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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Розширене відтворення суспільного продукту втілюється 

у матеріальному добробуті населення. Підвищення рівня добробуту населення, 
згідно зі Стратегією подолання бідності, є одним із найважливіших завдань 
української влади. Від розв’язання проблематики економічного зростання залежить 
створення відповідних засад розвитку суспільства, перспектив зростання 
національного багатства та матеріального добробуту населення. Проведення 
ефективної соціально-економічної політики відповідно до Державної стратегії 
регіонального розвитку України на 2021–2027 рр. вимагає статистичного аналізу 
економічного зростання та підвищення рівня добробуту громадян, оскільки 
суспільству й органам державного управління важливо володіти релевантною 
статистичною інформацією для оцінки досягнення Цілей сталого розвитку. 

Теоретичні та практичні аспекти економічного зростання та матеріального 
добробуту населення становлять науковий інтерес багатьох науковців світу. 
Проблемами сталого розвитку, його методологічними і методичними питаннями 
займаються такі вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Геєць, А. Дітон, В. Єлейко, 
А. Єріна, С. Заєць, Д. Канеман, Т. Кобилинська, Г. Ковалевський, Н. Ковтун, 
О. Корепанов, О. Кулинич, Р. Кулинич, Ю. Лазебник, Е. Лібанова, І. Манцуров, 
Р. Моторин, Н. Парфенцева, М. Пугачова, Р. Солоу, Т. Чала, О. Чуприна та ін.  

Більшість науковців вказують на необхідність посилення ролі статистичної 
науки та практики в адаптації державного управління соціально-економічним 
розвитком країни, в тому числі через включення матеріального добробуту населення 
як чинника реалізації державної політики у сфері економіки. 

Однак, незважаючи на численні розробки в галузі статистичного забезпечення 
управління соціально-економічним розвитком, питання статистичного аналізу 
економічного зростання та матеріального добробуту населення, визначення його 
кількісних і якісних характеристик залишаються дискусійними та невирішеними. Ці 
питання насамперед пов’язані з недостатністю наявних фундаментальних розробок, 
зокрема щодо статистичної термінології в аналізованій сфері, та відсутністю 
узагальнюючої системи показників. Вирішення окреслених питань можливе на 
основі удосконалення методологічних засад статистичного аналізу взаємозв’язку 
між досліджуваними показниками соціально-економічного розвитку країни, 
визначення ключових показників рівня економічного зростання та матеріального 
добробуту населення, прогнозування негативних наслідків кризових явищ у 
соціально-економічній практиці та шляхів їх подолання. 

Вищезазначене зумовлює доцільність проведення додаткових наукових 
досліджень, які включають теоретичне узагальнення й обґрунтування науково-
методичних засад комплексного статистичного аналізу економічного зростання та 
матеріального добробуту населення. Актуальність проблематики дослідження 
обумовила вибір теми дисертації, її мету, структуру та головні завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу 
дисертації покладено результати досліджень і розробок, виконаних автором у 
рамках участі у науково-дослідній роботі кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 
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імені Леоніда Юзькова за темою «Статистичні методи аналізу соціально-
економічного розвитку регіонів» (державний реєстраційний номер 0117U000107), а 
також за загальноуніверситетською темою «Управлінські та правові засади 
забезпечення сталого розвитку України як європейської держави» (державний 
реєстраційний номер 0108U008927), в яких роль автора полягала у статистичному 
аналізі взаємозв’язку економічного зростання та матеріального добробуту 
населення. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
теоретичному узагальненні й обґрунтуванні науково-методичних засад комплексного 
статистичного аналізу економічного зростання та матеріального добробуту населення, 
прогнозуванні та моделюванні пов’язаних з ними соціально-економічних явищ для 
створення інформаційно-аналітичної бази розроблення управлінських рішень.  

Для досягнення цієї мети сформульовано та вирішено такі завдання: 
 узагальнити понятійно-категоріальний апарат статистичного вивчення 

матеріального добробуту населення; 
 охарактеризувати теорії і моделі економічного зростання країни та їх 

взаємозв’язок із теоріями та моделями матеріального добробуту населення; 
 узагальнити методологічні основи статистичного вивчення взаємозв’язку 

економічного зростання та рівня матеріального добробуту населення; 
 оцінити показники розвитку матеріального добробуту на основі даних 

державних статистичних спостережень для характеристики ефективності впливу 
державних програм і заходів на покращання рівня та якості життя населення; 

 запропонувати методику оцінювання соціально-економічної диференціації 
населення за рівнем доходів і витрат для розширення кола аналітичних характеристик 
статистичного забезпечення управління соціально-економічним розвитком; 

 розробити теоретичні та методичні засади комплексної статистичної оцінки 
економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України; 

 запропонувати методологічний підхід до оцінювання основних 
закономірностей економічного зростання та зміни доходів і витрат населення з 
допомогою індексного методу на засадах екстраполяції функціональних взаємозв’язків; 

 розробити науково-методичні положення щодо використання статистичних 
рівнянь залежностей для кількісної оцінки взаємозв’язку економічного зростання та 
рівня матеріального добробуту населення; 

 розширити методологічний підхід до прогнозування динаміки основних 
макроекономічних показників та рівня матеріального добробуту на основі 
ретроспективного аналізу. 

Об’єктом дослідження є суспільні явища і процеси, що формують економічне 
зростання та матеріальний добробут населення, та їх взаємовплив. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення статистичного 
вивчення економічного зростання та матеріального добробуту населення в Україні 
та регіонах. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження 
є діалектичний метод наукового пізнання. У дисертації знайшли застосування такі 
загальнонаукові методи та прийоми, як аналіз і синтез, моделювання та 
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прогнозування. Інструментарієм вирішення поставлених завдань є економіко-
статистичні методи: табличний – для характеристики економічного зростання та 
матеріального добробуту населення, графічний – для візуалізації рівня, структури, 
взаємозв’язків основних закономірностей економічного зростання та матеріального 
добробуту населення, регресійно-кореляційний та статистичних рівнянь залежностей – 
для моделювання та прогнозування основних макроекономічних показників, 
індексний – для статистичного дослідження закономірностей динаміки доходів і 
витрат населення, комплексних статистичних коефіцієнтів – для оцінки досягнутого 
рівня економічного зростання та матеріального добробуту населення. Дисертаційна 
робота виконана з використанням сучасних інформаційних систем. 

