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анаЛІз вПЛиву ПОКазниКІв СОЦІаЛьнОї наПруЖенОСтІ на врП
анотація. Стаття присвячена питанню впливу показників, що характеризують соціальну напруженість 
та впливають на показник ВРП(ВВП), який характеризує розвиток регіональної системи. На фоні постій-
них змін, як в Україні так і в світі вчені зазначають, що виникає потреба в дослідженні такого складного 
питання, як вплив соціальної напруженості на розвиток регіональних систем. Вчені все частіше говорять 
про те що соціальна напруженість здатна, як стимулювати розвиток так і негативно вплинути на регіо-
нальні системи руйнуючи її. В зв'язку із цим, сучасні вчені намагаються не лише відстежити негативний 
вплив, але і спрогнозувати его для розробки заходів з метою зниження негативного впливу соціальної 
напруженості. Через важливість побудови якісної прогнозної моделі впливу показників соціальної на-
пруженості, що здатні призвести до зміни головного показника регіонального розвитку (ВРП). Звідси ви-
никає потреба враховувати не тільки окремий вплив кожного з показників соціальної напруженості, але 
і як її комплексний вплив так і залежність між ними. В зв'язку з тим, що головною метою дослідження 
соціальної напруженості є розробка рекомендацій щодо подолання їх негативних наслідків для регіо-
нальної системи. В роботі запропонована побудова комплексу багатофакторних рівнянь, які дозволяють 
проаналізувати залежність впливу показників, як на ВРП так і залежність між ними.
Ключові слова: розвиток, соціальна напруженість, економічний розвиток, соціальний розвиток, 
соціально-економічні показники.
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anaLYSiS of the iMpact of SociaL tenSion indicatoRS on gRp
Summary. The article deals with the impact of indicators that characterize social tensions and affect the 
GRP (GDP), which characterizes the development of the regional system. Against the background of constant 
changes, both in Ukraine and in the world, scientists say that there is a need to investigate such a complex 
issue as the impact of social tension on the development of regional systems. Increasingly, scientists are say-
ing that social tension is capable of both stimulating development and negatively affecting regional systems 
by destroying it. In this regard, modern scientists are trying not only to track the negative impact, but also to 
predict the ego to design measures to reduce the negative impact of social tension. Due to the importance of 
building a qualitative predictive model of the impact of social tensions that can change the main indicator of 
regional development (GRP). Hence the need to take into account not only the individual impact of each of the 
indicators of social tension, but also its complex impact and the relationship between them. Due to the fact that 
the main purpose of the study of social tensions is to develop recommendations for overcoming their negative 
consequences for the regional system. The paper proposes the construction of a set of multifactor equations that 
allow us to analyze the dependence of the impact of indicators on both GRP and each other. Impact analysis 
and assessment is important in formulating recommendations to stimulate the growth of an indicator. Due to 
the fact that with the existing dependencies between the indicators it is impossible to say that the growth of 
one indicator does not change other indicators. In the article among the indicators of social tension there are 
only 2 indicators that can be said that when the dynamics of their impact on all other indicators will be quite 
small, although with increasing social tension by 2 indicators there is also a negative impact on GRP. All other 
indicators are more dependent on other indicators and have an impact on the region's GRP. Nevertheless, the 
development of the recommendation takes into account all the features of the system under consideration.
Keywords: development, social tensions, economic development, social development, socio-economic indicators.

Постановка проблеми. Як зазначає біль-
шість вчених, одним із актуальних про-

блем є вплив соціальної напруженості на розви-
ток регіональної системи та її безпеки, особливо 
відносно її економіки та державної цілісності. 
В зв'язку з цим, виникає потреба в побудові 
комплексу моделі с дослідження особливості со-
ціальної напруженості на перспективи впливу 
соціальної напруженості на розвиток та безпеку 
регіональної системи. 

