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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». – Хмельницький університет управління та 

права імені Леоніда Юзькова, Хмельницький. – Національна академія статистики, 

обліку та аудиту, Київ, 2021. 

У дисертації викладено теоретичні та методологічні основи комплексного 

статистичного аналізу економічного зростання та матеріального добробуту 

населення. На основі аналізу макроекономічних концепцій узагальнено основні 

теоретичні засади статистичного вивчення матеріального добробуту населення та 

економічного зростання країни. Розглянуто сутність добробуту населення та 

необхідність виокремлення матеріальної складової добробуту для його 

статистичного вивчення на основі даних, що публікуються у статистичних 

збірниках, довідниках та періодиці.  

Систематизовано наявні рівні основних теоретичних понять, а також основні 

види та чинники, що характеризують економічне зростання та матеріальний 

добробут населення. Визначено роль і місце рівня та якості життя населення в 

понятійного-категоріальному апараті системи добробуту населення з метою 

узагальнення теоретичного досвіду, а також встановлення кількісного вираження 

основних індикаторів в цьому напрямі. Сформульовано авторське визначення 

поняття «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. 

Згідно з положеннями окремих макроекономічних теорій та моделей 

економічного зростання встановлено, що досягнення певного рівня економіки має 

прямий вплив на рівень матеріального добробуту населення, завдяки чому 
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обґрунтовано статистичну модель взаємозв'язку рівня розвитку економіки країни 

та матеріального добробуту населення за даними статистичної звітності. 

Узагальнено методологічні основи статистичного оцінювання взаємозв'язків 

різними методами в статиці і динаміці. Аналіз закономірностей формування, 

розвитку та взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту здійснено за 

допомогою методів статистичних індексів, комплексних статистичних 

коефіцієнтів, кореляційного й регресійного аналізу, статистичних рівнянь 

залежностей. Для статистичного вивчення взаємозв’язку економічного зростання 

та матеріального добробуту населення обґрунтовано застосування методу 

статистичних рівнянь залежностей, за допомогою якого вирішується ціле коло 

задач за вихідними даними варіаційних рядів та рядів динаміки при мало- та 

багаточисельній сукупності одиниць спостереження.  

Проведено аналіз динаміки і структури основних індикаторів рівня розвитку 

матеріального добробуту в Україні на підставі наявних даних державних 

статистичних спостережень. Аналіз основних індикаторів рівня розвитку 

матеріального добробуту населення зосереджено на макроекономічних показниках 

у системі національних рахунків, показниках обстеження умов життя 

домогосподарств, статистики зайнятості населення.  

Надано статистичну оцінку соціально-економічної диференціації населення 

за рівнем доходів і витрат. Виявлено спільну тенденцію обсягу валового 

внутрішнього продукту (ВВП) у розрахунку на одного зайнятого (або 

продуктивності праці одного зайнятого) та рівня бідності за відносним критерієм 

(75 % медіанних сукупних витрат). Доведено, що зростання продуктивності праці 

у вітчизняній економіці стимулює зниження рівня бідності за абсолютним 

критерієм за доходами.  

Розроблено теоретичні та методичні засади комплексної статистичної оцінки 

економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України. 

На основі структурно-логічної схеми взаємовпливу між сферами економіки та 

матеріального добробуту населення країни сформовано систему із 

114 статистичних показників, що поділені у дві групи – показники матеріального 
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добробуту та економічного зростання. За таким розподілом статистичних 

показників, на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів, здійснено 

комплексне статистичне оцінювання економічного зростання та матеріального 

добробуту населення регіонів України за даними 2018 р. Такий підхід дозволив 

встановити рейтинг регіонів України як за комплексним коефіцієнтом 

матеріального добробуту населення та економіки Квемд, так і за його складовими – 

комплексним коефіцієнтом матеріального добробуту населення (Квмд) та 

комплексним коефіцієнтом економічного зростання (Кве). 

За комплексною статистичною оцінкою економічного зростання та 

матеріального добробуту населення виділено ряд регіонів з найнижчими 

рейтинговими позиціями (Луганська, Донецька, Чернівецька, Кіровоградська та 

Сумська області) і найвищими (м. Київ, Київська, Львівська, Харківська та Одеська 

області).  

Встановлено, що визначення напрямів державної політики щодо економічного 

зростання та матеріального добробуту населення має ґрунтуватися не скільки на 

досягненні певного рівня матеріального добробуту та розвитку економіки, а 

залежно від функцій, які вирішують даний взаємозв’язок в сучасному 

громадянському суспільстві (регуляторна, захисна та функція розвитку). 

Здійснено кількісну оцінку взаємозв’язку між рівнем економіки та рівнем 

матеріального добробуту населення на основі шкали оцінки залежностей за 

пропонованою автором формулою коефіцієнта взаємозв’язку економіки та 

матеріального добробуту населення Кемд. Помітний зв’язок виявлено лише в місті 

Києві (0,69), що свідчить про необхідність вирівнювання регіонального розвитку в 

Україні. 

Проведено індексний аналіз залежності прогнозованої зміни доходів і витрат 

населення від динаміки їх номінальних значень та рівня інфляції на базі 

побудованої системи статистичних індексів, що дозволило оцінити вплив інфляції 

на рівень доходів і витрат населення у прогнозованому періоді. 

Застосування запропонованої формули для оцінки взаємозв’язку між рівнем 

економіки та матеріального добробуту населення дозволило розрахувати також 
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досягнутий рівень розвитку економіки Ке та матеріального добробуту населення Кмд. 

Отримані дані стали вихідними даними для розробки науково-методичних 

положень статистичного моделювання чинників економічного зростання та рівня 

матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей. З огляду на 

це, сформовано статистичну модель взаємозв’язку рівня економіки та рівня 

матеріального добробуту населення регіонів України, на основі якої розроблено 

ряд висновків теоретичного та прикладного характеру щодо покращення значень 

рівня матеріального добробуту та рівня економіки до визначеного рівня. 

Виконано статистичне моделювання чинників економічного зростання та 

рівня матеріального добробуту населення на основі розробленої моделі 

багаточинникової комбінаційної лінійної залежності для системи запропонованих 

показників. За допомогою одержаної моделі проведено нормативні розрахунки, а 

саме: встановлено зміну рівня результативної ознаки ВВП в розрахунку на одну 

особу при одночинниковій та сукупній зміні рівнів чинникових ознак на 

нормативну величину в Україні (пряма економіко-статистична задача); визначено 

необхідну зміну рівнів чинникових ознак для збільшення ВВП у розрахунку на 

одну особу України на 5000 грн (обернена економіко-статистична задача); 

розраховано ступінь інтенсивності використання чинникових ознак, що формують 

середній рівень ВВП в розрахунку на одну особу.  

На основі методів регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей 

здійснено прогнозування обсягу ВВП в розрахунку на одну особу населення в 

Україні на 2020–2023 рр. Використання ретроспективного підходу із 

встановленням рівня похибки прогнозу дозволило обрати один метод для 

формування на перспективу напрямів і розробки прогнозів економічного зростання 

країни. 