Інформаційною базою роботи є методичні матеріали та дані державних 
статистичних спостережень Державної служби статистики України, Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства 
розвитку громад та територій України, законодавчі та нормативно-правові акти 
України, що регламентують соціально-економічний розвиток країни, наукові праці 
вітчизняних та іноземних учених у галузі сталого розвитку, результати авторських 
науково-дослідних робіт.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: 
уперше: 
– розроблено формулу обчислення коефіцієнта взаємозв’язку економіки та 

матеріального добробуту населення, що дозволяє здійснити комплексну статистичну 
оцінку цих сфер як у статиці, так і у динаміці. Пропонований підхід передбачає 
визначення досягнутого рівня розвитку окремого регіону країни (об’єкта оцінки) в 
цілому й окремо за сферами економіки та матеріального добробуту населення, що є 
підґрунтям для формування і реалізації відповідної державної політики на основі 
моніторингу запропонованої системи статистичних показників; 

– розроблено модель взаємозв’язку між економічним зростанням та 
матеріальним добробутом населення, що підвищує важливість аналітичного 
обґрунтування економічних нормативів з метою досягнення оптимального рівня 
матеріального добробуту населення у процесі державного планування програм 
регіонального та національного розвитку; 

удосконалено: 
– понятійний апарат у сфері статистичного аналізу матеріального добробуту 

населення як комплексної категорії, що охоплює поняття рівня та якості життя 
населення. Такий підхід дозволяє визначити матеріальний добробут населення як 
чинник економічного зростання країни і як узагальнений результат державної 
політики у соціальній сфері. Класифіковано такі поняття, як «рівень життя», «якість 
життя» та «добробут населення» з розподілом останнього на матеріальні та 
нематеріальні компоненти; 

– методологічні засади статистичного дослідження закономірностей динаміки 
доходів населення та його витрат у розрахунку на одну особу на базі побудованої 
системи статистичних індексів. Такий підхід до застосування індексного методу в 
оцінці індексів інфляції, на відміну від існуючих прийомів, дозволяє визначати 
зміну реальних доходів і витрат населення внаслідок збільшення їх номінальних 
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величин та нівелювати вплив зміни цін на споживчому ринку у прогнозованому 
періоді, що своєю чергою є надійним інструментом проєктування державних 
програм соціально-економічного розвитку України на основі даних офіційної 
статистики; 

дістали подальшого розвитку:  
– методичні підходи до статистичного аналізу економічного зростання та 

матеріального добробуту населення, що надало змогу узагальнити теоретичні засади 
обґрунтування моделі взаємозв’язку рівнів розвитку економіки країни та 
матеріального добробуту громадян і схарактеризувати методологію статистичного 
оцінювання взаємозв’язків для підвищення рівня аналітичного забезпечення 
процесу управління сталим розвитком країни; 

– методичні положення оцінювання основних індикаторів досягнутого рівня та 
якості життя населення. Такий підхід дозволив обґрунтувати доцільність виокремлення 
основних макроекономічних чинників з метою поглиблення розуміння взаємозв’язку 
економічного зростання та досягнутого рівня матеріального добробуту населення; 

– наукове обґрунтування методологічних аспектів прогнозування обсягу 
валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу населення України на 
2020–2023 рр. методами регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей. 
Застосування запропонованого підходу, на відміну від існуючих, дозволяє обирати 
за рівнем похибки прогнозу з використанням ретроспективного підходу один метод 
для формування на перспективу напрямів і розробки прогнозів економічного 
зростання країни. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та 
впровадженні науково-методичних положень кількісного статистичного аналізу 
економічного зростання та матеріального добробуту населення у роботу органів 
державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та закладів вищої освіти.  

Науково-методичні положення статистичного моделювання та прогнозування 
рівнів економіки та матеріального добробуту населення, методичні підходи до 
індексного аналізу впливу інфляції на зміну фактичного обсягу доходів і витрат 
населення у прогнозованому періоді використано у Міністерстві розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України для статистичного забезпечення 
управління соціально-економічним розвитком країни (довідка № 305-12/1201 від 
10.12.2020 р.). 

Методика оцінювання соціально-економічної диференціації населення за 
рівнем доходів і витрат використовувалась у Головному управлінні статистики у 
Харківській області з метою забезпечення формування інформаційної бази для 
аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону 
(довідка № 07-14/38 від 18.02.2020 р.). 

Методичні положення кількісного статистичного аналізу динаміки та 
структури основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту на основі 
запропонованої системи статистичних показників  були використані для розробки 
Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік 
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 
адміністрації (довідка № 06-30/371 від 19.03.2020 р.). 



5 

Теоретичні та методичні засади комплексної статистичної оцінки 
економічного зростання та матеріального добробуту населення, а також формулу 
коефіцієнта взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту застосовано у 
діяльності Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради щодо 
розвитку електронної демократії та відкритих даних (довідка № 0127-12/210 від 
16.12.2020 р.). 

Результати дослідження в частині розробки теоретичних засад статистичного 
вивчення економічного зростання та матеріального добробуту населення на основі 
узагальнення понятійного апарату у сфері добробуту та основних макроекономічних 
моделей щодо взаємозв’язку між економічним зростанням й умовами життя 
громадян впроваджені у навчальний процес Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 11-9/1 від 28.01.2020 р.); в частині 
використання методологічних основ статистичного вивчення взаємозв’язку 
економічного зростання та матеріального добробуту населення – у навчальний 
процес Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
(довідка № 0691/20 від 17.11.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченою, самостійно 
виконаною науковою працею, яка відображає авторський підхід до розробки 
методології статистичного аналізу економічного зростання та матеріального 
добробуту населення. Наукові положення і висновки, що виносяться на захист, 
одержані автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 
апробовані й отримали позитивні відгуки на таких всеукраїнських і міжнародних 
конференціях: «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 
(Хмельницький, 2015 р.); «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу 
соціально-економічного розвитку» (Хмельницький, 2018 р., 2019 р., 2020 р.); 
«Tradiție Și Inovare În Cercetarea» (Бельці, Молдова, 2018 р.); «The use of modern 
educational and informational technologies for the training of professional competences of 
the students in higher educational institutions» (Бельці, Молдова, 2019 р.); «Нові 
джерела та методи поширення даних у статистиці» (Київ, 2019 р., 2020 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових праць 
загальним обсягом 8,09 друк. арк., з яких особисто автору належить 7,68 друк. арк., з 
них: 5 статей – у наукових фахових виданнях України, зареєстрованих у 
міжнародних наукометричних базах, 1 стаття – в іноземному науковому виданні, 
8 публікацій – у матеріалах і тезах конференцій та 3 публікації – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 
дисертації – 258 сторінок друкованого тексту. Основний зміст викладено на 
183 сторінках друкованого тексту. Дисертаційна робота містить 35 таблиць, що 
розміщені на 39 сторінках (з них 2 таблиці повністю займають площу сторінки), 
29 рисунків на 29 сторінках, 6 додатків на 43 сторінках. Список використаних 
джерел налічує 290 найменувань і викладений на 30 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, надано інформацію про апробацію й 
публікацію результатів дослідження. 

Розділ 1 «Теоретичні аспекти статистичного вивчення економічного 
зростання та матеріального добробуту населення» присвячено дослідженню 
поняття «матеріальний добробут населення» й узагальненню теорій і моделей 
взаємозв’язку між економічним зростанням та умовами життя громадян, а також 
характеристиці статистичних методів вимірювання матеріального добробуту 
населення як інструментарію для визначення стану і тенденцій розвитку економіки. 

