичних цінах), млн грн

1082569 18333 1,69 17

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну 
особу (у фактичних цінах), грн

23600 15711 15

Закінчення табл. 1.1
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1 2 3 4 5

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, по-
слуг (у фактичних цінах), млн грн

1067132,3 14645,2 1,37 15

Продукція сільського господарства  
(у порівнянних цінах), млн грн

100536,2 2843,2 2,83 21

Роздрібний товарообіг підприємств, млн грн 280890 3926,4 1,40 25

Обсяги експорту товарів, млн дол. США 51405,2 746,5 1,45 13

Обсяги імпорту товарів, млн дол. США 60742,2 469,9 0,77 15

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. США 44708,0 357,6 0,80 14

Слід відзначити позитивну тенденцію таких важливих показників як збіль-
шення валового регіонального продукту, обсягів реалізованих промислової 
продукції та послуг, інвестицій в основний капітал, експорту товарів та послуг, 
а також збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати працівни-
ків та зменшення рівня зареєстрованого безробіття. Проте існує негативна 
тенденція, що полягає в природному скороченні чисельності населення, що є 
також загальнодержавною проблемою (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Соціально-економічний розвиток Сумської області

Показник
Рік Темпи 

зміни, %2005 2010

1 2 3 4

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млн грн 8025 18333 228,44

 у розрахунку на одну особу, грн 6497 15711 241,82

Обсяг реалізованої промислової продукції (у фактичних цінах), млн грн 7715,3 14645,2 189,82

Продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 р.), 
млн грн

2966,2 2843,2 95,85

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах ), млн грн 1441 2222,8 154,25

Роздрібний товарообіг (у фактичних цінах), млн грн 1748,7 3926,4 224,53

Обсяг реалізованих послуг (у фактичних цінах), млн грн 957,3 1795,9 187,60

Експорт товарів, млн дол. США 578,1 746,5 129,13

Експорт послуг, млн дол. США 30,4 44,3 145,72

Імпорт товарів, млн дол. США 255,7 469,9 183,77

Імпорт послуг, млн дол. США 102,4 65,1 63,57

Кількість постійного населення (на кінець року ), тис. осіб 1224,2 1159,3 94,70

Закінчення табл. 1.2
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1 2 3 4

Природний приріст, скорочення (–) населення, тис. осіб –14,9 –9,8 65,77

Рівень зареєстрованого безробіття, відсотків 4 2,9 72,50

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн 663 1866 281,45

За 2005 – 2010 рр. обсяг реалізованої промислової продукції в області 
збільшився в 1,9 рази. У 2010 р. обсяги реалізованої промислової продукції 
проти попереднього року зросли на 23,3 %. У добувній промисловості зрос-
тання обсягів продукції становило 4,1 рази, переробній – 5,6 %, виробництві та 
розподіленні електроенергії, газу, води – 20,7 % [23].

Структура промислового виробництва в 2010 р. порівняно з 2005 р. зміни-
лася за рахунок скорочення частки машинобудування на 6,0 %, харчової про-
мисловості – на 2,5 %, хімічної промисловості – на 1,1 %. Позитивними зміна-
ми в структурі промислового виробництва характеризуються виробництво та 
розподілення електроенергії, газу та води, де приріст склав 5,2 %, та добувна 
промисловість – 0,8 %.

В структурі промислового виробництва регіону переважає машинобуду-
вання, харчова й добувна промисловість (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Структура промислового виробництва в Сумській області  
у 2005 р. та 2010 р.:  

1 – машинобудування; 2 – харчова промисловість; 3 – хімічна та нафтохімічна промисловість;  
4 – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; 5 – добувна промисловість;  

6 – інше виробництво

Закінчення табл. 1.3
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Протягом останніх двадцяти років зменшуються обсяги валової продукції 
сільського господарства в Сумській області. Питома вага регіону в цій галузі  
також має тенденцію до зниження, але меншими темпами. Так у 2010 р. порів-
няно з 2000 р. питома вага валової продукції сільського господарства зменши-
лася на 1,03 %, при цьому питома вага валової продукції тваринництва змен-
шилася на 1,41 %, а питома вага валової продукції рослинництва – на 0,78 % 
(табл. 1.4). На тлі зниження обсягів валової сільськогосподарської продукції 
такі тенденції є вкрай негативними.