Результати дисертації є ефективним інструментом для створення інформаційної 

бази розроблення управлінських рішень у галузі державної політики стосовно 

матеріального добробуту та економічного зростання, їх врахування органами 

державної влади при розробці планів реалізації державної політики та покращення 

значень взаємозв’язку між рівнями розвитку у цих сферах. 
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Методологічні засади, обґрунтовані у дисертації, в теоретичному аспекті є 

основою для розвитку статистичної науки та статистичного забезпечення 

обґрунтування і прийняття управлінських рішень на основі оцінки чинників 

економічного зростання та матеріального добробуту населення; в практичному – 

представляють великий інтерес для діяльності органів державного управління і 

статистики як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.  

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. 

 

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”. – Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, 

Khmelnytskyi. – National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2021.  

The theoretical and methodological framework for a comprehensive statistical 

analysis of economic growth and material welfare of the population is presented. The 

essential theoretical principles for a statistical study of the population’s material welfare 

and the country’s economic growth are summed up by a review of macroeconomic 

concepts. The essence of the population’s welfare and the need for highlighting the 

material component of the welfare in its statistical study on the basis of data published in 

statistical books, references books, and periodicals is discussed.  

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 
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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 

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 to solve 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 statistical estimate for the social and economic differentiation of the population 

by income and expenditure is given. The common tendency of the gross domestic product 

(GDP) per employee (or labor productivity per employee) and the poverty level by the 

relative criterion (75 % of the median total expenses) is revealed. It is demonstrated that 
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labor productivity growth in the domestic economy stimulates poverty reduction by 

absolute income-based criterion.  

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. This approach enabled to rank Ukrainian regions by the complex coefficient of 

material welfare of the population and economy Кvеmw, and by its components, namely 

the complex coefficient of material welfare of the population (Кvmw) and the complex 

coefficient of economic growth (Кvе). 

A comprehensive statistical assessment of economic growth and material welfare 

of the population allowed to determine a number of the regions with the lowest ranks 

(Luhansk region, Donetsk region, Chernivtsi region, Kirovohrad region, and Sumy 

region) and the highest ranks (the city of Kyiv, Kyiv region, Lviv region, Kharkiv region, 

and Odesa region).  

It is demonstrated that policy measures aimed at economic growth and material 

welfare of the population should be defined not only on the basis of the achieved material 

welfare or economic performance, but rather be made conditional on the functions that deal 

with this relationship in the modern civil society (regulatory function, protection function, 

and development function).  

A quantitative assessment of the correlation between the economic performance 

and the material welfare of the population is made using the scale for assessment of 

dependencies by the author’s formula of the coefficient of the correlation between the 

economic performance and the material welfare of the population Кеmw. A moderately 

correlation could be revealed for the city of Kyiv (0.69), which confirms the need for 

convergence of the regional development in Ukraine. 
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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 to assess the inflationary effect 

for the population’s incomes and expenses in the projected period.  

The proposed formula for assessing the correlation between the economic 

performance and the material welfare of the population allowed to estimate the actual 

economic performance Ке and the actual material welfare of the population Кmw. The 

obtained figures became input data for constructing a theoretical and methodical framework 

for the statistical modelling of factors for economic growth and material welfare by the 

method of statistical equation of dependencies. This enabled to build a statistical model for 

the relationship between the economic performance and the material welfare of the 

population in Ukrainian regions, relied upon in making conclusions of theoretical and applied 

nature on the need to increase the estimates of material welfare and economic performance 

up to the preset level.  

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 

combinational linear dependence for the set of proposed indicators. The constructed 

model was used for normative computations, such as determination the necessary change 

in the level of dependent variable per capita GDP at one-factor and multiple change of the 

level of factor variables by standard value in Ukraine (direct economic and statistical 

problem); determination of the necessary change in the level of factor variables in order 

to increase per capita GDP of Ukraine by 5000 UAH (inverse economic and statistical 

problem); finding the intensity of the factors’ impact on average per capita GDP.  

Methods of regression analysis and statistical equation of dependencies were used 

for projecting per capita GDP in Ukraine for 2020–2023. 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.  

The dissertation results offer an effective tool for creating an information base for 

elaborating managerial decisions pertaining to the policy concerned with material welfare and 



10 

economic growth, their consideration by power offices in elaborating policy implementation 

plans and improving the relationship between performance indicators in these spheres.  

From theoretical perspective, the methodological framework substantiated in the 

dissertation can provide the basis for the development of statistical science and statistical 

support for the sound decision-making process in management through assessment of the 

factors behind economic growth and material welfare of the population; from practical 

perspective, it can be of great interest in the operation of public administration and 

statistical offices at national and regional level.  

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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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.). 
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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. 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.). 

8. 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 
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статистики, обліку та аудиту. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». 2016.  

Вип. 18–19. С. 69–76. (0,50 друк. арк.).  

9. 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.). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

10. 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.). 

11. 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.).  

12. Приданникова Ю. Є. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників 

економічного зростання та рівня матеріального добробуту населення методом 

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.). 

13. 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.  
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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). 

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.). 
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ВСТУП 

 

 

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 
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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 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.  
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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. 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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.). 

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. 



23 

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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

 

1.1. Поняття економічного зростання та матеріального добробуту 

населення, їх види та чинники 

 

 

Визначення напрямів розвитку економіки передбачає вибір упорядкованих 

умов, засобів і методів проведення державної соціально-економічної політики, 

перспективи якої ґрунтуються на прогнозуванні, плануванні та розробленні 

програм економічного і соціального розвитку України [98, 189]. 

Розвиток економіки країни напряму можна охарактеризувати рівнем 

матеріального добробуту населення, а точна кількісна характеристика основних 

етапів такого розвитку в динаміці потребує надійної статистичної бази та 

відповідного теоретичного забезпечення. Розв’язання цього науково-практичного 

завдання потребує спочатку встановлення сутності основних теоретичних понять, 

а також основних видів і чинників, що характеризують економічне зростання та 

матеріальний добробут населення. 

Роль державної влади в управлінні розвитком економіки країни заради 

покращення матеріального рівня життя населення є визначальною, оскільки 

ринкові механізми не повною мірою можуть сприяти розв’язанню такого завдання. 

Саме тому зростає значення статистичного забезпечення державного управління 

параметрами матеріального суспільного благополуччя [116]. На сьогодні не існує 

єдиної думки щодо загального розуміння рівня матеріального добробуту населення, 

тому спробуємо дослідити наявні рівні основних понять у цій царині з метою 

узагальнення теоретичного досвіду, а також встановлення кількісного вираження 

основних індикаторів у цьому напрямі. До основних показників, що характеризують 

рівень матеріального добробуту населення належать: якість і рівень життя та його 
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добробут. Нерідкими є випадки, коли у різного роду дослідженнях ці показники 

застосовуються як взаємозамінні, а переліки показників, що їх формують, збігаються. 

Проте, на наш погляд, ці поняття необхідно розділяти. Серед сучасних українських 

дослідників якості життя є: В. Бакіров [255], В. Пономаренко та Ф. Узунов [172], 

І. Калачова [71], І. Манцуров [127], М. Кизим [78], Е. Лібанова [121] та ін. 

Численні економічні дослідження у сфері матеріального добробуту 

суспільства свідчать про те, що якість життя – це мета людини, а ціль людського 

життя – духовна [77, с. 10]. Соціологічний підхід передбачає самовизначення людини 

як суб’єктивні відчуття і уявлення особистості про власний добробут [255, с. 15]. 

Термін «якість життя» містить в собі як кількісні, так і якісні показники, тому 

є більш широким поняттям і дає можливість використовувати його у різних сенсах: 

від цілком конкретних питань, які стосуються умов праці та побуту людей, до 

загальнофілософських проблем людського буття.  