Необхідність уточнення сутності основних теоретичних понять, що 
характеризують економічне зростання та матеріальний добробут населення, 
пояснюється, з одного боку, різноманіттям їх тлумачень, а з іншого – важливістю 
надійного інформаційного і статистичного забезпечення змісту досліджуваних 
термінів. На основі узагальнення понятійного апарату у сфері добробуту та 
статистичного підходу до вивчення соціально-економічних явищ і процесів 
удосконалено трактування поняття «матеріальний добробут населення», що 
запропоновано розглядати як визначену в часі характеристику рівня та якості життя 
населення країни і як узагальнений результат державної політики у соціальній сфері 
в контексті економічного зростання. Класифіковано такі поняття, як рівень і якість 
життя та добробут населення з розподілом останнього на матеріальні й 
нематеріальні компоненти. Встановлено, що предметом статистичного дослідження 
добробуту населення є його матеріальна складова, яка вимірюється на основі 
офіційних статистичних даних. Матеріальний добробут є комплексною категорією, 
яка охоплює поняття рівня та якості життя населення і взаємозв’язок між ними: 
рівень життя населення країни безпосередньо формує матеріальний добробут, який 
впливає на якість життя. Визначено відмінності між індивідуальним і суспільним 
добробутом населення, узагальнено роль державного регулювання в усуненні 
нерівності у розподілі суспільних благ і ресурсів за умови демократичного 
суспільного устрою (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Співвідношення між основними теоретичними поняттями при 

статистичному вивченні добробуту населення країни 
Джерело: розроблено і побудовано автором. 
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Через необхідність поєднання ринкового й державного регулювання для 
вирішення економічних, соціальних та екологічних завдань на сучасному етапі 
функціонування економіки має розглядатись у контексті забезпечення сталого 
розвитку. Аналіз державної політики забезпечення належного рівня добробуту 
громадян дозволив виокремити ліберальну, консервативно-корпоративну та соціал-
демократичну моделі добробуту населення. На основі узагальнення основних 
макроекономічних моделей економічного розвитку країни обґрунтовано важливість 
розробки статистичної моделі взаємозв’язку економічного зростання та рівня 
матеріального добробуту населення за даними статистичної звітності.  

За результатами аналізу методологічних підходів до статистичного 
оцінювання взаємозалежності макроекономічних показників та на цій основі – 
моделювання та прогнозування їх розвитку у майбутньому обґрунтовано важливість 
поєднання методів кореляційно-регресійного аналізу і статистичних рівнянь 
залежностей. У дослідженні узагальнено основні передумови, можливості 
статистичних методів для аналізу взаємозв’язку показників, що характеризують 
економічне зростання та матеріальний добробут населення. 

Розділ 2 «Статистичне оцінювання економічного зростання та 
матеріального добробуту населення» присвячено статистичному аналізу динаміки 
і структури основних індикаторів матеріального добробуту, диференціації 
населення за рівнем доходів і витрат, а також розробці теоретичних та методичних 
засад комплексної статистичної оцінки економічного зростання та матеріального 
добробуту населення регіонів України. 

Досліджено тенденції основних індикаторів економічного зростання та 
матеріального добробуту населення в Україні протягом 2010–2018 рр. з використанням 
даних Державної служби статистики України (Держстату). Узагальнено систему 
статистичних показників, що характеризують рівень матеріального добробуту 
населення, за такими основними групами: макроекономічні; демографічні; ринку 
праці; утворення, розподілу та використання доходів і заощаджень.  

На основі аналізу динаміки витрат домогосподарств визначено споживчу 
поведінку населення, зокрема особливості споживання, а також джерела 
формування ресурсів для забезпечення потреб домогосподарств. Переважну частку 
в загальній структурі сукупних витрат домогосподарств протягом 2010–2018 рр. 
складали витрати на продовольчі товари (від 51,1% до 54,9%).  

Встановлено, що зниження рівня диференціації доходів населення, оцінюване 
за методологією Держстату (з використанням кривої Лоренца, індексу Джині, 
децильного коефіцієнта диференціації доходів населення), є свідченням зростання 
матеріального добробуту населення країни на основі прискореного економічного 
зростання і характеризує результати державної політики в цілому. Протягом 2010–
2018 рр. спостерігалася тенденція до зміщення розподілу грошових доходів 
домогосподарств України у бік найбагатших: у 2018 р. населення десятого децилю 
зосереджувало переважну частку грошових доходів (22,1%), а першого – 4,1%, 
тобто співвідношення між грошовими доходами найбільш і найменш забезпечених 
10% населення сягало майже 5,4 раза. Встановлено, що зростання продуктивності 
праці зайнятих у вітчизняній економіці стимулює зниження рівня бідності в 
суспільстві (рис. 2). 



8 

56,3 59,2 59,2 59,1

59,0 58,5
60,5

62,5
63,8

24,1 24,3

25,5

24,5

23,4
22,9

23,5

24,4 24,1

20

22

24

26

50

55

60

65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%тис. грн

Рік

ВВП у розрахунку на одного зайнятого, або продуктивність праці одного зайнятого (у 
постійних цінах 2010 року), тис. грн, ліва шкала
Рівень бідності за відносним критерієм (75% медіанних сукупних витрат), %, права шкала

 
Рис. 2. Динаміка продуктивності праці та рівня бідності, Україна, 2010–

2018 рр. 
Джерело: розраховано і побудовано автором за даними Держстату. 
 

Матеріальний добробут населення є результатом взаємовпливу суспільно-
економічних явищ і процесів, які комплексно характеризують рівень і якість життя 
населення та стан розвитку економіки в умовах визначених місця і часу з погляду 
можливості прийняття коректних управлінських рішень для реалізації соціальної та 
економічної політики (рис. 3). 

 

 
 
 

Рис. 3. Структурно-логічна схема взаємовпливу економічного зростання 
та матеріального добробуту населення країни 

Джерело: розроблено і побудовано автором. 
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З огляду на наявні дані відповідних офіційних статистичних публікацій 
Держстату запропоновано систему показників для проведення комплексної 
статистичної оцінки методом комплексних статистичних коефіцієнтів (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Система показників економічного зростання та матеріального 

добробуту населення країни 
Джерело: розроблено автором за даними Держстату. 
 

Сформована система містить 114 показників (83 показники-стимулятори та 
31 показник-дестимулятор), виділені у два блоки: показники матеріального 
добробуту – 60 показників у 9 групах; показники економічного зростання – 
54 показники у 10 групах. Стандартизацію значень кожного з досліджуваних 
показників х здійснено методом комплексних статистичних коефіцієнтів за 
формулою, яка передбачає узагальнення абсолютних, відносних і середніх величин 
статики та динаміки: 
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де х – абсолютне, відносне чи середнє значення показника; підрядковий індекс і 
відносить величину до певного об’єкта оцінювання (наприклад, регіону), 1,i n ; 
індекси s і d визначають показники, відповідно, як стимулятори та дестимулятори, 

js ,1 , kd ,1 ; символи min і max визначають, відповідно, мінімальне та 
максимальне значення показника х за сукупністю об’єктів оцінювання (регіонів). 

Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів за вихідними 
даними для регіонів України у 2018 р. на основі запропонованої системи показників 
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дозволило обчислити комплексні коефіцієнти економічного зростання ( еКв ) та 
матеріального добробуту населення ( мдКв ), а також підсумковий комплексний 
коефіцієнт як їх суму ( мдеемд КвКвКв  ). За значенням емдКв  групу регіонів з 
найвищими рейтинговими позиціями формують м. Київ, Київська, Львівська, 
Харківська та Одеська області, місця з першого по п’яте, відповідно, а з 
найнижчими – Сумська, Кіровоградська, Чернівецька, Донецька та Луганська 
області, рис. 5. 
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Рис. 5. Рейтинг регіонів України за комплексним коефіцієнтом 

матеріального добробуту населення та економіки, 2018 р.  
Джерело: розраховано і побудовано автором за даними Держстату, без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

Визначено, що на рівень показника емдКв  більшою мірою впливає еКв , ніж 

мдКв . Оскільки формування матеріального добробуту здійснюється на основі стану 
справ в економіці, то таке співвідношення коефіцієнтів у контексті дослідження 
характеризує достатність окремого регіону (табл. 1).  

Проаналізовано функції взаємозв’язку зростання економіки та матеріального 
добробуту населення. Так, регуляторна функція пов’язана з вибором як моделей 
економічного розвитку, так і пріоритетів покращання окремих складових 
матеріального добробуту, захисна передбачає утворення стійкого взаємозв’язку між 
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матеріальним добробутом і обраною моделлю економічного розвитку, а функція 
розвитку спрямована на досягнення певного рівня матеріального добробуту залежно 
від рівня розвитку економіки. Показано, що конкретизація завдань державної 
політики у цих сферах має спрямовуватися не стільки на досягнення певних значень 
показників добробуту та/або розвитку економіки, скільки на вирішенні цих завдань. 

Таблиця 1 
Значення коефіцієнтів взаємозв’язку зростання економіки та матеріального 

добробуту населення регіонів України, 2018 р. 

Регіон мдКв  еКв  емдКв  

Коефіцієнт, що 
характеризує 
досягнутий 
рівень 

матеріального 
добробуту, мдК

Коефіцієнт, що 
характеризує 
досягнутий 
рівень 

економіки, еК  

Коефіцієнт 
взаємозв’язку 
економіки та 
матеріального 
добробуту 

населення, емдК  

Вінницька  36,292 27,643 63,936 0,395 0,488 0,439 
Волинська  33,659 31,099 64,758 0,439 0,424 0,432 
Дніпропетровська  32,108 30,357 62,466 0,465 0,438 0,452 
Донецька 34,548 40,993 75,541 0,424 0,241 0,337 
Житомирська  37,527 28,722 66,249 0,375 0,468 0,419 
Закарпатська  32,161 34,113 66,275 0,464 0,368 0,419 
Запорізька  31,648 34,911 66,559 0,473 0,354 0,416 
Івано-Франківська 31,276 32,744 64,020 0,479 0,394 0,438 
Київська  29,956 25,314 55,270 0,501 0,531 0,515 
Кіровоградська 35,784 31,850 67,634 0,404 0,410 0,407 
Луганська 38,943 42,453 81,396 0,351 0,214 0,286 
Львівська  28,094 30,539 58,633 0,532 0,434 0,486 
Миколаївська  34,138 32,885 67,024 0,431 0,391 0,412 
Одеська  30,929 30,497 61,426 0,485 0,435 0,461 
Полтавська  35,245 28,321 63,566 0,413 0,476 0,442 
Рівненська  33,576 30,620 64,196 0,440 0,433 0,437 
Сумська  37,696 29,912 67,609 0,372 0,446 0,407 
Тернопільська  33,579 33,085 66,664 0,440 0,387 0,415 
Харківська  31,344 28,877 60,221 0,478 0,465 0,472 
Херсонська  32,264 33,589 65,854 0,462 0,378 0,422 
Хмельницька  33,859 29,360 63,219 0,436 0,456 0,445 
Черкаська  35,705 29,531 65,236 0,405 0,453 0,428 
Чернівецька  36,151 32,886 69,037 0,397 0,391 0,394 
Чернігівська  36,881 29,558 66,439 0,385 0,453 0,417 
м. Київ 23,516 12,084 35,600 0,608 0,776 0,688 

Примітка: у таблиці значення наведено без тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: розраховано автором.  
 

Розроблено формулу для обчислення коефіцієнта взаємозв’язку економіки та 
матеріального добробуту населення емдК  з метою комплексного статистичного 
оцінювання регіонів України за цим показником:  
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1 емд
емд

Кв
К

n
  , 

де n – загальна кількість показників, включених у розрахунок. 
Значення емдК  змінюються від нуля до одиниці, причому чим ближче значення 

до одиниці, тим вищим є рівень взаємозв’язку економіки та матеріального 
добробуту населення окремого регіону. Наведена формула дозволяє встановити 
досягнутий рівень розвитку окремих галузей державної політики – матеріального 
добробуту ( мдК ) та економіки ( еК ): 

,1
1n

Кв
К мд
мд   ,1

2n

Кв
К е
е   

де 1п , 2п  – відповідно, кількість показників матеріального добробуту та 
економічного зростання, включених у розрахунок.  

Для інтерпретації одержаних значень емдК  застосовано шкалу оцінки методу 
статистичних рівнянь залежностей, де взаємозв’язок вважається стійким за рівня 
коефіцієнта ≥ 0,7 (нормативне значення, що свідчить про достатність регіону). 
Отримані в роботі значення коефіцієнтів взаємозв’язку економічного зростання та 
матеріального добробуту населення за регіонами свідчать про значний розрив у 
рівнях розвитку цих сфер державної політики (табл. 1). Використання викладеного 
підходу забезпечує інформацію для органів виконавчої влади на місцях для 
формулювання ними конкретних завдань, спрямованих на пришвидшення розвитку 
економіки та покращання матеріального добробуту населення у їх взаємозв’язку. 

Розділ 3 «Статистичне моделювання та прогнозування матеріального 
добробуту в контексті економічного розвитку» присвячено дослідженню на 
основі індексного методу закономірностей формування в динаміці доходів (витрат) 
населення, кількісній оцінці взаємозв’язку та прогнозуванню економічного 
зростання та рівня матеріального добробуту населення. 

З метою вдосконалення державної політики щодо покращення матеріального 
добробуту громадян та розвитку економіки запропоновано методичний підхід до 
статистичного аналізу впливу інфляції на зміну фактичного обсягу доходів/ витрат 
населення на основі індексного методу. За даними 2010–2019 рр. та 
спрогнозованими значеннями на 2020–2022 рр. визначено такі основні 
закономірності економічного зростання та зміни доходів і витрат населення при 
функціональній залежності від індексу споживчих цін: 1) збіг тенденцій зміни 
доходів і витрат населення в динаміці; 2) збереження тенденції інфляційних 
процесів протягом 2010–2019 рр. із позитивною прогнозною тенденцією до 
перевищення значень номінальних доходів і витрат над рівнем інфляції (рис. 6).  