Таблиця 1.4
Валова продукція сільського господарства в Сумській області

Показник

Рік

1990 2000 2010

млн грн питома 
вага, % млн грн питома 

вага, % млн грн питома 
вага, %

Валова продукція сільського господарства 5839,7 3,99 2954,2 3,77 2843,2 2,74

Валова продукція тваринництва 3046,2 3,86 1389,5 4,03 1034,1 2,62

Валова продукція рослинництва 2793,5 4,23 1564,7 3,58 1809,1 2,80

За 2010 р. усіма видами транспорту, з урахуванням послуг фізичних осіб-
підприємців, перевезено 13,2 млн т вантажів, що на 11,4 % менше до попере-
днього року; у  порівнянні з 2000 р. обсяги вантажоперевезень зменшились на 
37,4 % [22].

Основним вантажоперевізником в області є автомобільний транспорт 
(81,8 % загальних вантажоперевезень), перевагою якого є доступність обслу-
говування та забезпечення необхідної частоти відправлень.

У 2010 р. обсяги пасажирських перевезень склали 127,2 млн пас., що на 
8,8 % менше ніж у 2009 р. та на 18,3 % більше обсягів 2000 р.

66,8 % загального пасажиропотоку області перевозиться автомобільним 
транспортом, 21,4 % – електротранспортом (м. Суми, м. Конотоп), решта – за-
лізничним.

На початок 2011 р. загальна довжина мережі автошляхів загального ко-
ристування становила 7,2 тис. км, з них 6,7 тис. км (93,1 %) – з твердим по-
криттям.

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покрит-
тям на 1 000 км2 території складає 282 км (проти 275 км в цілому по Україні).

За обсягами інвестицій в основний капітал – 1908,5 грн на одну особу – 
Сумська область посіла у 2010 р. 23-тє місце серед регіонів України, знизивши 
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свій рейтинг на шість позицій у порівнянні з 2005 р., коли значення цього по-
казника становило 1168,8 грн (табл. 1.5).

Таблиця 1.5
Інвестиції в основний капітал в Сумській області

Показник

Рік

2005 2010

Сумська 
область

Місце в 
Україні

Питома 
вага 

регіону, %

Сумська 
область

Місце в 
Україні

Питома 
вага 

регіону, %

Інвестиції в основний капітал, 
млн грн

1441 17 1,5 2223 20 1,5

Інвестиції в основний капітал на 
одну особу, грн

1168,8 17 – 1908,5 23 –

У порівнянні з 2005 р. у 2010 р. питома вага Сумського регіону в загально-
му обсязі інвестицій в основний капітал по країні залишилась незмінною, про-
те місце регіону за цим показником погіршилось.

В 2010 р. у порівнянні з 2005 р. скоротилася частка інвестицій в основний 
капітал в промисловості, будівництві, торгівлі, сфері транспорту та зв’язку 
(рис. 1.3).

Рис. 1.3.  Структура інвестицій в основний капітал Сумської області  
за видами економічної діяльності:  

1 – сільське господарство, мисливство, лісове господарство; 2 – промисловість; 3 – будівництво;  
4 – торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; 5 – діяльність 
транспорту та зв’язку; 6 – фінансова діяльність; 7 – операції з нерухомим майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг підприємцям; 8 – охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; 9 – інше
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Основним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал регі-
ону лишаються власні кошти підприємств та організацій. В Сумській області 
в  2010 р. у порівнянні з 2005 р. скоротилася частка інвестицій в основний капі-
тал від Державного бюджету, власних коштів підприємств та організацій, кре-
дитів банків та коштів іноземних інвесторів (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Структура інвестицій в основний капітал Сумської області  
за джерелами фінансування: 