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Соціальна напруженість на сьогоднішній 
день розглядається з різних аспектів виник-
нення і прояву соціальної напруженості. Про-
блемою дослідження соціальної напруженості 
та впливом її виникнення займалися такі вче-
ні: Анікіна Л.А., Артеев А.В., Артеменко В.,  

Григаса Р., Давидова А.А., Дюркгейма Е., Дон-
ченко Ю.В., Євченко А.В., Железняков С.С. 
[1], Клебанова Т.С. [2–6], Трунова Т.Н. [2], 
Гур'янова Л.С. [4], Сергієнко Е.А. [4], Коно-
нов Д.А. [7], Ястребова А.С., Никифорова О.В., 
Чаговець Л.А. [13] Іванова О.В., Кизим М.А., 
Метрона Р., Пирогов И.В., Пірсона Т., По-
пов Ст.Н. та інші. Попри те, що дослідженнями 
в цьому напрямку займається багато вчених 
та через велику багатогранність цієї проблеми 
на сьогодні єдиного підходу, як в дослідженні 
так і в методах розробки рекомендацій щодо 
запобігання соціальної напруженості, так і її 
системи показників.

Мета статті. В статті розглядається вплив 
показників соціальної напруженості на показ-
ник ВРП та взаємозалежність між показниками. 
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Що є необхідним для використання в подальшо-
му при оцінки можливих збитків від зростання 
соціальної напруженості та розробці рекоменда-
ції щодо зниження негативного впливу соціаль-
ної напруженості на ВРП регіональної системи. 
Для цього в роботі :

– оцінка залежності між показниками соці-
альної напруженості на ВРП;

– побудова багатофакторних рівнянь за-
лежності ВРП від показників соціальної на-
пруженості;

– аналіз отриманих результатів.
виклад основного матеріалу дослід-

ження. В проведеному дослідженні використо-
вується система показників соціальної напру-
женості, яка є актуальною для регіональних 
системі, що входять до макрорегіону (Україна) 
та показник ВРП за кожної із регіональній із 
систем. Обранні показники є актуальними для 
2015-2018 років, крім показника ВРП до інфор-
маційного простору увійшли наступні показни-
ки: Обсяг реалізованої промислової продукції 
за регіонами; Оборот роздрібної торгівлі, млн.
грн; Капітальні інвестиції за регіонами; Паса-
жирооборот, млн. пас.км; Експорт; Кількість 
підприємств за їх розмірами за регіонами; За-
гальна сума субсидій, призначених домогоспо-
дарствам для відшкодування витрат на оплату 
ЖКГ, тис. грн; Кількість прибулих; Безробіт-
не населення (за методологією МОП); Імпорт; 
Кількість вибулих.

Надалі для побудови багатофакторної моделі 
залежності показника ВПР від показників соці-
альної напруженості та між ними. Для реаліза-
ції побудови моделі залежності між показника-
ми було проведено стандартизування вихідних 
даних, оскільки всі показники 
мають різну розмірність, що 
ускладнюють побудову якісної 
моделі. Результати розрахунку 
кореляційної залежності показ-
ника ВРП від показників соці-
альної напруженості представ-
ленні в табл. 1.

Представленні різні показни-
ки відповідно до рівня кореля-
ції, усі вони мають високий або 
середній рівень впливу на по-
казник ВРП. Відповідно до цьо-
го існує потреба дослідження не 

тільки впливу кожного з окремих показників на 
показник ВРП але і перевірити їх вплив на один 
на одного. Для чого існую одразу 2 передумови:

– при побудові багатофакторної моделі за-
лежність ВРП від показників соціальної напру-
женості не можуть бути одночасно включенні по-
казник що мають коефіцієнт кореляції між собою 
вище ніж 0,7 вище. Оскільки такі показники не 
вважаються незалежними змінними і повинні 
включатися до різних рівнянь;

– залежність між самими показним грає важ-
ливу роль при розробці рекомендації щодо зни-
ження соціальної напруженості.

Відповідно до вищезазначених передумов 
було розраховано матрицю залежності між по-
казниками та сформована схема залежності між 
показників соціальної напруженості, яка зобра-
жена на рис. 1. Для зручності зображення залеж-
ності між показниками та для подальшої побу-
дови багатофакторних рівнянь були використані 
наступні умовні позначення: 

У-ВРП
Х1 – Безробітне населення (за методологією 

МОП);
Х2 – Обсяг реалізованої промислової продук-

ції за регіонами;
Х3 – Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн;
Х4 – Капітальні інвестиції за регіонами;
Х5 – Пасажирооборот, млн.пас.км;
Х6 – Експор;
Х7 – Імпорт;
Х8 – Кількість підприємств за їх розмірами за 

регіонами;
Х9 – Кількість вибулих;
Х10 – Кількість прибулих;
Х11 – Кількість вибулих.