Визначено, що у несприятливий для економіки України період (2014–2015 рр.) 
значення індексів інфляції перевищували значення індексів доходів населення. 
Разом з тим за пропонованою методикою встановлено, що за прогнозними 
розрахунками на 2020–2022 рр. темпи зростання доходів населення переважатимуть 
над зміною споживчих цін. Приріст номінальних доходів/витрат населення слід 
розглядати як ефект досягнення економічного зростання через перевищення 
швидкості змін в економіці швидкості (темпу) інфляції. 
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Рис. 6. Динаміка індексів доходів і витрат населення, України, 2010–
2019 рр. та прогноз на 2020–2022 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними Держстату. 
 

На основі розробленої формули коефіцієнта взаємозв’язку економіки та 
матеріального добробуту населення за значенням емдК  стійкий зв’язок середнього 
рівня зафіксовано лише в м. Києві (0,69), що свідчить про необхідність 
вирівнювання регіонального розвитку в Україні до індикативного рівня 0,7 і вище 
до 1,0 (табл. 1). Отримані результати покладено в основу розробки методичних 
положень статистичного моделювання чинників економічного зростання та рівня 
матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей за вихідними 
статистичними даними 2018 р. – індикаторами досягнутого рівня економічного 
розвитку ( еК ) та матеріального добробуту населення ( мдК ), а також за динамікою 
значень абсолютних, відносних і середніх величин, що характеризують 
матеріальний добробут населення та економічний розвиток України у 2016–2018 рр. 

Застосування запропонованого підходу дозволило побудувати модель 
взаємозв’язку між економічним зростанням та матеріальним добробутом населення 
з метою підвищення ролі аналітичного обґрунтування економічних нормативів для 
досягнення оптимального рівня матеріального добробуту населення у процесі 
державного планування програм регіонального та національного розвитку. 
Пропоноване рівняння одночинникової лінійної прямої залежності має вигляд: 














max

1
6088,016081,0

x

xx i
dy , 

де yx – теоретичні значення рівня матеріального добробуту мдК  регіонів України у 
2018 р.; обчислений параметр одночинникової залежності 0,6088 ілюструє зміну 
відхилень коефіцієнта порівняння результативної ознаки за одиничної зміни 
відхилень коефіцієнтів порівняння чинника xi ( еК ); d – відхилення коефіцієнта 
порівняння чинникової ознаки; символ max означає максимальне значення 
показника. 

На основі отриманої парної лінійної варіаційної моделі встановлено необхідну 
зміну чинника еК  для кожного регіону України з метою досягнення нормативного 
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рівня матеріального добробуту населення мдК . Такий підхід дозволив визначити 
фіксоване кількісне індикативне значення еК  та регіони, де за умови його 
досягнення очікується нормативний рівень мдК .  

Використовуючи запропоновану систему статистичних показників (див. рис. 4) 
побудовано модель багаточинникової прямої лінійної комбінаційної залежності 
матеріального добробуту та економічного розвитку України за 2016–2018 рр. Як 
вихідні дані для побудови такої моделі обрано 10 показників (m = 10), кожен з яких 
характеризується стійким взаємозв’язком з результативною ознакою (ВВП у 
розрахунку на одну особу): 

1,
1 1

min max

55899 1 0,0915
i m x xi i

x xi i

x i iy d d


 

  
        

, 

де 
1,i mxy


 – теоретичні значення результативної ознаки; обчислений сукупний параметр 

багаточинникової залежності дорівнює 0,0915; id  – відхилення коефіцієнта 
порівняння чинникової ознаки; ix   – фактичні значення чинника, включеного до 
розрахунків; 

minix , 
maxix  – фактичне мінімальне та максимальне значення чинникового 

показника, включеного до розрахунків. 
Одержана багаточинникова статистична модель дозволила визначити кількісні 

нормативні значення для забезпечення необхідної зміни показників, прийнятих для 
розрахунків і виражених як абсолютні, відносні та середні величини. Такий підхід 
дозволить органам державної влади посилити рівень обґрунтування індикативних 
планів розвитку регіонів щодо покращення стану економіки та підвищення 
матеріального добробуту населення. Розв’язано обернену економіко-статистичну 
задачу: визначено необхідну зміну рівнів чинникових ознак для забезпечення 
зростання ВВП на одну особу населення на 5000 грн. Також розв’язано пряму 
економіко-статистичну задачу, згідно з результатами якої, наприклад, нормативна 
зміна чинника «Внутрішні поточні витрати на виконання наукових досліджень і 
розробок у розрахунку на одну особу, грн» на 100 грн призведе до зростання ВВП у 
розрахунку на одну особу на 26340,2 грн). 

Застосовано метод регресійно-кореляційного аналізу та статистичних рівнянь 
залежностей для прогнозування обсягу ВВП (у розрахунку на одну особу) із 
використанням ретроспективного підходу, що дозволило визначити кращий метод 
екстраполяції за критерієм похибки прогнозу. Таким визначено метод статистичних 
рівнянь залежностей (рівень похибки прогнозу для 2019 р. становить 0,8%). Із його 
використанням спрогнозовано зміну ВВП на одну особу на період 2020–2023 рр. з 
урахуванням фактичного значення 2019 р. (рис. 7). 

Доведено, що запропонований методичний підхід до статистичного 
оцінювання ВВП на одну особу населення доцільно застосовувати під час 
підготовки управлінських рішень в галузі державного управління політикою 
матеріального добробуту та економічного розвитку України. 
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Рис. 7. Динаміка фактичного і теоретичного ВВП у розрахунку на одну 
особу (Y) за 2010–2019 рр. та прогнозовані значення, отримані методом 
статистичних рівнянь залежностей, на 2020–2023 рр. 

Джерело: розраховано і побудовано автором за даними Держстату. 
 

Відмітимо, що застосування методу статистичних рівнянь залежностей для 
вивчення змін у динаміці дає змогу отримати додаткові науково обґрунтовані 
результати як при нечисленній, так і при численній сукупності рівнів динамічного 
ряду та уможливлює зменшення рівня похибки прогнозних розрахунків через 
відсутність поліномів, з якими зазвичай стикаються при розв’язанні задачі 
прогнозування методом регресійного-кореляційного аналізу. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо статистичного аналізу економічного зростання 
та матеріального добробуту населення. Це дозволило сформулювати низку 
висновків теоретичного та науково-прикладного характеру, що відображають 
вирішення завдань дисертаційного дослідження відповідно до поставленої мети. 

1. На основі теоретичного аналізу макроекономічних концепцій визначено 
роль і місце рівня та якості життя населення з використанням понятійно-
категоріального апарату системи матеріального добробуту. Сформульовано 
визначення матеріального добробуту населення з позиції взаємодії активної частини 
населення та державної соціальної політики. Матеріальний добробут населення – це 
визначена в часі характеристика рівня та якості життя населення країни як 
узагальнений результат державної політики у соціальній сфері в контексті 
економічного зростання. 