2005 р. 2010 р.
1 – Державного бюджету;

2 – кошти місцевих бюджетів;
1 – Державного бюджету;

2 – кошти місцевих бюджетів;
3 – власні кошти підприємств та організацій; 3 – власні кошти підприємств та організацій;

4 – кредити банків та інші позики; 4 – кредити банків та інші позики;

5– іноземних інвесторів; 5 – іноземних інвесторів;
6 – кошти населення на індивідуальне житлове 

будівництво;
6 – кошти населення на будівництво власних 

квартир; 
7 – інші джерела фінансування. 7 – кошти населення на індивідуальне житлове 

будівництво;
8 – інші джерела фінансування

Економіка області є значною мірою орієнтованою на експорт, що форму-
ється кількома промисловими підприємствами: ВАТ «СНВО ім. М. В. Фрун-
зе»; ВАТ «Насосенергомаш» та ВАТ «Сумихімпром» [13].

Це свідчить про достатньо високий рівень конкурентоспроможності про-
дукції, але й обумовлює значний рівень сегментації промисловості області: 
слабкий зв’язок між промисловим виробництвом та задоволенням потреб вну-
трішнього ринку [13].
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Обсяги експортованих товарів та послуг Сумської області збільшились 
у  3,3 рази за період 2001 – 2010 рр., імпортованих – у 2,5 рази (табл. 1.6).

Таблиця 1.6
Обсяги експорту-імпорту товарів Сумського регіону

Показник
2001 р. 2010 р. 2010 р. до 2001 р.,%

Україна Сумська 
область ранг Україна Сумська 

область ранг Україна Сумська 
область

Експорт

Вартість, млн 
дол. США

16264,7 225,7 14 51405,2 746,5 13 316,1 330,7

Імпорт

Вартість, млн 
дол. США

15775,1 190,0 19 60742,2 469,9 15 385,1 247,3

Експортні поставки товарів та послуг Сумської області в 2010 р. склали 
790,8 млн дол. США, що на 6,6 % більше, ніж у 2009 р. Імпортні надходження 
збільшилися на 17 % і становили 535,0 млн дол. США [19].

Протягом 2010 р. експортні операції здійснювали 346 підприємств регіо-
ну, імпорт надійшов до 330 підприємств області.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 2010 р. становило 
276,6 млн дол. США. Найбільше позитивне сальдо склалося з країнами: Росій-
ська Федерація – 297,6 млн дол., Іран – 77,2 млн дол., Молдова – 18,3 млн дол., 
Казахстан – 13,9 млн дол.

Від’ємне сальдо область мала з 41 країною світу. У значних обсягах з такими 
країнами: Німеччина – 103,2 млн дол., Естонія – 24,8 млн дол., Нідерланди – 
18,5 млн дол., Польща – 18,0 млн дол.

Структура експорту та імпорту продукції Сумської області наведена на 
рис. 1.5.

Основними товарами, які експортувалися за межі України, були котли, ма-
шини, апарати та механічні пристрої (50,6 % від загальної вартості експорту), 
недорогоцінні метали та вироби з них (8,2 %), екстракти дубильні, барвники 
(7,5 %), добрива (5,2 %), какао та продукти з нього (4,6 %), деревина і вироби 
з деревини (3,5 %), взуття (3,4 %). Основу імпорту становили різні харчові про-
дукти (18,9 %), какао та вироби з нього (11,7 % від загальної вартості імпорту), 
котли, машини, апарати та механічні пристрої (8,4 %), полімерні матеріали та 
пластмаси (6,4 %), електричні машини і устаткування (6,2 %), добрива (4,2 %), 
алюміній і вироби з алюмінію (3,6 %).
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    Рис. 1.5. Структура експорту та імпорту продукції Сумської області у 2010 р.:
Експорт Імпорт

1 – машини й обладнання; 1 – машини й обладнання;
2 – продукція хімічної промисловості; 2 – продукція хімічної промисловості;

3 – готові харчові продукти 3 – готові харчові продукти
4 – недорогоцінні метали та вироби з них 4 – недорогоцінні метали та вироби з них

