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АНОТАЦІЯ
У статті проводиться аналіз показників соціально-еконо-

мічного розвитку, що впливають на розвиток регіону та рівень 
соціальної напруженості. Проведений аналіз актуалізує показ-
ники, які мають домінуючий вплив на рівні макрорегіону (Укра-
їни) серед регіональних систем (областей) у сучасних умовах 
розвитку країни та її регіонів. У результаті наведена система 
показників для оцінки соціальної напруженості, які мають ва-
гомий вплив на ВРП і є актуальними саме для України під час 
оцінки соціальної напруженості і СЕР у 2015–2018 роках. Є 
необхідність у гнучкій системі показників, здатній вказати на 
актуальні показники для досліджуваного регіону в певний про-
міжок часу. Такий підхід дає змогу, ґрунтуючись на регіональ-
них статистичних показниках, сформувати потрібну систему 
показників із метою подальшого використання для побудови 
комплексу моделі з оцінки та аналізу соціальної напруженості 
в регіональній системі.

Ключові слова: розвиток, соціальна напруженість, показ-
ники соціально-економічної напруженості, економічний розви-
ток, соціальний розвиток, соціально-економічні показники.

АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ показателей социально-эконо-

мического развития, влияющих на развитие региона и уровень 
социальной напряженности. Проведенный анализ актуализи-
рует показатели, которые имеют доминирующее влияние на 
уровне макрорегиона (Украины) среди региональных систем 
(областей) в современных условиях развития страны и ее ре-
гионов. В результате представлена система показателей для 
оценки социальной напряженности, которые оказывают значи-
тельное влияние на ВРП и актуальны именно для Украины при 
оценках социальной напряженности и СР в 2015–2018 годы. 
Существует необходимость в гибкой системе показателей, 
способной указать на актуальные показатели для испытуемо-
го региона в определенный промежуток времени. Такой под-
ход позволяет, основываясь на региональных статистических 
показателях, сформировать нужную систему показателей с це-
лью дальнейшего использования для построения комплекса 
модели оценки и анализа социальной напряженности в реги-
ональной системе.

Ключевые слова: развитие, социальная напряженность, 
показатели социально-экономической напряженности, эконо-
мическое развитие, социальное развитие, социально-эконо-
мические показатели.

ANNOTATION
In the modern world, as before, today, in the process of auto-

mation of many processes, people and society occupy a significant 
place in the development of any country. That is why dissatisfac-
tion with the living conditions of the population in society arises so-

cial tensions manifestations of which have different manifestations 
and consequences, both for society and for the economy and the 
state in which the increase of social tensions. The article focuses 
on indicators that characterize social tensions and have an impact 
on the GRP (GDP), which characterizes the development of the 
regional system. Against the background of constant changes in 
Ukraine and the world, as scientists say, there is a need to in-
vestigate such a complex issue as the impact of social tension 
on the development of regional systems. According to scientists, 
social tensions are capable of both stimulating development and 
negatively destroying regional systems. In this regard, modern sci-
entists are trying not only to track the negative impact, but also to 
predict the ego for the development of measures to reduce the 
negative impact of social tension. Due to the importance of build-
ing a qualitative predictive model of the impact of social tensions 
that can lead to a change in the main indicator of regional deve-
lopment (GRP), it makes sense to take into account not only the 
extreme impact of each of the indicators of social tension, but also 
its complex impact and dependence between them. The article an-
alyzes the indicators of socio-economic development that affect 
the development of the region and the level of social tensions.  
The conducted analysis updates the indicators that have a domi-
nant influence on the level of macro-region (Ukraine) among its re-
gional systems (regions) in the current conditions of development 
of the country and its regions. As a result, a system of indicators for 
assessing social tensions and having a significant impact on GRP 
is presented and is relevant for Ukraine in assessing social ten-
sions and socio-economic development in 2015–2018. A prerequi-
site for this study is the need for a flexible metric system capable 
of pointing to current indicators for the region under study over a 
period of time. This approach allows, based on regional statistical 
indicators, to form the necessary system of indicators for further 
use to build a complex model for assessing and analyzing social 
tensions in the regional system.

