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АНАЛІЗ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ

BALANCE LEVEL ANALYSIS OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES  
OF KAMIANSKE CITY

АНОТАЦІЯ
Системність у вирішенні питань сталого розвитку заклада-

ється на глобальному та національному рівнях, однак реаліза-
ція більшості з визначених цілей сталого розвитку починається 
саме на рівні міст. Розроблення стратегії сталого розвитку міс-
та, чітке формулювання багаторівневих цілей та у подальшому 
результативна діяльність щодо їх досягнення потребує аналізу 
та оцінки ситуації, що склалася в місцевій економіці, соціаль-
ній та екологічній сферах. У цій статті проаналізовані соціаль-
но-економічні показники розвитку міста Кам’янське за період 
2011–2019 років. Після аналізу виділені сильні і слабкі сторони 
динаміки розвитку цих показників та зроблений висновок щодо 
соціально-економічного стану міста.

Ключові слова: сталий розвиток, динаміка, місто, збалан-
сування, соціально-економічний розвиток.

АННОТАЦИЯ
Системность в решении вопросов устойчивого разви-

тия закладывается на глобальном и национальном уровнях, 
однако реализация большинства из определенных целей 
устойчивого развития начинается именно на уровне городов. 
Разработка стратегии устойчивого развития города, четкая 
формулировка многоуровневых целей и в дальнейшем резуль-
тативная деятельность по их достижению требует анализа и 
оценки ситуации в местной экономике, социальной и эколо-
гической сферах. В статье проанализированы социально-эко-
номические показатели развития города Каменское за период 
2011–2019 годы. После анализа выделены сильные и слабые 
стороны динамики развития этих показателей и сделан вывод 
о социально-экономическом состояния города.

Ключевые слова: устойчивое развитие, динамика, город, 
сбалансированность, социально-экономическое развитие.

ANNOTATION
Every year in Ukraine the role of particular cities in the recov-

ery of the economy, the implementation of institutional transforma-
tions is risen. Today, not only industrial centers and large cities are 
becoming the sources of complex and controversial social and de-
mographic, economic, man-made, environmental and other prob-
lems that affect the country as a whole. In 1992, the Agenda for 
the XXI-st Century was adopted and approved in Rio de Janeiro, 
in which a sustainable development means a development that 
meets the needs of today’s generation and does not endanger the 
ability of future generations to meet their own. Therefore, despite 

the fact that the system in addressing sustainable development is 
laid at the global and national levels, the implementation of most 
of the identified goals begins at the city level. The strategy of sus-
tainable development of the city should be formed on the basis of 
balance of economic model, ecological and social spheres in order 
to improve the quality of life of citizens and ensure the social and 
economic development of the territory. Achieving such a balance, 
especially in terms of effective economic development without 
harming the environment, is not an easy task for industrialized cit-
ies with a high anthropogenic effect, one of which is Kamyanske. 
Adequate and high-quality assessment of the situation in the lo-
cal economy, social and environmental spheres should precede 
the development of the city’s sustainable development strategy, 
the clear formulation of multi-level goals and the effective ways 
to achieve them should be set. On the basis of the information 
from the Main Department of Statistics of Dnipropetrovsk region, 
we analyzed this data in our article and gave the dynamics of the 
main indicators of social and economic development of the city of 
Kamyanske for the period of 2011–2019. Among the significant so-
cial indicators we analyzed the following: the number of permanent 
residents, the number of people of working age, the availability and 
condition of housing. The dynamics of the mortality and birth rate 
is compared, these rates with similar ones in the region and the 
country as a whole are also compared. In addition, the average 
monthly nominal and real wages of full-time employees of the city 
are analyzed, a comparison with a similar indicator for the region 
and the country as a whole is given. The dynamics of the average 
number of employees at the enterprises of Kamyanske and the 
volume of sold products, the amount of arrears of wages, etc. are 
given. In this article it is also given the information as for the prof-
itable and non-profitable enterprises of the city. After analyzing the 
above mentioned indicators, the strengths and weaknesses of the 
dynamics of the quality of life in Kamyanske were identified and the 
state of development of the city in terms of the development of its 
social and economic indicators was shown.