5 – продукція рослинного і тваринного похо-
дження

5 – продукція рослинного і тваринного по-
ходження

6 – інші вироби. 6 – полімерні матеріали, пластмаси
7 – інші вироби

У структурі експорту послуг за видами економічної діяльності найбільшу пи-
тому вагу становили послуги в галузі сільського господарства, видобутку корисних 
копалин, переробки продукції на місцях – 53,8 % від загального обсягу експорту 
послуг, послуги з будівництва – 14,9 %, в архітектурних, інженерних та інших тех-
нічних галузях – 10,0 %, подорожі – 6 %. У порівнянні з 2009 р. обсяги експорту 
будівельних послуг збільшилися в 3,5 рази, подорожей – у  2,0  рази [19].

В імпорті найбільшу питому вагу становили послуги з реклами, вивчення 
ринку, опитування громадської думки – 30,4 %, транспортні послуги – 22,4 %, 
подорожі – 13,0 %, юридичні та бухгалтерські – 9,5 %. Порівняно з 2009 р. об-
сяги послуг з реклами, вивчення ринку, опитування громадської думки змен-
шилися на 31,5 %, транспортні – на 10,0 %. Зросли юридичні та бухгалтерські 
послуги в 2,4 рази та подорожі – на 17,9 %.

61 підприємство Сумської області надавало послуги партнерам та 67 під-
приємств одержали послуги від закордонних партнерів. Більша частина з цих 
підприємств розташована в м. Суми. Основними країнами-партнерами в екс-
порті послуг були: Російська Федерація – 47,8 %, Туркменістан – 18,3 % та Ру-
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мунія – 12,7 %; в імпорті послуг: Кіпр – 20,8 %, Російська Федерація – 18,5 %, 
Великобританія – 15,2 %, Німеччина – 8,8 %, Австрія – 7,8 %.

На 1 січня 2011 р. обсяг прямих іноземних інвестицій в Сумську область 
становив 357,6 млн дол. США, що складає 307,0 дол. США на одну особу на-
селення.

В 2010 р. порівняно з 2005 р. структура прямих іноземних інвестицій змі-
нилася в бік концентрації на трьох країнах: Кіпр, Нідерланди та Великобрита-
нія (рис. 1.6).

       
Рис. 1.6. Структура прямих іноземних інвестицій в Сумську область за країнами:

2005 р. 2010 р.
1 – Великобританія; 1 – Нідерланди;

2 – Кіпр; 2 – Великобританія;
3 – Віргінські Острови (Британські); 3 – Франція;

4 – США; 4 – Кіпр;
5 – Російська Федерація; 5 – Віргінські Острови (Британські);

6 – інші країни; 6 – Азербайджан;
7 – інші країни

У 2010 р. більша частка прямих іноземних інвестицій в Сумську область 
була спрямована у розвиток хімічного виробництва, виробництва гумових та 
пластмасових виробів – 99029,3 тис. дол. США та машинобудування – 88991,3 
тис. дол. США, на третьому місці за цим показником знаходиться харчова про-
мисловість – 32175,8 тис. дол. США (рис. 1.7).

У 2010 р. в Сумській області 17 організацій займались виконанням науко-
вих та науково-технічних робіт (ННТР), кількість працівників в яких складала 
2309 осіб. Серед виконавців ННТР 19 фахівців з науковим ступенем доктора 
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та 98 – кандидата наук. В цілому в економіці регіону зайняті 143 доктора та 
1288 кандидатів наук.

Рис. 1.7. Структура прямих іноземних інвестицій в Сумську область  
за видами економічної діяльності:  

1 – сільське господарство, мисливство, лісове господарство; 2 – виробництво харчових продуктів, на-
поїв та тютюнових виробів; 3 – машинобудування; 4 – хімічне виробництво, виробництво гумових та 

пластмасових виробів; 5 – торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів  
особистого вжитку; 6 – операії з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг  

підприємцям; 7 – інші види

Аспірантів готували 2 наукові інститути та 5 вищих навчальних закладів 
(ВНЗ), докторантів – 3 ВНЗ. Чисельність аспірантів становила 480 осіб, док-
торантів – 17 осіб [20].