Key words: development, social tensions, indicators of so-
cio-economic tensions economic development, social develop-
ment, socio-economic indicators.

Постановка проблеми. Соціальна напруже-
ність у сучасному світі є актуальним об’єктом 
дослідження, який вимагає застосування сис-
темного підходу. Вченими різних країн, що до-
сліджували проблему соціальної напруженос-
ті, особливо з позицій соціально-економічного 
розвитку, сформована велика кількість систем 
показників для побудови моделі. Всі ці моделі 
здебільшого використовуються для моніторин-
гу соціальної напруженості в різних країнах 
та регіональних системах. З огляду на це, не 
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всі вони відповідають особливостям України 
та подіям, що відбуваються в сучасному світі. 
У зв’язку із цим більшість досліджень спрямо-
вані на побудову якісної моделі з урахуванням 
основних показників соціальної напруженості 
та розроблення рекомендацій щодо подолання 
проблем, пов’язаних із негативним впливом со-
ціальної напруженості на ВРП. Все це вимагає 
врахування сучасних події, які відбуваються, 
та особливостей досліджуваного регіону. Саме 
тому першим кроком є вибір домінуючих по-
казників саме для дослідження регіональної 
системи, оскільки є велика кількість різнома-
нітних передумов, що здатні призвести до зрос-
тання соціальної напруженості. Виникає по-
треба у виборі показників, за допомогою яких 
можливо якісно оцінити ризики та наслідки 
зростання соціальної напруженості. Через те, 
що соціальна напруженість тісно пов’язана із 
соціально-економічним розвитком вчені досить 
часто використовують показник соціально-
економічного розвитку для аналізу соціальної 
напруженості. Оскільки саме інформаційний 
простір є підґрунтям будь-якого дослідження 
та відіграє вагому роль, є потреба у виборі по-
казників, які актуальні саме для українських 
регіональних систем, з урахуванням того, що 
в регіонах України за останні роки відбулося 
багато змін.

Мета статті – виявлення показників, що 
впливають на соціально-економічний розвиток 
та соціальну напруженість, на першому кроці 
аналізу показників та їх наявності. Після цього 
для відокремлення показників із вагомим зна-
ченням було використано математичні методи.

Аналіз літератури. Над цією проблемою 
працювали різні вчені. Соціальна напруже-
ність є міждисциплінарним поняттям, акту-
альним серед вітчизняних та закордонних уче-
них. Серед вітчизняних та закордонних учених 
цією проблемою займалися: В.В. Близнюк [1], 
С.А. Харчук, І.С. Пенькіна [3], О.В. Полуяк-
това [4], В.А. Козицький, А.В. Стасишин [5], 
В.В. Трохимчук, К.А. Козлова [6], У.Я. Садо-
ва, Т.М. Степура [7], Олена А., Сергій М. [8], 
В.В. Узунов, Н.А. Кизим [9], С.В. Бєлай [10], 
Л.Д. Яценко, О.О. Коломієць [11], М.А. Наумо-
ва [14], А.Д. Пілько [15; 16], А.А. Мазаракі, 
В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко [18], Е.М. Ліба-
нова [19], В.О. Рукавишников [20] та інщі.

Ці вчені здебільшого вивчали проблеми со-
ціальної напруженості з позиції впливу на еко-
номіку та соціально-економічний розвиток регі-
ональних систем. 

Соціальна напруженість розглядається різни-
ми науковими напрямами, такими як: соціоло-
гія, політологія, психологія, історія, економіка 
тощо. Соціальна напруженість є міждисциплі-
нарним поняттям, і при цьому немає єдиного 
визначення, ні міждисциплінарного, ні в жод-
ному з наукових напрямів. З позиції економіки 
найбільш доречними є два визначення соціаль-
ної напруженості, оскільки вони найбільш по-

вно характеризують соціальну напруженість з 
економічної позиції.