Передумови наукового розгляду якості життя населення були закладені ще у 

період становлення і розвитку класичної економічної теорії, засновником якої був 

А. Сміт [218]. На його думку, ключовою засадою примноження як національного, 

так і приватного багатства, що здатна забезпечували прогресивний суспільний 

розвиток, є «…однакове в усіх людей, постійне та незникаюче прагнення 

поліпшити власне становище…» [218].  

Загалом можна стверджувати, що в основі економічного зростання є 

накопичення національного капіталу, а джерелом добробуту людей – зростання 

кількості благ на душу населення, або чистий дохід нації, який функціонально 

залежить від ресурсів капіталу, землі та праці. З огляду на це, розглядати означені 

ці дві економічні категорії слід у тісному взаємозв’язку. 

Рівень життя населення є категорією, яка структурно належить до категорії 

«якість життя населення», що кількісно характеризується показниками соціально-

економічного спрямування, і тому можна узагальнити, що в її основі є дохід. 

Зокрема, в Конституції України встановлено, що пенсії та інші види соціальних 

виплат і допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [85].  
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Відповідно до економічного наукової школи «економіка добробуту» [170, 

210] випливає, що категорія «добробут населення» включає в себе визначення «якість 

життя населення» та «рівень життя населення», які взаємодоповнюють одне одного 

і характеризують практично усі сфери життєдіяльності соціуму: економічну, 

соціальну, духовну, екологічну, залежно від рівня його потреб. Основою, що 

об’єднує зазначені категорії, є добробут.  

Отже, на наш погляд, добробут населення – це комплексна соціально-

економічна категорія, що характеризує ступінь задоволеності множини пропозиції 

та споживання матеріальних і нематеріальних благ (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Структурно-логічна схема взаємозв’язку базових елементів,  

що складають добробут населення 

Джерело: розроблено автором за [178, 182, 185, 186] 

 

Як видно з рис. 1.1, саме потреба в задоволенні матеріальних і 

нематеріальних благ є рушійною силою до активної діяльності у різних сферах 

життя суспільства. Згідно з усталеною класифікацією, потреби населення можна 

поділити на природні, інтелектуальні та соціальні [129].  
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задоволення потреб

• Рівень життя

• Вартість життя

• Наявні матеріальні та 
нематеріальні блага
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А. Маслоу вважав, що природні (матеріальні) потреби слід розділяти на 

фізіологічні та безпекові і встановив вплив зростаючого рівня потреб на мотивацію 

людини [133]. Враховуючи таку парадигму, можна стверджувати, що задоволення 

потреб рівня матеріального добробуту мотивує особу перейти до задоволення 

потреб більш високого рівня, тобто вона завжди мотивована на задоволення 

власних потреб (рис. 1.2).  

 

 

Рис. 1.2. Групи показників матеріальної та нематеріальної складової  

системи добробуту населення 

Джерело: складено автором за [133] 

 

Таким чином, матеріальні потреби особи (населення) – це комплекс 

об’єктивних умов, задоволення яких є необхідним для нормальної життєдіяльності 

людини, його відтворення та існування в цілому. Проте, розглядати потреби 

нижчого рівня в сучасних умовах, на наш погляд, необхідно у взаємозв’язку з 

потребами вищого рівня через складний механізм взаємодії особи в соціумі задля 

насичення матеріальних потреб. Звідси, повний і багатогранний розвиток особи 

(фізіологічний, духовний, соціальний) дозоляє постійно і належною мірою 

користуватися наявними матеріальними і нематеріальними благами. 
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Як видно з рис. 1.2, рівень та якість життя населення можна розглядати у двох 

аспектах: матеріальному та нематеріальному. Оскільки його добробут охоплює як 

рівень, так і якість життя населення, то: 

– матеріальна складова добробуту включає матеріальну сторону рівня та 

якості життя населення, 

– нематеріальна складова добробуту – нематеріальну сторону рівня та якості 

життя населення, відповідно. 

Через те, що нематеріальний добробут населення можна визначити як рівень 

задоволеності населення нематеріальними потребами на ментальному рівні, тому 

нематеріальна складова добробуту носить особистісний, безстроковий й 

абсолютний характер, вона позбавлена майнового (економічного) змісту, її 

неможливо відчужити. Статистика ж апелює до кількісної характеристики масових 

суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною 

стороною в умовах визначених місця і часу. Тому предметом статистичного 

дослідження добробуту населення є її матеріальна складова на основі даних, що 

публікуються у статистичних збірниках, довідниках та періодиці. 

Необхідно розуміти, що добробут окремої особи залежить від індивідуальних 

особливостей, а суспільний – від рівня розподілу благ та ресурсів між членами 

суспільства або за визначеними оптимальними критеріями, або за усталеними 

ментальними нормами, притаманними соціуму. З метою усунення нерівності у 

розподілі суспільних благ і ресурсів на перший план виступає державна політика в 

галузі матеріального добробуту за умови демократичного суспільного устрою. 

Тому можна виділити закономірність: суспільний добробут напряму залежить від 

індивідуальних особливостей кожного його члена, а, отже, роль державного 

регулювання в цій царині має бути допоміжною, оскільки суспільний добробут 

вимірюється добробутом окремої особи. 

Ми погоджуємося з думкою Гукалової І., яка визначає якість життя населення 

як комплексну характеристику природно-кліматичних, соціально-економічних, 

екологічних, соціокультурних умов його життєдіяльності і положення людини у 

суспільстві [36, с. 25].  
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Удотова Л.  наголошує, що означена категорія має охоплювати ступінь 

відповідності умов та рівня життя науково обґрунтованим нормативам або певним 

стандартам [236, с. 12]. Єлісєєва І. визначає якість життя населення як суспільну 

соціально-економічну категорію, яка містить у собі не лише рівень споживання 

матеріальних благ і послуг, але й задоволення духовних потреб, здоров’я, 

тривалість життя, умови навколишнього середовища, морально-психологічний 

клімат, душевний комфорт тощо [220]. 

Рівень життя населення є об’єктивним кількісним вимірником якості життя і 

характеризує ступінь задоволення його потреб у благах та послугах [253, с. 253]. 

Щодо взаємозв’язку вказаних теоретичних понять, ми погоджуємось з думкою, 

зазначеною у науковій праці Леві Л., Андерсона Л., Прибиткової І., які 

обґрунтували, що якість життя населення є оцінкою сукупності умов фізичного, 

розумового та соціального добробуту, як їх розуміє окремий індивід і окрема група 

населення [255, с. 15].  

У теорії А. Сміта певними синонімічними категоріями добробуту виступають 

багатство як кількість накопичених споживчих благ на душу населення, або дохід. 

Національне багатство чи національний дохід, за Смітом, і є суспільним благом, 

тоді як індивідуальне благо – це індивідуальне багатство або індивідуальний дохід. 

А. Сміт зазначає, що «кожна людина – багата чи бідна, залежно від того, якою 

мірою вона може користуватися предметами необхідності, зручності, 

задоволення». Він вважав, що фізичне зростання кількості благ, яке випливає з 

поділу праці та застосування машин у роботі працівників та означає зростання 

суспільного добробуту, дозволяє сформулювати залежність суспільного добробуту 

від продуктивності суспільної праці та її пропорційності потребам [218, с. 23]. 