2. На основі характеристики й узагальнення макроекономічних теорій і 
моделей економічного зростання та добробуту населення обґрунтовано необхідність 
статистичного аналізу економічного зростання у взаємозв’язку з рівнем 
матеріального добробуту. Такий підхід дозволяє поглибити розуміння основних 
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теорій та моделей економічного зростання через аналіз їх зв’язку з параметрами 
матеріального добробуту населення для вирішення методологічних, аналітичних і 
практичних завдань дослідження.  

3. Узагальнено методологічну основу теорії статистики в частині оцінки 
залежностей між явищами та процесами, що дозволило визначити особливості 
застосування окремих методів для статистичного вивчення взаємозв’язку 
економічного зростання та матеріального добробуту населення. Для статистичного 
вивчення взаємозв’язків разом із кореляційно-регресійним та індексним аналізом 
запропоновано застосовувати метод статистичних рівнянь залежностей і метод 
комплексних статистичних коефіцієнтів. Установлено, що аналітичний рівень 
інформації можна розширити при сумісному застосуванні зазначених методів 
статистики з метою використання наявної статистичної інформації для 
обґрунтування державної політики щодо матеріального добробуту населення 
залежно від стану економіки. 

4. Оцінено сучасні тенденції та структуру основних індикаторів рівня 
розвитку матеріального добробуту населення України в 2010–2018 рр. Обґрунтовано 
важливість і можливість використання даних державних статистичних 
спостережень, організованих та проведених Держстатом. З огляду на це аналіз 
основних індикаторів рівня матеріального добробуту населення виконується з 
допомогою окремих макроекономічних показників системи національних рахунків, 
показників демографічної статистики, обстеження умов життя домогосподарств, 
статистики зайнятості населення. 

5. Виконано статистичну оцінку рівня матеріального добробуту населення з 
урахуванням нерівномірності його розподілу населення за доходами й витратами, що 
дозволило сформувати відповідні методичні положення. Розробка та проведення 
соціальної та економічної політики держави потребує кількісного та якісного аналізу 
показників диференціації життєвого рівня населення, найважливішими з яких є: крива 
Лоренца, індекс Джині, децильний коефіцієнт диференціації доходів населення, 
децильний та квінтильний коефіцієнт фондів. У ході дослідження виявлено схожість 
тенденцій зміни обсягу ВВП у розрахунку на одного зайнятого (продуктивності праці 
зайнятих у вітчизняній економіці), рівня бідності й середньодушових еквівалентних 
загальних доходів домогосподарств. Використання й упровадження в практику 
органів державного управління та статистики запропонованого підходу до аналізу 
взаємозв’язку досягнутого рівня розвитку економіки та матеріального добробуту 
дозволить розширити аналітичні можливості статистичного дослідження процесів 
соціально-економічного зростання. 

6. Відповідно до розробленої автором структурно-логічної схеми 
взаємовпливу економічного зростання та матеріального добробуту населення країни 
сформовано систему статистичних показників аналізу економічного зростання та 
матеріального добробуту населення. Досліджувана сукупність містить 
114 показників, поділених на дві групи: показники матеріального добробуту (60); 
показники економічного зростання (54). 

Здійснено комплексну статистичну оцінку економічного зростання та 
матеріального добробуту населення регіонів України за даними 2018 р. з 
використанням методу комплексних статистичних коефіцієнтів. Побудовано 
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рейтинг регіонів України за підсумковим комплексним коефіцієнтом емдКв , що 
характеризує взаємозв’язок економічного зростання та матеріального добробуту; 
підтверджено гіпотезу про формування матеріального добробуту рахунок на основі 
стану справ в економіці. Запропоновано інтерпретацію функцій взаємозв’язку 
економіки та матеріального добробуту населення у державному управлінні. 

Розроблено формулу для обчислення коефіцієнта взаємозв’язку економіки та 
матеріального добробуту. Виявлено дисбаланс між рівнем економічного розвитку та 
добробутом населення України, що є підставою для формулювання завдань 
органами виконавчої влади, спрямованих на підвищення соціального ефекту від 
покращення економічної ситуації. Застосування окресленого підходу уможливлює 
висновок про достатність регіону в разі перевищення частки еКв  над мдКв  у 
структурі значень показника емдКв . 

7. На основі запропонованої системи статистичних індексів досліджено 
основні закономірності впливу зміни в динаміці як номінальних доходів населення, 
так і суми витрат у середньому на одну особу за рахунок реального зростання 
вказаних показників та врахуванням індексу інфляції, що дозволяє проводити 
обґрунтовану соціальну політику щодо доходів та витрат населення, зокрема 
виконувати прогнозування на середньострокову перспективу. Застосування 
запропонованого методологічного підходу дозволило оцінити влив інфляції на 
прогнозовані значення доходів та витрат населення.  

8. Розроблено науково-методичні положення щодо статистичного 
моделювання чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту 
методом статистичних рівнянь залежностей. 

Сформовано статистичну модель взаємозв’язку рівня економіки та рівня 
матеріального добробуту населення регіонів України з використанням 
запропонованої формули для обчислення коефіцієнта взаємозв’язку економіки емдК . 
Методом статистичних рівнянь залежностей побудовано пряму лінійну модель 
взаємозв’язку між рівнем економіки еК  та рівнем матеріального добробуту 
населення мдК . Визначено нормативи рівня економіки регіону та його потенціалу з 
метою досягнення обчисленого за сформованою моделлю оптимального рівня 
матеріального добробуту населення при плануванні регіонального й національного 
розвитку.  

За даними 2016–2018 рр. встановлено наявність стійкої багаточинникової 
комбінаційної лінійної залежності показників матеріального добробуту та 
економічного розвитку України. Оцінювання на основі запропонованої моделі 
множинного взаємозв’язку для системи запропонованих показників дозволяє дійти 
висновку щодо кількісних параметрів досліджуваних сфер державної політики на 
перспективу. Ці параметри дають змогу побудувати моделі взаємозв’язку рівня 
економіки та матеріального добробуту, а останні, своєю чергою, є надійним і 
ефективним інструментарієм для аналітичної оцінки результативності державної 
політики та дозволяють здійснювати відповідне науково обґрунтоване управління в 
окреслених сферах. Використання статистичних рівнянь залежностей для кількісної 
оцінки чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту 
населення дозволяє обґрунтувати й розробити шляхи виконання планів, завдань і 
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нормативів діяльності органів виконавчої влади на регіональному і національному 
рівнях. 

9. Здійснено прогнозування обсягу валового внутрішнього продукту в 
розрахунку на одну особу населення на 2020–2023 рр. на основі двох методів –
регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей. Отримані значення 
прогнозу за цими методами показали тенденцію до збільшення обсягу ВВП. 
Застосування ретроспективного підходу дозволило виділити метод статистичних 
рівнянь залежностей з двох методів для здійснення подальших прогнозних 
розрахунків. Визначено, що для вивчення змін у динаміці зазначений метод, на 
відміну від методу регресійного-кореляційного аналізу, можна застосовувати і при 
нечисленній сукупності рівнів динамічного ряду та зменшити рівень похибки 
прогнозного розрахунку через відсутність поліномів. Такий науково-методичний 
підхід є основою для обґрунтування достатності кількісних параметрів розвитку на 
різних рівнях та горизонтах планування регіонального і національного поступу як в 
економічній, так і в соціальній сферах. 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз: 
 

1. Приданникова Ю. Є. Можливості статистичних методів для дослідження 
взаємозв’язків суспільно-економічних явищ і процесів. Науковий вісник 
Національної академії статистики, обліку та аудиту (Directory of Open Access 
Journals, OpenDoar, Registry of Open Access Repositories, Registry of Open Access 
Repository Mandates and Policies, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing 
Services, InfoBase Index, Google Scholar). 2017. № 3. С. 16–25. Retrieved from 
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2665 (0,63 друк. арк.). 