Соціальна напруженість – це поняття, що ха-
рактеризує особливий стан суспільного життя, 
який відрізняється загостренням внутрішніх 
суперечок об’єктивного і суб’єктивного харак-
теру, часто посилених дією зовнішніх обставин 
іншого походження. Глибинні причини цього 
явища – сукупність економічних, політичних, 
соціальних та інших процесів, спрямованість 
руху яких призводить до виникнення в суспіль-
стві нестабільної (політичної, економічної, вій-
ськової) або конфліктної ситуації [20].

Ґрунтуючись на вибраному напрямі дослід-
ження та поясненні терміну соціальної напру-
женості, сучасні вчені поділяються на тих, 
хто проводить соцопитування, що досить часто 
трапляється в західно-європейських досліджен-
нях, у країнах, що мають меншу від України 
територію. Також є інший напрям досліджен-
ня, коли вченим для країн із великою територі-
єю набагато складніше провести соцопитування 
одночасно в усіх регіонах та отримати якісну 
базу для дослідження. Саме тому досить час-
то використовуються інші системи показників, 
які публікуються в щорічних або щомісячних 
статистичних збірниках за розглянутими регі-
ональними системами. Систем показників що 
складаються з останнього напряму інформацій-
ного простору дослідження, є велика кількість, 
усі вони так чи інакше повторюються, проте не-
має єдиної загальної системи цих показників. 
Це пов’язано з тим, що система показників, 
як і модель, що використовується в певній ре-
гіональній системі, не здатна так само якісно 
вказувати на рівень соціальної напруженості і в 
інших регіонах або в тому самому регіоні через 
10 років. Передумовою цього є те, що в різний 
проміжок часу та в різних країнах для суспіль-
ства більш важливими є різні речі, людина 
живе в різних умовах. Щодо часового виміру в 
суспільстві нині відбувається маса трансформа-
цій та вагомі технологічні зміни, які впливають 
на людину. Країни світу, як і різні регіональні 
системи, мають різний рівень розвитку та різ-
ні орієнтири в розвитку, в тому числі й еконо-
міки, саме тому неможливо використовувати в 
зовсім різних регіональних системах одну і ту 
саму систему показників.

Вибір актуальних показників є важливим 
фундаментом дослідження, яке включає такі 
етапи, як:

– актуалізація домінуючих показників соці-
ально-економічного рівня;

– побудова багатофакторної моделі;
– оцінка впливу домінуючих показників на 

ВРП;
– оцінка наслідків соціальної напруженості 

на рівні макрорівня України.
Відповідно до зазначених кроків насамперед 

була сформована система показників відповідно 
до аналізу літератури та наявності показників, 
що характеризують соціально-економічний роз-
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виток регіону та соціальне напруження. До пе-
реліку показників, що були сформовані на під-
ставі аналізу літератури, входять:

– ВРП [15];
– Безробітне населення (за методологією 

МОП) [1–8; 11; 12; 13; 15; 19];
– cередньомісячна заробітна плата [11; 12; 

15; 19];
– сума заборгованості із виплати заробітної 

плати [8; 13; 14; 15; 19];
– обсяг реалізованої промислової продукції 

за регіонами [11; 12; 14; 15; 17; 18; 19];
– оборот роздрібної торгівлі, млн грн [11; 12; 

15; 17; 18; 19];
– капітальні інвестиції за регіонами [12; 15; 19];
– вантажооборот, млн ткм [12; 15; 19];
– пасажирооборот, млн пас. км [12; 15; 19];
– експорт [12; 15; 19];
– імпорт [12; 15; 19];
– сальдо [12; 15; 19];
– доходи [12; 14; 15; 17; 18; 19];
– кількість підприємств [12; 15; 17; 18; 19];
– загальна сума субсидій, призначених до-

могосподарствам для відшкодування витрат на 
оплату ЖКГ, тис. грн [11; 12; 15; 19];

– кількість прибулих [11; 12; 14; 15; 19];
– кількість вибулих [11; 12; 14; 15; 19];
– міграційний приріст, скорочення (–)  