У своїх поглядах С. Сісмонді продовжив вчення А. Сміта, пов’язавши 

досягнення добробуту не тільки зі зростанням доходу, але і з його рівномірним 

розподілом. Таким чином, він першим порушив питання ролі держави у 

рівномірному розподілі доходу. Оскільки його погляди поєднують економічну 

діяльність суспільства, зокрема й держави, із суспільним добробутом, їх можна 

вважати належними до початків теорії економіки добробуту. Важливу роль для 
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добробуту, на думку С. Сісмонді, має співвідношення народонаселення та доходу. 

Учений наголошував на залежності щастя людини від її матеріального буття, яке 

забезпечується за допомогою багатства, зростання якого ще не означає досягнення 

загального добробуту та щастя через негативні явища, які може спричинити 

нерівномірний розподіл доходу. Він стверджував, що «…уряд повинен бути … 

захисником того, хто не може захистити себе сам, представником постійних і 

усвідомлених інтересів усього суспільства проти тимчасових, але гаряче 

відстоюваних інтересів окремих осіб…». У такий спосіб науковець заперечує 

концепцію про «економічну людину», бо вважає твердження А. Сміта про те, що 

«інтерес кожного породжує загальний інтерес», є помилковим [213, c. 168].  

А. Маршал суспільний добробут пов’язував з механізмом розподілу ресурсів: 

рівновага попиту і пропозиції на ринку означає максимізацію загальної вигоди, яку 

отримують покупці і продавці [132]. 

Автори В. Бочкарьова [7, с. 103], В. Можина [147], Г. І. Башнянін, В. Іфтемчук 

[24, c. 473], на нашу думку, правильно вважають, що добробут – багатогранна 

категорія, усі параметри якої визначити складно, особливо в частині духовних 

потреб, і тому пропонують розраховувати показник якості життя, що враховує такі 

характеристики, як: здоров’я, трудова активність, освіта, рівень життя та культури. 

Добробут – це сукупність основних умов і характеристик всієї життєдіяльності 

людини, яка включає матеріальні і духовні потреби членів суспільства, потреби в 

праці, освіті, збереженні і відновленні здоров’я, здоровому навколишньому 

середовищі, у вільному часі і відпочинку, гарантії на інформацію і соціальну 

захищеність [279]. 

Підтримуємо думку вчених С. Мочерного [52, c. 354] та О. Устинка  

[154, c. 5] щодо визначення поняття «добробут» як забезпеченості населення 

необхідними для життя матеріальними і нематеріальними благами. Добробут – 

категорія, що узагальнює ефективність взаємодії п’яти елементів соціально-

економічної системи, а саме: продуктивні сили; техніко-економічні відносини; 

організаційно-економічні відносини; виробничі відносини (відносини економічної 
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власності); базисні елементи господарського механізму (державне регулювання 

економіки за допомогою правових та адміністративних важелів). 

На наш погляд, слушним є тлумачення добробуту населення професора 

О. Длугопольського як забезпечення сукупності умов життєдіяльності людини 

(населення), що створюються у процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання, 

формують ієрархію потреб і визначають їх задоволення [40]. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки (2015 р.) А. Дітон визначає 

добробут як комплекс таких характеристик, як: рівень доходів, ступінь свободи та 

автономії, рівень освіти, стан здоров’я, можливість брати участь у суспільному 

житті, гідність тощо. Добробут – суб'єктивне відчуття. Суб’єктивний добробут 

людини оцінюється за двома параметрами:  

1) емоційний (гедоністичний) добробут, що апелює до щоденного досвіду 

людини і пов’язаний з інтенсивністю відчуттів радості, захоплення, тривоги, 

печалі, гніву (тобто усього того, що робить життя приємним чи неприємним);  

2) персональна оцінка життя, що апелює до ставлення людини до нього.  

Щодо розподілу добробуту населення на матеріальний та нематеріальний 

А. Дітон зазначає, що «високі доходи приносять задоволеність життям, проте не 

дарують щастя, тоді як низькі доходи асоціюються з низькою оцінкою життя та 

пригніченим емоційним станом» (“high income buys life satisfaction but not 

happiness”). Науковець встановив пряму залежність між відчуттям добробуту 

американців і динамікою індексу акцій S&P500 (аналогічно для українців – курс 

долара); рівень індивідуального доходу, ніж середнього доходу в межах певної 

адміністративно-територіальної одиниці (проживання у більш заможних регіонах 

країни відкриває громадянам доступ до більш якісних суспільних благ (парки, школи, 

бібліотеки, музеї тощо), культурного середовища, формує відчуття безпеки і 

захисту. Нематеріальний актив «здоров’я» знаходиться на першому місці серед 

факторів, що забезпечують щастя, і лише наступну позицію обіймає «багатство» [273].  

Можна зробити висновок, що нематеріальний добробут – є суб'єктивною 

персональною оцінкою життя, яка апелює до ставлення людини до свого життя. На 

емоційний стан добробуту впливають рівень освіти, стан власного здоров’я та 

наявність згубних звичок. 
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Економічний добробут – сукупність потреб, що можуть бути виміряні за 

допомогою грошей. Зміна економічного добробуту, на думку А. Пігу, відбувається 

внаслідок росту чи зменшення тієї частини національного доходу, яка може бути 

виражена у грошах [170, с. 88–89].  

На думку українського вченого С. Мочерного, матеріальний добробут – це 

забезпеченість населення необхідними для життя матеріальними благами, до яких 

відносяться предмети та умови, які задовольняють потреби людей та відповідають 

їх інтересам. Матеріальні умови – це умови праці, житлово-побутові тощо [52, c. 354]. 

Визначимо власне розуміння поняття «матеріальний добробут населення», 

яке має включати взаємодію 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. Оскільки 

матеріальний добробут можливо об’єктивно кількісно виразити через показники 

виробництва та споживання продуктів (товарів і послуг), то можна прийти до 

такого трактування цього поняття, а саме: матеріальний добробут населення – це 

кількісний вираз розподілу продуктів споживання у нерозривному зв’язку з його 

якісними характеристиками в умовах визначених місця і часу. Цілком очевидно, 

що виготовлені та/або імпортовані суспільством продукти є прямим результатом 

економічного розвитку і слугують для задоволення потреб даного суспільства у 

споживанні. Отже, логічно припуститися твердження про наявність взаємозв’язку між 

рівнем економічного розвитку та матеріальним добробутом населення [184, 185].  

Зауважимо, що наведене визначення матеріального добробуту населення 

розкриває його сутність через взаємозв’язок населення й держави як невід’ємних 

учасників суспільного виробництва. Разом з тим, зазначимо, що кількісну 

характеристику стану матеріального добробуту населення у конкретний відрізок 

часу доцільно характеризувати через систему показників рівня та якості життя 

населення як критеріїв оцінки стану матеріального добробуту населення. 

Виходячи з наданого визначення матеріального добробуту населення, 

висунуто гіпотезу про наявність стійкого взаємозв’язку між рівнем розвитку 
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економіки та матеріальним добробутом населення. Для розвинення цієї гіпотези у 

наступному підрозділі будуть розглянуті теорії та моделі економічного зростання 

країни та їхній взаємозв’язок з теоріями та моделями матеріального добробуту 

населення. 

На сьогодні під поняттям «економічне зростання» розуміють не тільки 

збільшення загального обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) за певний 

період або збільшення ВВП на душу населення, а й розвиток економіки взагалі 

(зростання продуктивних сил, суспільного продукту, добробуту населення тощо). 