2. Кулинич Р. О., Приданникова Ю. Є. Застосування методу статистичних 
рівнянь залежностей для оцінки динаміки індексу регіонального людського 
розвитку Хмельницької області. Науковий вісник Національної академії 
статистики, обліку та аудиту (Directory of Open Access Journals, OpenDoar, 
Registry of Open Access Repositories, Registry of Open Access Repository Mandates and 
Policies, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, 
Google Scholar). 2017. № 4. С. 13–22. Retrieved from 
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3062/1/Кулинич-Приданникова.pdf 
(0,63 друк. арк., особисто автору належить 0,33 друк. арк.; обґрунтовано доцільність 
застосування методу статистичних рівнянь залежностей порівняно з методом 
регресійного аналізу для оцінювання динаміки індексу регіонального людського 
розвитку Хмельницької області). 

3. Prydannykova Yu. Application of an index method for assessment of impact of 
inflation on expected household income. Університетські наукові записки (Index 
Copernicus, Google Scholar). 2017. № 4 (64). С. 325–333. Retrieved from 
http://library.univer.km.ua/visnyk/1638.pdf (0,56 друк. арк.). 



19 

4. Приданникова Ю. Є. Комплексна статистична оцінка економічного 
зростання та матеріального добробуту населення регіонів України. Статистика 
України (Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals Directory, ICI World of 
Journals database, CrossRef, CiteFactor, InfoBase Index, Google Scholar, OpenDoar, 
Repository Mandates and Policies). 2018. № 4 (83). С. 88–101. 
DOI: 10.31767/su.4(83)2018.04.11 (0,88 друк. арк.). 

5. Приданникова Ю. Є. Статистичний аналіз динаміки і структури основних 
індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення. Ефективна 
економіка (Index Copernicus, Google Scholar). 2019. № 10. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7359 (дата звернення: 04.11.2019).  
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.174 (0,44 друк. арк.). 

 
У зарубіжному виданні: 

 

6. Prydannykova, Yu. (2018). Comprehensive assessment of the relationship 
between economic growth and material welfare. Economics & Education (ResearchBib, 
CiteFactor Academic Scientific Journals, Directory of Research Journals Indexing, 
elibrary.ru, ISI Certificate, Scientific Indexing Services, UlrichsWEB), Vol. 3, Issue 2,  
pp. 25–31. Retrieved from https://ee.isma.lv/images/issues/EE0302/ 07_EE0302_ 
Prydannykova.pdf (0,44 друк. арк.). 

 
В інших виданнях: 

 

7. Приданникова Ю. Є. Поняття економічного зростання та матеріального 
добробуту населення, його види та чинники. Статистична оцінка соціально-
економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами XV Всеукраїнської 
наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 21 травня 2015 р. Хмельницький університет 
управління та права, 2015. С. 182–188. (0,44 друк. арк.). 

8. Приданникова Ю. Є. Прогнозування на основі статистичних методів 
(кореляційно-регресійний аналіз та метод статистичних рівнянь залежностей). 
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / ред. кол.: 
О. Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. 
Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». 2015. Вип. 17. С. 139–147. (0,56 друк. арк.). 

9. Приданникова Ю. Є. Статистичний аналіз взаємозв'язків між доходами та 
витратами населення. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: 
зб. наук. праць / ред. кол.: О. Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Національна академія 
статистики, обліку та аудиту. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». 2016.  
Вип. 18–19. С. 69–76. (0,50 друк. арк.). 

10. Приданникова Ю. Є. Теоретичні аспекти статистичного вивчення 
економічного зростання та матеріального добробуту населення. Статистичні 
методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: 
зб. текстів доповідей за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 
м. Хмельницький, 24 травня 2018 р. Хмельницький університет управління та права, 
2018. С. 30–34. (0,31 друк. арк.).  

11. Приданникова Ю. Є. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників 
економічного зростання та рівня матеріального добробуту населення методом 



20 

статистичних рівнянь залежностей. Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 23 травня 2019 р. 
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.  
С. 68–76. (0,56 друк. арк.). 

12. Кулинич Р. О., Приданникова Ю. Є. Комплексна статистична оцінка 
взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту населення. Tradiție Și Inovare 
În Cercetarea Științifică Ediția a VІІІ-A: Materialele Colloquia Professorum din 
12 octombrie 2018. Bălţi : Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălţi, 2019.  
P. 168–172. (0,31 друк. арк., особисто автору належить 0,2 друк. арк.; взято участь у 
розробці інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері економіки та 
матеріального добробуту населення регіонів України; здійснено порівняння 
результатів комплексного статистичного оцінювання досліджуваних сфер з 
окремими рейтинговими оцінками). 

13. Приданникова Ю. Є. Теоретичні основи статистичного вивчення 
матеріального добробуту населення в моделях економічного зростання. Банківська 
справа (Google Scholar). 2019. № 2. С. 115–124. (0,63 друк. арк.). 

14. Приданникова Ю. Є. Теорії та моделі економічного зростання та їх вплив 
на матеріальний добробут населення. Нові джерела та методи поширення даних у 
статистиці: мат. XVІI Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників 
статистики, м. Київ, 06 грудня 2019 Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. 
С. 187–190. (0,25 друк. арк.). 

15. Приданникова Ю. Є. Статистична оцінка соціально-економічної 
диференціації населення за рівнем доходів та витрат. The use of modern educational 
and informational technologies for the training of professional competences of the 
students in higher educational institutions: articles, December 6–7, 2019. Balti: Alecu 
Russo Balti State University, 2019. P. 267–272. (0,38 друк. арк.). 

16. Приданникова Ю. Є. Статистичні підходи до теоретичного визначення 
економічного зростання та матеріального добробуту населення. Статистичні 
методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку:  
зб. текстів доповідей за матеріалами ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький,  
21 травня 2020 р. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 
2020. С. 167–169. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3974066. (0,19 друк. арк.). 

17. Приданникова Ю. Є. Статистичне моделювання чинників економічного 
зростання та рівня матеріального добробуту методом статистичних рівнянь 
залежностей. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: зб. текстів 
доповідей за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня 
працівників статистики, м. Київ, 04 грудня 2020 р. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. 
агентство», 2020. С. 127–132. (0,38 друк. арк.). 



21 

АНОТАЦІЯ 
 

Приданникова Ю. Є. Статистичний аналіз економічного зростання та 
матеріального добробуту населення. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.10 «Статистика». – Національна академія статистики, обліку та 
аудиту, Київ, 2021. 