Key words: sustainable development, dynamics, city, bal-
ance, social and economic development.

Постановка проблеми. Системність у вирі-
шенні питань сталого розвитку закладається на 
глобальному та національному рівнях, однак 
реалізація більшості з визначених Цілей ста-
лого розвитку починається саме на рівні міст. 
Стратегія сталого розвитку міста має формува-
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тися на основі моделі збалансування економіч-
ної, екологічної та соціальної сфер задля підви-
щення якості життя громадян та забезпечення 
соціально-економічного розвитку території. До-
сягти такого балансу, особливо в частині ефек-
тивного економічного розвитку без шкоди для 
довкілля, є нелегким завданням для промисло-
во розвинених міст з високим антропогенним 
навантаженням.

У місті Кам’янське виробничу діяльність 
здійснюють 36 великих та середніх підпри-
ємств, на яких працює понад 22 тис. осіб (9,2% 
наявного населення міста). Основними галузя-
ми промислового комплексу міста є металургія 
(провідне підприємство – ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат»), хімічна (АТ «ДНІП-
РОАЗОТ», ПрАТ «Дніпровський завод міне-
ральних добрив») та коксохімічна галузі (ПрАТ 
«Южкокс» та ПрАТ «Дніпровський коксохі-
мічний завод»), машинобудування (ПрАТ «Дні-
провагонмаш») та електроенергетика (Серед-
ньодніпровська ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»). 
Найважливішими видами продукції промисло-
вого призначення є чавун, сталь, прокат, кокс, 
цемент, мінеральні добрива, промислові та ма-
гістральні вагони тощо. Випускаються товари 
народного споживання: лакофарбові та клейо-
ві вироби, євроруберойд, господарські товари, 
будматеріали тощо. У 2018 році підприємства-
ми міста Кам’янське було вироблено 12% укра-
їнського чавуну, 11,2% коксу, 20,7% вантаж-
них вагонів.

Місто забезпечено всіма видами транспорт-
ної інфраструктури – залізничним, автомобіль-
ним і водним. За кількістю жителів Кам’янське 
займає третє місце у Дніпропетровській області 
після Дніпра та Кривого Рогу. Чисельність насе-
лення на 01.01.2020 становить 238,150 тис. осіб, 
або 7,5% населення області, щільність населен-
ня – 1,8 тис. осіб на 1 км2.

Згідно з Планом перспективного розвитку міс-
та Кам’янське збалансований розвиток полягає 
у створенні передумов для сталого економічного 
розвитку міста на основі збереження конкурен-
тоспроможності промислового комплексу міста, 

підвищення виробничої активності підприємств 
міста, здійснення переходу на ресурсозберігаючу 
та екологічно безпечну модель розвитку промис-
ловості; зростання обсягу залучених інвестицій 
у розвиток міста, підвищення рівня інвестицій-
ної привабливості міста; забезпечення оптималь-
них умов для всебічного розвитку малого і серед-
нього підприємництва, розвиток сфери надання 
адміністративних послуг.

Користуючись інформацією Головного 
управління статистики Дніпропетровської об-
ласті [8], було проведено дослідження соціаль-
но-економічних показників розвитку міста за 
2011–2019 рр. для оцінки успішності реалізації 
його Плану розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методо-
логічні й прикладні по-ложення сталого розвитку 
розкрито в наукових працях таких вітчизняних 
і зарубіжних учених, як Ф. Беркес, В. Вернад-
ський, Ю. Барський, Б. Буркінський, Л. Гринів, 
Б. Данилишин, М. Долішній, Л. Керол, І. Ма-
єргойз, З. Сіройч, Н. Фролова, Дж. Форрестер, 
І. Цимбалюк, Л. Шевчук, С. Шульц та ін.