Однак переважає думка, що економічне зростання – це такий економічний процес, 

коли протягом певного періоду кількісно і якісно зростає суспільне виробництво.  

Поняття розвитку як філософської категорії розуміється як специфічний 

процес зміни об’єкта (системи), результатом якого є формування якісного нового 

результату [278]. Поняття економічного зростання та економічного розвитку тісно 

пов'язані між собою: розвиток економіки створює передумови для збільшення 

обсягів виробництва, що робить економічне зростання змістом розвитку. Економічне 

зростання може відбуватись і за умов відсутності економічного розвитку, а 

економічний розвиток без економічного зростання неможливий. Очевидно, що 

розвиток економіки екстраполюється на розвиток матеріального добробуту 

населення.  

Отже, поняття розвитку ширше і змістовніше, оскільки характеризує здатність 

підвищення рівня матеріального добробуту населення за рахунок сукупності 

чинників, у тому числі й економічного зростання. Враховуючи зазначене, можна 

стверджувати, що економічне зростання – це такий економічний розвиток, який 

веде до збільшення реального національного доходу за певний період, а тому 

досягнення певного рівня економічного зростання – головна макроекономічна ціль 

держави [57].  

На рис. 1.3 наведено основні чинники, що формують матеріальний добробут 

з урахуванням задоволення потреб особи. 

Розглянемо більш детально чинники, наведені на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Чинники, що формують матеріальний добробут населення  

з урахуванням задоволення потреб особи 

Джерело: складено автором за [125, 234] 

До неекономічних чинників слід віднести: 

1) особистісні: 

– особливості характеру, менталітет; 

– переконання, знання, уміння. 

2) суспільні: 

– суспільний лад; 

– політичні партії при владі та їх програми – державна політика; 

– відносини власності; 

– рівень розвитку сфери освіти та культури; 

– культурно-історичні особливості. 

3) техніко-технологічні:  

– рівень розвитку науки та техніки; 

– рівень застосування науково-технічного прогресу. 

4) демографічні: 

– чисельність та структура населення; 

– міграційні процеси. 

5) природні: 

– природно-кліматичні умови; 

– природно-ресурсний потенціал; 

– природні катаклізми. 

Неекономічні

•особистісні

•суспільні

•техніко-
технологічні

•демографічні

•природні

Економічні

•ринкові 
(господарські)

•державне 
регулювання 
(компенсаційні)
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Як видно з переліченого, група неекономічних чинників включає в себе як 

комплексні показники, які можна виміряти і виразити кількісно, так якісні, 

кількісне вираження яких так чи інакше пов’язане з експертним оцінюванням їх 

значення. Отже, для встановлення рівня матеріального добробуту скористаємося 

виключно групою економічних чинників, що його формують.  

Об’єктами статистичного забезпечення управління є ресурси (витрати на 

охорону здоров’я, освіту, трансферти населенню тощо) і результати (підвищення 

середньої тривалості життя, збільшення доходів на душу населення, збільшення 

частки трудових ресурсів з вищою освітою тощо), що мають задовольнити потреби 

населення [252, с. 16–17]. Взаємодію між суб’єктом і об’єктом управління в системі 

розвитку економіки та матеріального добробуту населення здійснюють за допомогою 

обміну статистичною інформацією відповідно до міжнародних норм і стандартів. 

Як видно з рис. 1.3, до економічної групи чинників віднесено державне 

регулювання розподілу благ та ресурсів в ролі компенсаційного механізму 

управління добробутом в країні. Із зазначеного випливає авторське твердження про 

співставність основних теоретичних визначень досліджуваної категорії у наступній 

структурі (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Співвідношення між основними теоретичними поняттями при 

статистичному вивченні добробуту населення країни 

Джерело: складено автором на основі [126, 172, 255] 

Рівень розвитку економіки

• Задоволення потреб населення

Якість життя населення

• Рівень життя населення

Добробут населення

• Державне регулювання
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Оцінити суспільний добробут можна за суб’єктивними та статистично 

значущими (об’єктивність кількісних оцінок по відношенню до визначених 

нормативів; порівняння оцінок для встановлення тенденцій в динаміці; 

співставність оцінок за різними регіонами чи країнами; універсальність) критеріями. 

Зважаючи на визначення поняття добробуту, можемо констатувати, що його 

матеріальна складова грає першочергову роль у забезпеченні населення усіма 

необхідними благами. Духовна сторона добробуту, яка є не менш важливою у житті 

людини, носить переважно суб'єктивний, ціннісний характер і залежить від рівня 

свідомості тих процесів, які розгортаються у суспільстві. Людина має вибір 

стосовно її духовного розвитку. Проте ця невід'ємна складова добробуту важко 

піддається кількісному вимірюванню. Ознаки матеріального добробуту населення 

є більш однозначними, які можна охарактеризувати як доходи та умови життя. 

Матеріальний добробут сім'ї або окремого індивіда є запорукою розвитку 

громадянського суспільства, тому питання забезпечення матеріального добробуту 

є пріоритетними напрямами економічної, соціальної, фінансової (бюджетної), 

екологічної тощо політики держави.  

У сучасній українській практиці для вимірювання життєвого рівня населення 

використовується методологія, розроблена Державною службою статистики 

України. Показники матеріального добробуту населення України щоквартально 

розраховують органи державної статистики на основі обстеження умов життя 

домогосподарств, статистична вибірка яких охоплює близько 12 тис. 

На наш погляд, єдиним способом подолання бідності є економічне зростання 

і підвищення матеріального добробуту в країні. Усе більше країн беруть на 

озброєння ідеологію економічного зростання, яка стає основою створення держав 

загального добробуту. Економічне зростання означає поступальний рух економіки, 

її прогрес і розвиток. Причинами економічного зростання є зв’язки між суспільним 

виробництвом і споживанням. Економічні потреби людини породжують 

виробництво і самі породжуються ним. Економічне зростання, яке забезпечує 

збільшення обсягу продукції в розрахунку на душу населення, є одним із чинників 
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національної безпеки держави. Відповідно до пропозицій Фонду національної 

міжнародної безпеки при ЮНЕСКО національна безпека визначається як система 

державних і суспільних гарантій стабільного розвитку нації, захисту її базових 

цінностей та інтересів, джерел духовного і матеріального добробуту від зовнішніх 

та внутрішніх загроз. 

Поняття «матеріальний добробут населення» є комплексним і багатогранним, а 

тому й оцінок його рівня є достатньо багато, зокрема: крива Лоренца, Індекс Джині, 

Індекс людського розвитку, Індекс сталого економічного добробуту та ряд інших, 

мова про які піде у наступному підрозділі. 

Таким чином, в ході дослідження встановлено, що матеріальний добробут 

населення є поняттям, з яким об’єктивно пов’язують досягнутий рівень задоволеності 

населення матеріальними благами у загальноприйнятих в певному місці на 

визначений час рівні та якості життя. Обґрунтовано, що рівень та якість життя 

населення є відмінними, але пов’язаними одне з одним поняттями, кожне з яких є 

відповідним «зрізом» єдиної (цілісної) системи добробуту населення, параметри 

якої залежать від впливу цілої сукупності чинників на макроекономічному рівні.  

З’ясовано, що цілком очевидним є вивчення матеріального добробуту 

населення у нерозривному зв’язку з економічним зростанням, адже гідний рівень 

матеріального добробуту населення визначається, насамперед, станом економіки 

та результатами проведення державної економічної і соціальної політики. 