Загальний обсяг фінансування ННТР у 2010 р. становив 103461,8 тис. грн, 
що складає 44,81 тис. грн у розрахунку на одного працівника наукової органі-
зації.

У 2010 р. 42 промислових підприємства області займалися інноваційною 
діяльністю, що складає 17,9 % до їх загальної кількості. За напрямами проведе-
них інновацій переважна частина підприємств займалася придбанням машин, 
обладнання та програмного забезпечення.

Були впроваджені 94 нові прогресивні технологічні процеси на підприєм-
ствах Сумського регіону в 2010 р., 78 з яких – у машинобудуванні.

Загальний обсяг інноваційних витрат становив 218539,2 тис. грн. За цим 
показником область посіла у 2010 р. 9-те місце серед регіонів України.

В Сумській області наявні 7485 осередків політичних партій та 2007 громад-
ських організацій, серед яких переважають молодіжні об’єднання, об’єднання 

1
0,3%

2
19,2%

3
66,6%

4
0,3%

5
4,0%

6
2,5%

7
7,2%

8
1%

9
4,2%

1
5,6% 2

9,0%

3
24,9%

4
27,7%

5
5,5%

6
7,5%

7
19,7% 9

2,9%

8
2,1%

2005 р. 2010 р.



Розділ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку Сумської області

23

ветеранів та інвалідів, об’єднання професійної спрямованості, оздоровчі та 
фізкультурно-спортивні об’єднання (табл. 1.7).

Таблиця 1.7
Легалізовані об’єднання громадян в Сумській області

Об’єднання громадян
Рік

2002 2005 2007 2008 2009 2010

Усього 1096 6771 7524 8109 8996 9492

Осередки політичних партій 389 5394 5920 6382 7108 7485

Громадські організації та осередки, з них 707 1377 1604 1727 1888 2007

молодіжні об’єднання 59 160 202 219 250 264

 об’єднання ветеранів та інвалідів 77 115 127 139 145 153

 об’єднання професійної спрямованості 108 179 204 214 234 250

 оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання 119 238 280 313 343 370

Інші громадські організації 344 685 791 842 916 970

На основі наведеної характеристики Сумської області можна виділити 
основні її особливості:  

сприятливі кліматичні умови та якісні земельні ресурси для розвитку  �
конкурентоспроможного агропромислового комплексу на основі впро-
вадження нових технологій та залучення інвестицій;
вигідне географічне положення, яке можна використовувати для тран- �
скордонних сполучень;
в області видобувається значна частка нафти та газу України, що може  �
слугувати запорукою енергетичної стабільності та джерелом додаткових 
фінансових ресурсів в регіоні;
розвинені машинобудівна та хімічна галузі є стратегічними для промис- �
лового комплексу регіону та за умов втілення інновацій можуть здійсню-
вати суттєвий вплив на конкурентоспроможність області.
регіон має достатньо розвинений освітній і науковий потенціал для ре- �
алізації проектів щодо створення інноваційної інфраструктури на його 
території.

Аналіз та прогнозування демографічних показників складає основу плану-
вання соціально-економічного розвитку будь-якого регіону. У Сумській облас-
ті, як і в Україні в цілому, в 2006 – 2010 рр. спостерігалася тенденція до змен-
шення чисельності населення (рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Динаміка чисельності постійного населення Сумської області в 2006 – 2010 рр.

За цей період чисельність постійного населення Сумської області скороти-
лася на 4,28 %.