Перерахованими вченими створені основи 
управління в муніципальних утвореннях різних 
рівнів, розглянуті питання оцінки економічно-
го потенціалу міста, механізми інвестування 
в міську економіку й інноваційну діяльність, 
визначення рівня добробуту населення муніци-
пальних утворень, поліпшення якості міського 
середовища, розвитку освітнього, культурного 
і духовного потенціалу, зміцнення громадської 
безпеки та правопорядку.

Формулювання цілей статті. Дослідження со-
ціально-економічних показників розвитку міста 
за 2011–2019 рр. для оцінки успішності реаліза-
ції його перспективного Плану розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Першим по-
казником, з якого розпочнемо аналіз, є чисель-
ність постійного населення. Тут, як і по всій 
країні, спостерігається скорочення чисель-
ності населення з 249,6 тис. осіб у 2011 р. до 
238,150 тис. осіб у 2019 році (рис. 1). 

Зменшення чисельності населення було зу-
мовлене насамперед природним скороченням, 
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Рис. 1. Динаміка чисельності постійного населення міста Кам’янське, тис осіб
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яке незмінно зростало, починаючи з 2013 року 
(табл. 1). У середньому з 2011 по 2015 рік мі-
граційний приріст компенсував природне ско-
рочення усього на 28,9 %. У 2016–2017 роках 
спостерігався міграційний відтік населення, на 
що вплинула нестабільна економічна ситуація в 
країні та місті. У 2018–2019 роках спостеріга-
ється міграційний приріст 317 та 72 особи від-
повідно, що на 15 % та 37% компенсувало при-
родне скорочення.

Стрімке скорочення природного приросту 
починаючи з 2013 року зумовлене зниженням 
коефіцієнту народжуваності (з 10,4 у 2014 р. 
до 7,0 у 2018 р.) та збільшенням коефіцієнту 
смертності (з 14,6 у 2013 р. до 15,5 у 2018 р.) 
(рис. 2).

Високі коефіцієнти смертності в м. 
Кам’янське – один із проявів загаль-ноукра-
їнської тенденції: в середньому по країні в 
2011–2019 рр. число померлих перевищувало 
число народжених в 1,4 раза. Коефіцієнт смерт-
ності в м. Кам’янське нижчий, ніж в області, та 
вище, ніж у країні загалом (рис. 3).

У 2011–2014 рр. показники народжуваності 
знаходилися на стабільному рівні (10,3–10,5). 
Починаючи з 2014 року коефіцієнти почали 
стрімко знижуватися, при чому значення у міс-
ті Кам’янське було менше у 1,2 раза порівняно 
з областю та Україною (рис. 4).

Демографічні процеси характеризують-
ся також зміною вікового складу населення 
(табл. 2). Так, у 2015 році кількість жите-

Таблиця 1
Основні показники демографічної ситуації у місті Кам’янське

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Чисельність постійного 
населення, тис осіб 248,992 248,2 247,9 247,1 245,7 243,643 241,432 239,712 238,15

Природний приріст 
(скорочення), осіб -1054 -1025 -1059 -1152 -1483 -1631 -1684 -2037 -196

Міграційний приріст 
(скорочення), осіб 362 239 663 377 54 -403 -527 317 72

Рис. 2. Динаміка народжуваності та смертності у м. Кам’янське, проміле
 

10,5 10,5 10,3 10,4 9,3 8,7 7,7 7,0

14,7 14,6 14,6 15,0 15,3 15,4 14,7 15,5

-4,2 -4,1 -4,3 -4,7 -6,0

-6,7 -7,0 -8,5

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

коефіцієнт народжуваності

коефіцієнт смертності

коефіцієнт природного приросту (скорочення)

 

14,7 14,6 14,6

15,0
15,3 15,4

14,7

15,5
15,7

15,5 15,5

16

16,5 16,4

15,8

16,3

14,5 14,5 14,6 14,7
14,9

14,7
14,5

14,8

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
м. Кам'янське Дніпропетровська обл. Україна

Рис. 3. Динаміка коефіцієнту смертності в Україні, Дніпропетровській області та м. Кам’янське
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лів працездатного віку склала 153,7 тис осіб. 
Протягом 2015–2018 рр. спостерігалося ста-
ріння нації та зменшення частки людей пра-
цездатного віку загалом на 5,55 %, порівняно 
з 2015 роком.