Зважаючи на це, розглянуто необхідність здійснення науково обґрунтованої 

економічної та соціальної політики відповідними суб’єктами владних повноважень, 

що мають на меті зростання рівня економіки та рівня матеріального добробуту 

населення країни. Підсумовуючи викладене, запропонований підхід у дослідженні 

категорії матеріального добробуту населення є новим та недостатньо вивченим. З 

огляду на це, актуальність статистичного вивчення матеріального добробуту та 

економічного зростання є беззаперечною.  
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1.2. Теорії та моделі економічного зростання і їх вплив на матеріальний 

добробут населення 

 

 

Формування та реалізація засад державної політики, що забезпечують 

зростання рівня економіки, водночас з підвищенням рівня матеріального добробуту 

населення, передбачає осмислення основних теорій і моделей економічного 

зростання та їх вплив на матеріальний добробут населення. 

Залежно від визначених стратегічних цілей державної політики, 

перспективних напрямів суспільного-економічного розвитку виникає необхідність у 

виборі інструментів і важелів державного регулювання для найбільш повного 

використання наявних ресурсів, а також механізмів впливу на формування 

матеріального добробуту населення, підвищення його життєвого рівня та 

застосування заходів економічного і соціального характеру. 

Враховуючи значення економічного зростання в розвитку країни (рис. 1.5), 

його теоретичним осмисленням почали цікавитися ще у XVIII–XIX ст. такі економісти, 

як: Ж. Б. Сей [211], І. фон Тюнен, згодом – К. Маркс [130], У. Джевонс, Дж. Б. Кларк 

та ін. Аналіз чинників економічного зростання зустрічається у працях С. Кузнеця, 

В. Леонтьєва, Е. Денісона, Дж. Кендріка, Д. Джоргенсона, А. Меддінсона, 

Я. Тінбергена, Р. Солоу, А. Анчишкіна, В. Дадаяна, В. Камаєва, В. Немчинова, 

С. Шаталіна та ін. Основоположниками теорії економічного зростання вважаються 

американський економіст Е. Домар і англієць Р. Харрод [241].  

Як видно з рис. 1.5, економічне зростання є однією з головних 

макроекономічних цілей будь-якої країни й необхідною умовою вирішення 

більшості соціально-економічних проблем. З розвитком економічної думки 

формуються і погляди на теорії економічного зростання. Економічні вчення 

меркантилістів (Т. Ман, А. Монкретьєн, Дж. Локк, Н. Барбон, Дж. Берклі, Д. Юм) 

та фізіократів (Ф. Кене [76], А. Тюрго, П. Мерсьє, В. Мірабо, Д. Норе) 

зосереджували свою увагу на багатстві нації. Пріоритетними були економічні 

інтереси держави, а не особистісні чи підвищення рівня життя населення країни або 

окремої особи.  



39 

 

Рис. 1.5. Значення економічного зростання в розвитку країни 

Джерело: складено автором за [128, 216] 

Класична політична економія (У. Петті, А. Сміт [218], Д. Рікардо [205], 

Дж. Мілль [144] та ін.) піддала критиці положення меркантилізму; вона розглядала 

дохід і його зростання як засіб і приділяла основну увагу матеріальному добробуту 

громадян країни, досягнення якого є одним з варіантів вибору, обумовленого 

економічною доцільністю. 

Економічне зростання за А. Смітом залежить від ступеня поділу праці і 

спеціалізації, при цьому поділ праці може прискорити темпи економічного 

зростання тільки завдяки накопиченню капіталу, а, отже, заощадження стають 

необхідною передумовою зростання. Ще одним чинником, який обмежує поділ 

праці, є «місткість ринку», а ось внутрішня і міжнародна торгівля можуть сприяти 

економічному зростанню, забезпечуючи необхідний рівень попиту. Згідно з цією 

точкою зору, процес економічного розвитку виглядає як кумулятивний результат 

взаємодії декількох чинників – це поглиблення спеціалізації; приріст заощаджень 

завдяки зростанню доходів; грошова економія фірм за рахунок кооперації з іншими 

фірмами; зростання можливостей і зацікавленості фірм у впровадженні нових 

технологій. Однак процес кумулятивного розвитку має свої обмеження, які 
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характеризуються скороченням зарплат до природного рівня, зменшенням норми 

прибутку і нульовим приростом накопичення капіталу. 

Й. Шумпетер в 30-ті роки ХХ ст. висунув теорію про те, що економічний 

розвиток не може бути стабільним, а відбувається у вигляді дисгармонійних 

стрибків і ривків, які є наслідками освоєння та впровадження принципово нових 

розробок – інновацій. Тому економічне зростання буде виглядати як чергування 

недовгих періодів процвітання і затяжних депресій через перерозподіл потоків 

ресурсів і доходів в результаті появи інновацій [250, 251, 285]. У другій половині 

ХХ ст. загострилися кризові явища в країнах, що розвиваються. Основними 

причинами цього були аграрна структура і слабка індустріальна база, диспропорції у 

розподілі багатства і влади, слабка участь країн у світовому розподілі праці. 

Необхідність структурної перебудови менш розвинених країн була обґрунтована 

зокрема в «теорії стадій економічного зростання» У. Ростоу [283]. Кожна країна в 

своєму розвитку може пройти 5 стадій (моделей). Перша стадія – це традиційне 

суспільство, технологічно відстале, з аграрними відносинами та ієрархічною 

соціальною структурою. На другій стадії відбувається формування умов прориву – 

використання нових технологій у сільському господарстві за рахунок появи нових 

інвесторів. Третя стадія – це прорив до кумулятивного автоматичного зростання, 

формування соціально-політичної структури суспільства, підтримка нових 

технологій. На четвертій стадії здійснюється перехід до технологічної зрілості – 

тривалий період технологічного прогресу. П’ята стадія масового споживання – 

найтриваліша, коли формується суспільство загального добробуту і ускладнюється 

процес виробництва благ.  

Економічне зростання протягом тривалого періоду піддавалося 

моделюванню, оскільки це дозволяло враховувати різні взаємозв'язки відтворення 

і використовувати статистичні та математичні методи аналізу. Початок склали 

таблиці Ф. Кене і схеми відтворення К. Маркса [75]. Істотний внесок у 

моделювання економічного зростання внесли Ч. Кобб і П. Дуглас, А. Тінберген, 

Р. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу, Л. Вальрас, В. Леонтьєв, Л. Канторович, Т. Купманс 

та ін. [186]. 
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Узагальнюючи наведене, можемо встановити основні макроекономічні 

моделі економічного зростання країни, які описують загальні закономірності 

функціонування та розвитку окремих елементів технологічного способу 

виробництва, а також зміни в часі комплексу економічних показників у зв'язку з 

матеріальним добробутом населення (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Еволюція поглядів на побудову основних моделей  

взаємозв’язку економічного зростання і матеріального добробуту населення 

Модель економічного 

зростання, її представник 
Зміст моделі економічного зростання 

Кейнсіанство (в 40-х роках 

ХХ ст.): Дж. М. Кейнс,  

Р. Харрод, Є. Домар 

Однофакторні моделі. Національний дохід виступає функцією 

капіталу. Попит на капітал (інвестиції) за наявної 

капіталомісткості залежить від темпів зростання 

національного доходу, а зайнятість розглядається як функція 

відношення доходу до виробничих потужностей. 