[9; 11; 12; 14; 15; 19].
З погляду аналізу головних показників ре-

гіонального розвитку, а саме серед показників 
соціально-економічного розвитку, результатом 
їхньої динаміки є показник ВРП. Результатом 
негативного впливу соціальної напруженості на 
оцінці збитків для економіки та регіону також 
оцінюється для регіональних систем через по-
казник ВРП. Відповідно до цього серед системи 
показників, що були вибрані для дослідження 
соціально-економічного розвитку та оцінки на-
слідків від соціальної напруженості, на другому 
кроці була побудована кореляційна залежність 
кожного показника з показниками ВРП. Для 
побудови комплексу моделей були сформовані 

панельні дані за кожним із показників із регіо-
нів України за 2015–2018 рр. Відповідно до ін-
формаційного простору була сформована вихідна 
матриця розмірністю 96*17 (m × n). Результати 
отриманих показників рівня кореляційної за-
лежності між показниками наведені в табл. 1.

Відповідно до табл. 1, до показників, що ма-
ють сильний зв’язок із показником ВРП, на-
лежать: безробітне населення (за методологією 
МОП); обсяг реалізованої промислової продук-
ції за регіонами; капітальні інвестиції за регі-
онами; експорт; імпорт; кількість підприємств 
за їхніми розмірами за регіонами. До показ-
ників, що мають середній рівень зв’язку, на-
лежать: оборот роздрібної торгівлі, млн грн; 
пасажирооборот, млн пас. км; загальна сума 
субсидій, призначених домогосподарствам для 
відшкодування витрат на оплату ЖКГ, тис. 
грн; кількість прибулих; кількість вибулих. Усі 
ці показники є домінуючими та мають залеж-
ність із ВРП регіонів України за 2015–2018 рр. 
Всі вони є актуальними для подальшого дослід-
ження, оцінки та аналізу стану регіонального 
розвитку та оцінки можливих збитків від соці-
альної напруженості в майбутньому.

Висновок. У роботі була запропонована сис-
тема заходів, за допомогою якої вибирається 
система показників, яка є актуальною для до-
слідження як соціально економічного розвит-
ку, так і соціальної напруженості. Формування 
системи показників для побудови показника со-
ціальної напруженості через показник ВРП зу-
мовлено тим, що соціальна напруженість може 
мати як позитивний, так і негативний відбиток 
на економіці. З огляду на це, сучасні розрахун-
ки оцінюють рівень соціальної напруженості 
саме з погляду наслідків, негативних для по-
казника ВРП, тому є сенс насамперед звернути 
увагу на домінуючі показники впливу на голо-
вний показник розвитку регіональної системи 
(ВРП). Запропонований алгоритм вибору по-
казників дає змогу враховувати саме доміну-
ючі показники системи серед показників СЕР 

Таблиця 1
Результати отриманих показників рівня кореляційної залежності між показниками 

показник рівень 
кореляції показник рівень 

кореляції
Безробітне населення  
(за методологією МОП) 0,796626 Експорт 0,852846

Середньомісячна заробітна плата  
за регіонами за період з початку року 0,457546 Імпорт 0,877485

Сума заборгованості із виплати 
заробітної плати 0,282303 Сальдо 0,428379

Обсяг реалізованої промислової 
продукції за регіонами 0,909177 Кількість підприємств за їхніми 

розмірами за регіонами 0,873291

Оборот роздрібної торгівлі, млн грн 0,582591
Загальна сума субсидій, призначених 
домогосподарствам для відшкодування 
витрат на оплату ЖКГ, тис. грн

0,520793

Капітальні інвестиції за регіонами 0,917878 Кількість прибулих 0,665231
Вантажооборот, млн ткм 0,368851 Кількість вибулих 0,644861
Пасажирооборот, млн пас. км 0,538365 Міграційний приріст, скорочення (–) 0,355184
Джерело: власна розробка автора (Source: Own elaboration)
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для досліджуваного регіону в певний проміжок 
часу. У результаті апробації на показниках ре-
гіональних систем України серед 17 показників 
соціально-економічного розвитку домінуючими 
показниками впливу соціальної напруженості, 
здатними вплинути на ВРП, є 11 показників. 
Ці показники є домінуючими та актуальними у 
2015–2018 рр. Отримані результати були вико-
ристані в подальших дослідження та побудові 
комплексу моделі з оцінки, аналізу та прогно-
зування соціальної напруженості в регіональ-
них системах.
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