На якість життя населення істотно впливає 
наявність і стан житлового фонду. Досліджува-
ний період характеризується стрибаючими по-
казниками, які мають тенденції до зростання 
та зниження (рис. 5). У 2018 році було введе-
но в експлуатацію 1553 м2 житла, що на 44 % 
більше попереднього року.

Добробут жителів міста і рівень їх соціальної 
захищеності є найважливішими показниками 
якості життя і соціально-економічного розвитку 
території (табл. 3). У 2011 р. величина середньо-
місячної заробітної плати штатного працівника 
складала 2735 грн. За період з 2011 до 2019 року 
ріст середньомісячної заробітної плати в м. Ка-
м’янське склав 3,89 рази, що вище, ніж у серед-
ньому по області (3,85), але нижче, ніж по кра-
їні загалом (3,99). Загалом збільшення розміру 
середньомісячної номінальної заробітної плати 
відповідали загальноукраїнській тенденції.
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Таблиця 2
Динаміка працездатності жителів м. Кам’янське за 2015–2018 рр.

Динаміка працездатності жителів м. Кам’янське
Рік

Віковий склад
2015 2016 2017 2018 2018 р до 2015, %

Молодше працездатного віку 37554 37973 38005 37864 100,83
Працездатного віку 153709 150530 147612 145174 94,45
Старше працездатного віку 54414 55140 55815 56674 104,15
Усього 245677 243643 241432 239712 -

Частка, %
Молодше працездатного віку 15,29 15,59 15,74 15,8 -
Працездатного віку 62,56 61,78 61,14 60,56 -
Старше працездатного віку 22,15 22,63 23,12 23,64 -
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Рис. 5. Введено в експлуатацію житла на душу населення, м2 на особу
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Якість життя населення відображається у 
можливості задовольнити потребу у придбанні 
товарів і послуг. Реальна заробітна плата від-
биває купівельну спроможність номінальної 
заробітної плати (рис. 6). У період із 2012 до 
2015 року відбувалося зниження росту реаль-
ної заробітної плати, порівняно з попередніми 
роками, причому у 2014–2015 роках показник 
став від’ємним. Важливим чинником, який 
вплинув на зменшення купівельної спромож-
ності жителів м. Кам’янське, стала нестабільна 
політична ситуація та початок воєнних дій на 
сході України.

Стан роздрібної торгівлі ілюструють дані про 
обіг роздрібної торгівлі та індекси його фізич-
ного обсягу. Оборот роздрібної торгівлі відобра-
жає фактичну виручку торгівельних організа-
цій від продажу товарів населенню.

Аналіз динаміки фізичних обсягів роздрібної 
торгівлі за період з 2011 по 2018 рік показує, 
що невиробнича сфера в м. Кам’янське й області 
розвивалася рівними темпами (табл. 4). Однак 
у 2014 році внаслідок фінансово-економічної 
кризи в країні темпи росту прийняли від’ємний 
характер. Покращення показника відбулося у 
період 2015–2018 рр., коли індекс обсягів роз-
дрібної торгівлі прийняв додатні значення.