Неокласичний напрям: 

Р. Солоу, П. Дуглас, 

Ч. Кобб, Д. Кендрик 

Багатофакторні моделі. При взаємозамінності факторів, частка 

кожного з яких у вартості продукту визначається його 

граничною продуктивністю. Головне – заміщення праці 

капіталом. Моделі відображають залежність між факторами і 

результатами виробництва. 

Інституціональні моделі:  

С. Кузнець 

Багатофакторні моделі. На динаміку національного доходу та 

економічного зростання в сучасних умовах, більшою мірою, 

впливають інвестиції у людський капітал, ліквідація бідності. 

Джерело: узагальнено автором за [1, 5, 53, 54, 56, 67, 69, 74, 115, 118, 135, 165, 238, 256, 

262, 268, 274, 286, 287]  

 

Аналіз табл. 1.1 показує, що винайдення механізму забезпечення економічного 

зростання було й досі залишається предметом пошуків та експериментів багатьох 

вчених світу.  

Кейнсіанство передбачає перехід до стадії кумулятивного зростання за 

рахунок мобілізації інвестиційних резервів економіки. Чим більша частина 

національного доходу заощаджується і мобілізується у вигляді інвестицій, тим 

вищими будуть темпи зростання. Тому держава повинна регулювати процеси 

накопичення і споживання за допомогою заходів бюджетно-податкової політики. 
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Неокласичний напрям передбачає, що обсяг продукту визначається, у першу 

чергу, факторами виробництва – працею і капіталом, кожний з яких робить свій 

внесок у його зростання. Ціни факторів виробництва – зарплата і прибуток – 

дорівнюють граничному продукту, створеному цими факторами. Зв'язок між 

збільшенням факторів виробництва і зростанням продукту описується за 

допомогою виробничої функції Кобба–Дугласа. У моделі, розробленій 

американським економістом Р. Солоу, показане співвідношення між капіталом і 

працею у процесі економічного зростання. На його думку, темпи такого зростання 

у довготривалому періоді залежать передусім від технологічного розвитку.  

Отже, модель Р. Солоу передбачає не лише розвиток економічної системи за 

повної зайнятості та повного використання капіталу (зокрема, приросту чистих 

капіталовкладень), а й стабільність економічного зростання, оскільки у випадку 

порушення економічної рівноваги починають діяти внутрішні механізми (наприклад, 

відбувається зниження норми відсотка щодо рівня заробітної плати, і підприємці 

вибирають техніку з інтенсивним використанням капіталу тощо). У багатофакторній 

моделі економічного зростання аналізується вплив найбільшої кількості факторів 

на динаміку економічного зростання, зокрема науково-технічного прогресу, витрат 

капіталу, рівня освіти та кваліфікації працівників та ін. Метою економічного 

зростання є не просте збільшення обсягів виробництва, а розширення доступу 

населення до економічних благ. В межах моделі Р. Солоу це завдання вирішується 

при розподілі створеного доходу між інвестиціями і споживанням. 

Інституціональні моделі свідчать про практику країн, що розвиваються, і в 

яких були досягнуті високі темпи зростання в 60–70-ті роки минулого століття, але 

рівень життя залишався низьким, необхідність розуміння зв’язку між рівнем 

нерівності та темпами зростання. С. Кузнець вперше показав, що економічне 

зростання спочатку формує тенденції до збільшення нерівності, а потім до його 

скорочення (U-зворотна крива С. Кузнеця). У цій моделі розглядається 

двосекторна економіка, в якій переважає відсталий сектор (сільське господарство), 

і доходи в якому приблизно однакові. З появою і зростанням іншого технологічного 

сектора і більш високою оплатою в ньому, буде спостерігатись поступовий відтік 
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робочої сили з першого в другий сектор. Рівень зарплат в ньому знизиться, і зросте 

розрив в доходах населення між частиною зайнятих в другому секторі і рештою 

зайнятих в першому і другому секторах. Але з часом розвиток в другому секторі 

вплине на зростання продуктивності і доходів в першому секторі. У результаті 

нерівність буде зменшуватись і зросте суспільний добробут. 

Загалом, з табл. 1.1 видно, що зростання економічних можливостей сприяє 

зростанню добробуту населення країни. Тому наступним кроком у побудові 

моделей економічного зростання стало визначення оптимального для суспільства 

рівня добробуту населення. В свою чергу, економічне зростання може розглядатися 

як окремий випадок розвитку, якому властивий як кількісний, так і якісний 

характер змін, оскільки навіть на фоні високих темпів економічного зростання 

країн, що розвиваються (зокрема, африканських), підвищити життєвий рівень 

населення так і не вдалось. Неспроможність традиційного трактування та 

взаємозамінності економічного зростання та економічного розвитку стала 

очевидною [178]. 

Економічний розвиток почав трактуватись значно ширше, крім збільшення 

основних макроекономічних показників, він обов’язково передбачає: здійснення 

структурних перетворень національної економіки (зростання питомої ваги 

промисловості та оптимального розвитку сільського господарства); урбанізацію 

(зростання чисельності міського населення); зміну структури споживання 

населення (зменшення частки витрат на продовольчі товари та зростання інших 

компонентів). 

Основними рушійними силами економічного розвитку виступають 

матеріальні та духовні цінності людини, що формуються та розвиваються під 

впливом потреб, а також суперечності економічної системи (наприклад, 

продуктивних сил, техніко-економічних відносин, відносин власності та 

господарського механізму). Головним елементом розвитку економіки є розвиток 

людини, її культурних, духовних, інтелектуальних і матеріальних цінностей. 

Ідея, або філософія сталого розвитку, виникла як реакція на проблеми, що 

почалися в кінці ХХ ст. у результаті зростання матеріального виробництва, а саме: 



44 

обмеженість природних ресурсів; стрімке погіршення навколишнього середовища; 

несприятлива демографічна ситуація тощо. Головна мета сталого розвитку – 

зростання загального потенціалу всіх країн світу для підвищення якості життя 

населення без нанесення збитків природі і майбутнім поколінням.  

Поняття розвитку починає розглядатися в економічному, соціальному та 

екологічному аспектах. Економічний аспект передбачає зростання добробуту 

членів суспільства, ліквідацію бідності, збалансований розвиток країн з різним 

рівнем добробуту. Соціальний аспект припускає забезпечення в кожній країні прав 

і свобод особи, демократії, можливостей доступу до основних нематеріальних благ 

(освіти, медицини, культури). Екологічний аспект – це збереження навколишнього 

середовища, раціональне використання всіх наявних ресурсів для підтримки 

рівноваги в екобіологічних системах.  

Двигуном розвитку, з погляду теорії сталого розвитку, повинна стати не 

конкуренція, а кооперація і взаємодія між учасниками ринку, що приведе до 

внутрішньої стійкості всієї біосистеми на планеті. Загалом такий підхід 

характеризується гуманістичним спрямуванням, оскільки економічний розвиток 

сприймається лише на основі економічного зростання, що супроводжується 

покращенням матеріального положення більшості населення країни (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Система взаємовпливу основних цілей розвитку економіки 

Джерело: розроблено автором за [41, 55, 124, 186] 

З рис. 1.6 видно, що економічне зростання є мотивом економічного розвитку 

країни та забезпечення матеріального добробуту населення. З огляду на це, воно 

зазвичай розглядається як мета суспільного розвитку. Добробут виявляється 

вираженням не стану задоволеності людини, але одним з важливих принципів і 

підстав, які детермінують функціонування економіки, направленої на забезпечення 
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сталого розвитку. Звідси – тісний зв'язок економіки добробуту з принципами 

економічного розвитку. 