У дисертації узагальнено теоретичні засади статистичного вивчення 
матеріального добробуту населення та економічного зростання країни. Розглянуто 
моделі економічного зростання та їх вплив на матеріальний добробут населення, 
завдяки чому обґрунтовано статистичну модель взаємозв’язку рівня розвитку 
економіки країни та матеріального добробуту населення.  

Аналіз закономірностей формування, розвитку та взаємозв’язку економіки та 
матеріального добробуту населення здійснено за допомогою методів статистичних 
індексів, комплексних статистичних коефіцієнтів, кореляційного й регресійного 
аналізу, статистичних рівнянь залежностей. Розроблено науково-методичні положення 
використання статистичних рівнянь залежностей для статистичного моделювання та 
прогнозування матеріального добробуту в контексті економічного розвитку. 

Обґрунтовано, що отримані результати є ефективним інструментом для 
створення інформаційної бази розроблення управлінських рішень у сфері економіки 
та матеріального добробуту населення. Їх використання органами державної влади 
при формуванні планів реалізації державної політики дозволить покращити 
показники взаємозв’язку між рівнями розвитку у цих сферах. 

Ключові слова: матеріальний добробут населення, економічне зростання, 
індексний аналіз, метод комплексних статистичних коефіцієнтів, коефіцієнт 
взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту населення, кореляційно-
регресійний аналіз, метод статистичних рівнянь залежностей, статистична модель, 
статистичне прогнозування. 

АННОТАЦИЯ 

Приданникова Ю. Е. Статистический анализ экономического роста и 
материального благосостояния населения. – Квалификационный научный труд на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 «Статистика». – Национальная академия статистики, учета и 
аудита, Киев, 2021. 

В диссертации обобщены основные теоретические положения 
статистического изучения материального благосостояния населения и 
экономического роста страны. Рассмотрены модели экономического роста и их 
влияние на материальное благосостояние населения, благодаря чему обоснована 
статистическая модель взаимосвязи уровня развития экономики страны и 
материального благосостояния населения.  
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Анализ закономерностей формирования, развития и взаимосвязи экономики и 
материального благосостояния населения осуществлен с помощью методов 
статистических индексов, комплексных статистических коэффициентов, 
корреляционного и регрессионного анализа, статистических уравнений 
зависимостей. Разработаны научно-методические положения по использованию 
статистических уравнений зависимостей для статистического моделирования и 
прогнозирования материального благосостояния в контексте экономического 
развития. 

Обосновано, что полученные результаты являются эффективным 
инструментом для создания информационной базы разработки управленческих 
решений в сфере экономики и материального благосостояния населения. Их 
использование органами государственной власти при формировании планов 
реализации государственной политики позволит улучшить показатели взаимосвязи 
между уровнями развития этих сфер. 

Ключевые слова: материальное благосостояние населения, экономический 
рост, индексный анализ, метод комплексных статистических коэффициентов, 
коэффициент взаимосвязи экономики и материального благосостояния населения, 
корреляционно-регрессионный анализ, метод статистических уравнений 
зависимостей, статистическая модель, статистическое прогнозирование. 

ABSTRACT 

Prydannykova Y. Y. Statistical analysis of economic growth and material 
welfare of the population. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for a degree of candidate in economic science. Speciality 08.00.10 
“Statistics”. – National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2021. 

The dissertation provides the results of a statistical study of the relationship between 
economic growth and material welfare of the population based on the main 
macroeconomic concepts and author's theoretical research.  

The existing hierarchy of basic theoretical notions and essential factors underlying 
economic growth and material welfare of the population are summed up. The role and 
significance of the level and quality of life of the population is positioned within the 
conceptual and categorical framework of the welfare system, in order to sum up the 
theoretical experience and quantify the main indicators in this field. The author’s 
definition of the notion “material welfare of the population” is formulated. It is the time-
specific characteristic of the level and quality of life of the population in a country as the 
synthetic result of the domestic policy in the social sphere in the context of economic growth. 

In view of some macroeconomic theories and models of economic growth, it is 
established that once the economic performance reaches a certain level, it will have 
immediate effect for the material welfare of the population, which allowed to substantiate 
the statistical model of correlation between the economic growth in a country and the 
material welfare of its population using the data from statistical reports.  

Methodological foundations for the statistical assessment of relationships between 
various methods and statics and dynamics are summarized. An analysis of tendencies in 
formation, evolution and relationships between the economy and the material welfare is 
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made by methods of statistical indices, complex statistical coefficients, correlation and 
regression analysis, statistical equations of dependencies. It is demonstrated that the 
method of statistical equations of dependencies is applicable for statistical studies of the 
correlation between economic growth and material welfare of the population, which 
allows solving a wide range of problems using the input data of variational series and 
dynamic series with small and numerous populations of observation units. 

An analysis of dynamics and structure of the main indicators of the material welfare 
of the population in Ukraine is conducted on the basis of the available data from official 
statistical observations. An analysis of main indicators of the material welfare of the 
population is focused on macroeconomic indicators from the national accounts system, 
indicators involved in the survey of living conditions of households, employment statistics. 

A theoretical and methodological framework for the comprehensive assessment of 
economic growth and material welfare of the population in Ukrainian regions is developed. 
Based on a structural and logical chart of the relationship between the economic 
performance and the material welfare of the population, a set of 114 statistical indicators 
broken into two groups, indicators of material welfare and economic growth, is constructed. 
This breakdown of the statistical indicators, combined with the method of complex 
statistical coefficients, allowed for a comprehensive statistical assessment of economic 
growth and material welfare of the population in Ukrainian regions by data for 2018. 

An index-based analysis of the dependence of the projected change in incomes and 
expenses of the population on their nominal values and inflation level is made on the basis 
of the constructed set of statistical indices, which allowed assessing the inflationary effect 
for the population’s incomes and expenses in the projected period.  

The statistical model of the relationship between the  country's level of economic 
development and the material welfare of the population is justified. The system of factors 
and resulting indices for assessing the level of material welfare of the population in 
relation with the level of economic performance is defined. A statistical modelling of the 
factors for economic growth and material welfare of the population is conducted on the 
basis on the constructed model of multifactor dependence for the set of proposed 
indicators. The constructed model was used for normative computations allowing to 
determine the necessary change in the level of factor variables in order to increase per 
capita GDP of Ukraine by 5000 UAH.   

Methods of regression analysis and statistical equation of dependencies were used 
for projecting per capita GDP in Ukraine. The retrospective approach with the preset 
projection error was used, allowing to select one method for determining directions of 
economic growth in future and forecasting economic growth in Ukraine. 

Results of the dissertation research can provide an effective tool for creating 
information base to support decision-making on economic and welfare issues. When used 
by public administration offices in making up policy implementation plans, it will help in 
enhancing the link between the economic and welfare performance.  

Key words: material welfare of the population, economic growth, index analysis, 
method of complex statistical coefficients, coefficient of relationship between economic 
performance and material welfare of the population, correlation and regression analysis, 
method of statistical equations of dependences, statistical model, statistical forecasting.
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