Фундаментом для вирішення завдань со-
ціально-економічного розвитку міста та до-
сягнення на цій основі підвищення якості 
життя населення є розвиток економіки міста. 
У 2011 році середньооблікова чисельність пра-
цівників на підприємствах м. Кам’янське стано-
вила 63,3 тис осіб. За період з 2011 по 2017 рр. 
спостерігалася негативна динаміка зменшення 
чисельності працівників – зниження на 28 % 
(рис. 7). Невелике збільшення чисельності від-
булося у 2018 р. – в організаціях міста було 
зайнято понад 46 тис осіб, що на 1,01% більше, 
порівняно з 2017 роком.

Дніпропетровська область – один із най-
більших промислових і економічних центрів 
України. Найбільша питома вага в обсязі ре-
алізованої промислової продукції припадає на 
підприємства міст Кривого Рогу, Дніпра та 
Кам’янське. У 2011 році обсяг реалізованої 
промислової продукції у грошовому виражен-
ні становив 29 470 млн грн. За 2011–2018 рр. 
у м. Кам’янське спостерігалися нерівномірні 
зміни показника: зі спадом у 2011–2013 рр., 
поступовим зростанням у 2014–2015 рр., піс-
ля якого у 2016 році відбулося зниження об-
сягу до 23 700 млн грн. (рис. 8). У 2018 році 
величина реалізованої промислової продукції 

Таблиця 3
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників

Рік 

Територія
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019/
2011, 
раз

Кам’янське 2735 3122 3323 3578 4264 4804 6160 8328 10639 3,89
Дніпропетровська область 2790 3138 3336 3641 4366 5075 6939 8862 10751 3,85
Україна 2633 3026 3265 3480 4195 5183 7104 8865 10497 3,99

Таблиця 4
Динаміка обсягів роздрібної торгівлі, % до попереднього року

Територія 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кам’янське 1,00 1,00 0,76 1,41 1,15 1,53 1,07
Дніпропетровська область 1,01 1,03 0,87 1,23 1,15 1,33 1,24

Рис. 6. Динаміка росту (зменшення) реальної заробітної плати  
штатних працівників у м. Кам’янське, %
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стрімко зросла та перевищила обсяг 2017 року 
у 1,4 раза. 

Економічний стан країни негативно позна-
чився на стабільності отримання працівниками 
заробітної плати. У 2011 році величина забор-
гованості з виплати заробітної плати становила 
784,7 тис грн. У період із 2011 по 2014 р. на підпри-
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Рис. 7. Динаміка середньооблікової чисельності працівників на підприємствах м. Кам’янське, осіб
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Рис. 8. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції у м. Кам’янське, млн грн.

ємствах міста спостерігалося значне збільшення 
простроченої заборгованості по заробітній платі: у 
2014 р величина заборгованості становила 1440% 
від показника 2011 р. Після 2014 року значення 
невиплачених коштів стрімко зменшувалося до 
4438,3 тис. грн. у 2018 році, що у 2,5 раза менше, 
ніж показник кризового 2014 року (рис. 9).
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Рис. 9. Динаміка розміру заборгованості з виплати заробітної плати у м. Кам’янське, тис. грн.
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Важливим показником ефективності соці-
ально-економічного розвитку міста є фінансо-
ві результати діяльності підприємств (табл. 5). 
Загалом протягом періоду аналізу частка при-
буткових підприємств перевищувала частку 
збиткових (64–74%). У 2018 році частка при-
буткових підприємств збільшилася на 1,8%, 
порівняно з 2017 роком та на 4% за аналізо-
ваний період. Однак загальний фінансовий ре-
зультат по підприємствах міста з 2012 року був 
від’ємним (збитки), що пояснюється збитковою 
роботою найкрупніших підприємств міста (міс-
тоутворюючих), зокрема ПрАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат».

Протягом періоду 2011–2018 рр. прибу-
ток міських підприємств зменшувався, ви-
нятком був ріст в 2015 та 2017 р. (1137,78 та 
2854,21 млн. відповідно). Величина збитку під-
приємств стабільно зростала та досягла свого 
від’ємного максимуму в 2018 році (рис. 10).