Таблиця 1
результати отриманих показників рівня кореляційної залежності  

між показниками соціальної напруженості та показником вПр
показник рівень кореляції показник рівень кореляції

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

Обсяг реалізованої промислової 
продукції за регіонами 0,909177 Імпорт 0,877485

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн 0,582591 Кількість підприємств за їх 
розмірами за регіонами 0,873291

Капітальні інвестиції за регіонами 0,917878 Кількість прибулих 0,665231
Пасажирооборот, млн. пас.км 0,538365 Кількість вибулих 0,644861
Загальна сума субсидій, призначених 
домогосподарствам для відшкодування 
витрат на оплату ЖКГ, тис. грн

0,520793

Джерело: власна розробка автора (Source: Own elaboration)

 

рис. 1. залежність між показниками  
соціальної напруженості 
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Відповідно до рис. 1 були зроблені наступні 

висновки щодо включення показників соціаль-
ної напруженості одночасно до одного рівняння 
багатофакторної моделі залежності ВРП від по-
казників соціальної напруженості. 

В першу чергу в рівнянні не можливо вико-
ристовувати одночасно Х1, Х2 та Х6, оскільки 
Х1 з Х2 та Х6 мають кореляцію між собою 0,8, 
що є більше за 0,7, також між Х2 та Х6 кореляція 
дорівнює 0,9, що також не дозволяє одночасне їх 
використання.

Показник Х2, має залежність з іншими показ-
никами Х6, Х7, та як вже було раніше зазначено-
го з Х1. В той же час через незалежність між по-
казниками між Х1 та Х7 їх включено одночасно 
до одного рівняння, за умови не включення Х2.

Між показниками Х3 та Х8, оскільки між 
ними кореляція склала 0,8, тому вони одночасно 
не включаються до одного рівня.

При включенні показника Х4 до рівнян-
ня, не входять Х6, Х7, Х8, оскільки кореляція 
з Х7 дорівнює 0,9, а із іншими 0,8. Між собою Х6, 
Х7 та Х8, також мають кореляції 0,8, яка не до-
зволяє включення їх до одного рівняння.

Змінна Х5 не моє високого значення коре-
ляційної залежності із іншими показниками 

та може бути включено до кожної з побудованих 
рівнянь моделі.

За умови включення показника Х6 до рівнян-
ня слід виключити наступні показники: Х1, Х2, 
Х4, Х7. Одночасно використовувати їх в одному 
рівнянні неможливо, оскільки їх внутрішня ко-
реляція між собою складає більше за 0,7. В той 
же час існує слабка кореляція тільки між показ-
никами Х4 з Х1 та Х4 з Х2, через що при побу-
дові моделі їх можна використовувати в одному 
рівнянні. 

Змінна Х7 включається до рівняння за умо-
ви відсутності в ні показників Х2, Х4, Х6, Х8, 
оскільки між переліченими показника на-
явна залежність між собою окрім показників  
Х2 та Х4.

Включення незалежної змінної Х8 до рівнян-
ня можливо за умови відсутності в ньому змін-
них Х3, Х4, Х7, Х10.

Відповідно до отриманих висновків про наяв-
ність залежність між показниками соціальної на-
пруженості були сформовані наступні регресійні 
рівнянь багатофакторні моделі та їх вплив на ВРП. 
Відповідно до кожної із побудови функцій були по-
будовані регресійні рівняння, які представленні  
нижче (1-11).