За період з 2006 – 2010 рр. вікова структура населення області залишилася 
майже незмінною (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Вікова структура населення Сумської області в 2006 р.:  
1 – населення віком від 0 до 4 років; 2 – населення віком від 5 до 9 років; 3 – населення віком  

від 10 до 14 років; 4 – населення віком від 15 до 19 років; 5 – населення віком від 20 до 24 років;  
6 – населення віком від 25 до 29 років; 7 – населення віком від 30 до 34 років; 8 – населення віком 
від 35 до 39 років; 9 – населення віком від 40 до 44 років; 10 – населення віком від 45 до 49 років; 
11 – населення віком від 50 до 54 років; 12 – населення віком від 55 до 59 років; 13 – населення ві-

ком від 60 до 64 років; 14 – населення віком від 65 до 69 років;  
15 – населення віком від 70 і старше
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Проте порівняно з 2006 р. найбільшими змінами відзначилися вікові гру-
пи 60 – 64 роки та від 70 і старше, де кількість населення у 2010 р. зросла на 
2 % порівняно з базовим 2006 р. Найбільшим зменшенням кількості населення 
відзначилася вікова група 65 – 69 років. Кількість населення зазначеної вікової 
групи у 2010 р. зменшилася на 3 %. Кількість пенсіонерів у Сумській області 
за період, що аналізується, зменшилася на 27,4 тис. осіб, або на 3,7 %, і склала 
у другому півріччі 2010 р. 709,7 тис. осіб. Поступово зменшується кількість та 
частка пенсіонерів по інвалідності та соціальних пенсіонерів (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Динаміка кількості пенсіонерів у Сумській області за період 2006 – 2010 рр.:  
1 – соціальні пенсіонери; 2 – пенсіонери по інвалідності

Природний рух населення Сумської області характеризується такими дани-
ми: коефіцієнт народжуваності – 4,55 новонароджених на 1000 осіб наявного 
населення у першому півріччі 2010 р., коефіцієнт смертності – 17,3 померлих 
на 1000 наявного населення у той же період.

Однією з проблем стану здоров’я як Сумської області, так і України в ціло-
му, є зростання захворюваності. Помітно незначне зменшення захворюваності 
у другому півріччі 2010 р. порівняно з 2006 р.

Динаміка захворюваності за період 2006 – 2010 рр. за окремими видами 
захворювань наведена на рис. 1.11.

Показник зайнятості населення в економіці Сумської області виявився 
чутливим до кризових явищ, що почали відбуватися у другій половині 2008 р. 
Кількість зайнятого населення зростала протягом 2006 – 2008 рр., у 2009 р. від-
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булось стрімке скорочення, яке продовжувалося в 2010 р., але вже меншими 
темпами (рис. 1.12).

Рис. 1.11. Динаміка захворюваності у Сумській області за період 2006 – 2010 рр.  
за окремими видами захворювань:  

1 – хвороби ендокринної системи, порушення травлення, порушення обміну речовин;  
2 – хвороби нервової системи; 3 – порушення психіки й поведінки

Рис. 1.12. Динаміка зайнятого населення Сумської області  
за період 2006 – 2010 рр.
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Гострою проблемою у сфері зайнятості населення Сумської області є  об-
межені можливості щодо працевлаштування в сільській місцевості.

Державна фінансова політика в сфері формування, розподілу і використання 
доходів громадян є досить важливою і складною, оскільки передбачає всебічність 
й масштабність альтернатив мобілізації та напрямків витрачання доходів насе-
лення. Рівень доходів громадян визначає варіативність напрямків їх ефективного 
застосування: збільшення обсягів споживання суспільних благ за рахунок доволі 
високої межі платоспроможного попиту чи їх раціональний перерозподіл у пев-
них обсягах і пропорціях з метою формування заощаджень та здійснення різно-
манітних фінансових інвестицій чи інших капіталовкладень [18].

Доходи та витрати населення Сумської області за період 2006 –2010 рр. 
зросли у 2,12 та у 2,18 рази відповідно. Динаміка доходів мала стрибкоподіб-
ний характер (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Динаміка доходів та витрат населення за період 2006 – 2009 рр.:  
1 – доходи населення; 2 – витрати населення

У період загострення кризових явищ, які спостерігались у другій полови-
ні 2008 р. та першій половині 2009 р., доходи скоротилися на 18,7 %, в той 
же час витрати скоротилися лише на 8,8 %. Отже, можна зробити висновок 
про використання населенням заощаджених коштів. На кінець 2010 р. в Сум-
ській області налічувалося 495 дошкільних навчальних закладів, у порівнянні 
з 2009 р. їх кількість збільшилася на 3,1 %. Число місць у цих закладах склало 
27,6 тисяч.
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Дошкільною освітою охоплено 34,5 тис. дітей, що на 4,9 % більше, ніж 
у  2009 р.