Важливим інструментом вирішення довго-
строкових проблем розвитку та каталізатором 
економічного зростання є інвестиції. Створення 
в м. Кам’янське сприятливого інвестиційного 
клімату сприятиме переходу економіки на ін-
новаційний шлях розвитку, підвищення рівня 
продуктивності праці, конкурентоспроможності 
продукції, що випускається, подолання спаду 
виробництва, викликаного економічною кризою.

Таблиця 5
Інформація про прибуткові та збиткові підприємства міста Кам’янське

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Частка прибуткових 
підприємств, % 66,4 64,8 66,7 65,7 74 70,4 68,6 70,4

Фінансовий результат 
прибуткових підприємств, 
млн. грн.

2189,37 1418,63 569,72 412,17 1137,78 659,71 2854,21 967,31

Частка збиткових 
підприємств, % 33,6 35,2 33,3 34,3 26 28,6 31,4 28,6

Фінансовий результат 
збиткових підприємств, 
млн. грн.

-448,72 -2511,82 -2593,39 -3921,61 -3662,37 -4543,56 -14279,42 -31347,22

Загальний фінансовий 
результат по підприєм-
ствах міста, млн. грн.

1740,65 -1093,19 -2023,67 -3509,44 -2524,59 -3883,85 -11425,21 -30379,91

У 2011 році обсяг капітальних інвестицій у м. 
Кам’янське становив 1653,65 млн. грн. На під-
ставі проведених розрахунків можна стверджу-
вати, що величина цього показника зменшилася 
в 2018 р. порівняно з рівнем 2011 р. більш ніж в 
2,6 раза (майже на 1 млрд грн.) (рис. 11).

Висновки. Підводячи підсумки аналізу, ви-
ділимо сильні і слабкі сторони динаміки рівня 
якості життя в м. Кам’янське. Отже, серед по-
зитивних тенденцій є позитивна динаміка обо-
ротів роздрібної торгівлі; зростання реальної за-
робітної плати порівняно з кризовими роками.

У списку слабких сторін відзначимо збіль-
шення темпів зниження чисельності населення, 
яке зумовлене зростанням природного скорочен-
ня; зниження обсягів житлового будівництва; 
зменшення кількості людей працездатного віку.

Зважаючи на структуру економіки Кам’ян-
ського – одного з важливих промислових 
центрів України, для міста характерною є за-
лежність динаміки розвитку ринку праці від 
ефективної діяльності містоутворюючих під-
приємств, передусім металургійного комплек-
су. Протягом попередніх чотирьох років умови 
діяльності промислових підприємств, зокрема 
металургійної галузі, машинобудування та хі-
мічної промисловості, залишалися складними, 
що негативно впливало на показники зайнятос-
ті населення. В аналізованому періоді відбуло-

 

-448,72
-2511,82

-2593,39
-3921,61 -3662,37

-4543,56

-14279,42

-31347,22-35000

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Фінансовий 
результат 
прибуткових 
підприємств
Фінансовий 
результат 
збиткових 
підприємств
Загальний 
фінансовий 
результат 
підприємств

Рис. 10. Фінансові результати підприємств м. Кам’янське, млн грн.



170

Випуск 3(20) 2020

Класичний приватний університет

ся скорочення зайнятих на окремих провідних 
підприємствах, а також застосовувалися виму-
шені адміністративні відпустки та скорочення 
робочого часу. Відповідно, середньооблікова чи-
сельність штатних працівників по місту зага-
лом зберігала тенденцію до скорочення. 

Крім того, у списку слабких сторін відзначи-
мо зростання заборгованості з виплати заробітної 
плати, збільшення величини збитку підприємств 
міста, зниження обсягу капітальних інвестицій.

Підсумовуючи проведений аналіз, можна 
стверджувати, що соціально-економічний стан 
міста є незадовільним. Підтвердженням цього є 
переважання негативних динамік зміни показ-
ників над позитивними, особливо така тенден-
ція спостерігається в останні три роки.
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