У=-0,083+0,329Х1+0,006Х3+0,062Х5+0,385Х7+0,135Х9+0,176Х10
R Square = 0,919            (1)
F= 168,527
У=-0,74+0,258Х1+0,02Х3+0,08Х5+0,449Х7+0147Х9+0,138Х11
R Square = 0,915            (2)
F= 159,91
У=-0,15+0,278Х1+0,084Х5+0,44Х8 +0,2Х9+0,072Х11
R Square = 0,901            (3)
F= 163,023
У=-0,017Х2+0,514Х5+0,368Х8+0,124Х9+ 0,04Х11,
R Square = 0,969            (4)
F= 558,453
У=-0,011+0,038Х5+0,37Х6+0,354Х8+0,224Х9 + 0,107Х11
R Square = 0,945            (5)
F= 308,749
У=-0,78+0,318Х1+ 0,007Х3+0,565Х4-0,008Х5+0,039Х9+0,117Х10,
R Square = 0,947            (6)
F= 267,614
t-статистика Усі показники окрім Х5 значими
У=-0,068+0,271Х1+0,016Х3+0,61Х4-0,001Х5+0,39Х9+0,097Х11,
R Square = 0,947             (7)
F= 265,651
t-статистика Усі показники окрім Х5 значими
У=-0,47+0,514Х2+0,041Х3+0,279Х4+0,069Х5+0,0513Х9+0,119Х11
R Square = 0,964            (8)
F= 397,89
У=-0,035+0,453Х2+0,046Х3+0,348Х4+0,066Х5+0,05Х9+0,108Х11
R Square = 0,966            (9)
F= 418,01
У=-0,011+0,038Х5+0,371Х6+0,354Х8+0,224Х9+0,107Х11
R Square = 0,945                          (10)
F= 308,749
У=-0,028-0,032Х3+0,087Х5+0,489Х6+0,222Х9+0,245Х10
R Square = 0,926                           (11)
F= 224,782
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Кожне з рівнянь включає різні набір показни-
ків соціально-економічного розвитку та соціаль-
ної напруженості. Всі рівняння мають високий 
рівень достовірності, як за показником R Square 
так і за статистикою Фішера. В усіх рівняннях 
окрім 7 та 8 усі змінні є значущими. В 7 та 8 рів-
нянні показник Х5 є незначущим та через це 
якість моделі була знижена при виключенні цьо-
го показника із рівнянь якість моделі зростає. 
В побудованих рівняннях враховані усі доміную-
чі показника впливу на показника ВРП в різних 
комбінаціях, а коефіцієнти впливу для кожного 
показника приблизно однаковий у різних рів-
няння що підтверджує якісну побудованого на 
даному етапі комплексу моделі. Ця система рів-
нянь є важливою частиною дослідження стану 
регіональної системи та дозволить прогнозува-
ти зміну динаміки показника ВРП при певному 
розвитку показників. Також важливо є те що при 
розробці стратегії розвитку макрорегіональної 
системи в якій завжди враховуються аспект зни-
ження соціальної напруженості можна відстежи-
ти, що буде відбуватися при стимулюванні росту 
або зниженні певного показника. Також слід за-
значити, що також є важливим те що показники 
здатні стимулювати зміну динаміки інших по-
казників. Так, наприклад, показник безробіття 

населення не враховувався в рівняннях в яких 
були показники обсягу реалізованої промисло-
вості або експорту. Це пов'язано із тим, що існує 
залежність між цими показниками і тому зни-
ження або зростання одного з них призведе до 
зміни рівня іншого показника. 

висновок. В статті було розглянуто системи 
рівнянь, які залежності ВРП від показників со-
ціальної напруженості. Через існуюче мульти-
колінеарність 11 рівнянь в яких спостерігається 
приблизно однаковий коефіцієнт для показника 
при включенні його до рівняння. Так наприклад 
для показника безробітне населення коефіці-
єнт впливу на ВРП знаходиться в діапазоні від 
0,329 до 0,258. Така ж сама закономірність спо-
стерігається відносно інших показників.

Оскільки соціальні та економічні показники 
тісно залежать один від одного у зв'язку із цим 
оцінка соціальної напруженості, не можлива без 
економічних, а лише через соціальні показни-
ки. Обрання показників соціально-економічного 
розвитку було проведено раніше, ці показники 
були обранні, як ті що мають найбільшу вагомий 
вплив на ВРП в українському суспільстві та еко-
номіці впродовж 2015-2018 років. За допомогою 
цих показників є можливість оцінити фінансо-
вий сторону збитків від соціальної напруженості.
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