В області на початок навчального 2010/2011 року працювали 592 загаль-
ноосвітні навчальні заклади. Чисельність учнів відповідно склала 98107 осіб, 
з  них учні спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, шкіл соціальної реабілітації – 
1,687 тис. осіб.

Кількість професійно-технічних навчальних закладів склала 33 одиниці, 
в яких навчалися 13,179 тис. учнів та слухачів.

Підготовку фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням здій-
снювали 15 вищих навчальних закладів (надалі ВНЗ), з яких заклади І – ІІ рівнів 
акредитації складали 10 одиниць, ІІІ – ІV рівнів акредитації – 5 одиниць.

У ВНЗ усіх рівнів акредитації навчалось 51,648 тис. осіб, що на 21,56 % мен-
ше, ніж у тому ж періоді 2006 р. ВНЗ вже відчувають наслідки демографічної 
кризи 90-х років, оскільки можуть прийняти майже вдвічі більше студентів, 
ніж очікується випускників шкіл. Фахівці сфери освіти наголошують на неми-
нучому скороченні не тільки кількості спеціальностей, а й оптимізації самої 
кількості закладів вищої освіти у зв’язку із зменшенням абітурієнтів з кожним 
роком [5].

Складна соціально-економічна ситуація в країні впливає і на українську 
сім’ю. Йдеться мова про соціальне сирітство, тобто про неблагополучні ро-
дини, яких позбавляють батьківських прав. В Сумській області у 2010 р. було 
2484  дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, і хоча цей показник на 8,14 % 
нижчий, ніж у 2006 р., він залишається занадто високим.

Динаміка кількості дітей, що перебувають у закладах різного типу Сумської 
області, наведена на рис. 1.14.

Таким чином, першочерговими для вирішення демографічних проблем та 
проблем у сфері охорони здоров’я Сумської області є збільшення природного 
приросту населення та зниження захворюваності. 

Для подолання негативних явищ у сфері доходів і зайнятості населення 
необхідним є провадження ефективної системи адресної допомоги незахище-
ним верствам населення та здійснення державної цілеспрямованої політики у 
сфері зайнятості, зокрема, розвитку малого підприємництва у сільській міс-
цевості.
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Рис. 1.14. Динаміка кількості дітей, які знаходяться у виховних закладах різного типу  
Сумської області за період 2006 – 2010 pp.:  

1 – діти-сироти й позбавлені батьківської опіки діти, що перебувають у школах-інтернатах; 2 – вихо-
ванці притулків для неповнолітніх; 3 – діти в домах-інтернатах, що знаходяться у сфері управління  
Міністерства праці й соціальної політики;  4 – діти в будинках дитини, що знаходяться у сфері  
управління Міністерства охорони здоров’я; 5 – діти, які перебувають у дитячих будинках,  

що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти

1.2 Стратегічні положення соціально-економічного розвитку  
Сумщини

Стратегія розвитку Сумської області «Нова Сумщина – 2015» [13] визна-
чає перспективи розвитку регіону на наступні роки: «Сумщина – це збалан-
сована, економічно успішна, комфортна та безпечна для життя прикордонна 
область України, що має модернізовану конкурентоспроможну економіку та 
облаштовану інфраструктуру життєвого простору, досягла та відтворює на-
лежний рівень економічної самодостатності, є ініціатором інновацій та пілот-
них проектів щодо створення в Україні підґрунтя для зміцнення п’ятого та роз-
будови фундаменту для шостого технологічного укладу, та представлена на зо-
внішньому ринку в якості виробника та експортера інноваційних продуктів та 
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