Взаємозв'язок розвитку економіки та добробуту населення втілюється в 

моделях розвитку – екстенсивній, інтенсивній та моделі сталого розвитку (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Загальна характеристика основних моделей економічного розвитку 

Модель розвитку Характеристика моделі 

Модель сталого 

розвитку 

Незворотні та закономірні сутнісно-якісні зміни суспільства на основі 

оптимального поєднання і раціоналізації економічної, екологічної та 

соціальної сторін такого розвитку з урахуванням потреб майбутніх 

поколінь. Характеризується вищим рівнем добробуту, що дозволяє 

забезпечити кращу якість державних послуг. Економічний розвиток 

значною мірою сконцентрований у сфері послуг, що є менш 

шкідливою для довкілля, порівняно з промисловістю. Проблемний 

стан суспільства, зокрема загального рівня безпеки населення – 

негативна екстерналія цієї моделі. Типова модель розвитку 

постіндустріальних суспільств. Виявилась найбільш ефективною для 

досягнення вищої якості життя 

Модель 

інтенсивного 

розвитку 

Характеризується відносно високим рівнем добробуту та освіти 

населення за проблемного стану суспільства, довкілля та охорони 

здоров’я. Локомотивом економічного розвитку є важка та видобувна 

промисловість, що характерно для індустріальних суспільств. Модель 

типова для високоурбанізованих східних регіонів України. Може бути 

ефективною для досягнення високої динаміки економічного 

зростання, але не спроможна забезпечити сталий розвиток. 

Економічна криза довела неефективність цієї моделі для досягнення 

вищої якості життя  

Модель 

екстенсивного 

розвитку 

Характеризується нижчим рівнем добробуту та освіти за збереження 

незабрудненого довкілля, традиційного суспільства та досить 

високого рівня здоров’я населення. Нижчий рівень економічного 

розвитку означає нижчий рівень зайнятості, що створює умови для 

трудової еміграції. Модель типова для аграрних суспільств та 

низькоурбанізованих західних регіонів України. Вона виявилась 

достатньо ефективною для підтримання вищої якості життя в період 

економічної кризи 

Джерело: узагальнено автором за [42, 52, 66, 70, 152, 149, 166, 173, 209, 235, 274, 276, 282] 
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З табл. 1.2 видно, що розвиток економіки є важливою ціллю економічної 

політики держави. Тільки на його основі можна досягнути економічного і 

соціального прогресу в сучасних умовах. Критерієм економічного прогресу є 

збільшення доданої вартості як джерела розвитку виробництва, розвитку науки і 

культури. Вищим критерієм соціального прогресу є розвиток людини, високий 

рівень задоволення її матеріальних і духовних потреб.  

Економіка ХХІ ст. має володіти більшою здатністю задовольняти нові 

потреби суспільства і вирішувати сучасні соціально-економічні задачі. Разом з 

вирішенням завдань державної влади щодо збереження навколишнього природного 

середовища, а також підвищення добробуту населення, така економіка набуває 

ознак економічного зростання (рис. 1.7). 

 

 
 

Рис. 1.7. Взаємодія основних компонентів економічного зростання  

та матеріального добробуту населення 

Джерело: розроблено автором за [35, 47, 151, 186, 257, 269] 

 

З рис. 1.7 видно, що розвиток продуктивних сил та нарощення обсягів 

виробництва, покращення якості товарів і послуг впливають на обсяг ВВП країни 

та доходи населення через його купівельну спроможність. У міру задоволення своїх 
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потреб, суспільство шукає можливостей для подальшого підвищення рівня та 

якості життя. Разом вони складають матеріальний добробут населення. 

Вирішальною умовою економічного розвитку є участь населення країни у 

здійсненні структурних перетворень, у виробництві матеріального добробуту та 

використанні результатів економічного зростання. Це означає, що матеріальний 

добробут населення виконує подвійну функцію: він є і метою економічного 

розвитку, і умовою досягнення такої мети. Тобто, з одного боку, економічне 

зростання виступає головною метою державної політики та індикатором добробуту 

країни, а з іншого – параметри матеріального добробуту зумовлені станом економіки 

в динаміці. Економічне зростання – багатофакторний процес у рамках відтворення 

економічної системи, що полягає в досягненні динамічних кількісних та якісних 

змін у добробуті і національному багатстві, розвитку економіки держави під 

впливом екзогенних та ендогенних факторів економічного, соціального, 

організаційного, структурного, інституційного характеру [4, 86]. Прогресивна 

економіка володіє більшою здатністю задовольняти нові потреби суспільства і 

вирішувати соціально-економічні задачі. Зв’язок між економічним зростанням і 

матеріальним добробутом населення формується за допомогою соціальної 

політики держави. 

Аналіз взаємозв’язків економічного зростання та добробуту населення є 

науковим інтересом багатьох вчених сучасності, таких як: Д. Канеман [272], 

А. Дітон [259, 260, 273], Р. Тейлер [284] та ін. Зокрема, за результатами наукових 

досліджень А. Дітона, якому у 2015 р. була присуджена Нобелівська премія з 

економіки за аналіз споживання, бідності та добробуту, нематеріальний актив 

«здоров’я» посідає перше місце серед факторів, що забезпечують добробут, і лише 

на наступному щаблі стоїть параметр «багатство» [260]. Крім того, у 2018 р. 

лауреатами Нобелівської премії з економіки стали П. Ромер і У. Нордхаус за 

дослідження впливу технологічних інновацій на економічне зростання та шляхи 

подолання бідності та нерівності в світі; у 2019 р. – А. Банерджі, Е. Дюфло і 

М. Кремер – за експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю. З 
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огляду на це, дослідники акцентують увагу на аналізі інтегральних індексів з 

урахуванням культурних та історичних особливостей кожної нації.  

Стабільне підвищення доходів населення є першорядним підґрунтям 

економічного зростання економіки країни. Доходи населення характеризують 

динаміку окремих блоків економічної системи і відображають стан справ у сфері 

кінцевого споживання, що дозволяє оцінювати реальний рівень вирішення завдань 

з підвищення добробуту населення. Важливим завданням соціально-економічного 

розвитку в Україні є забезпечення таких розмірів доходів, які дозволяють не лише 

створити стимули зростання номінальних та реальних доходів, а й довести їх до 

сфери споживання [27, 244]. У сучасних умовах органами державної статистики 

доходи і витрати населення вивчаються в контексті системи національних рахунків 

(СНР), тобто на макроекономічному рівні за такими показниками: 1) утворення і 

розподілу доходів; 2) використання доходів і заощадження.  

Ключовим показником системи національних рахунків є валовий внутрішній 

продукт (ВВП), який відображає економічний розвиток суспільства та є найкращим 

його індикатором. За оцінкою, номінальний ВВП у 2019 р. склав 3974,6 млрд грн, 

а ВВП у розрахунку на одну особу – 94570 грн, при цьому фактичне кінцеве 

споживання домашніх господарств у структурі ВВП за категоріями кінцевого 

використання склало 74,3 %, а в розрахунку на одну особу – 70292 грн [73]. 

Показники, що характеризують економічне зростання та матеріальний 

добробут населення, відображають основні тенденції, причини та наслідки 

економічного стану, дозволяють спостерігати за ходом здійснення економічної і 

соціальної політики та оцінювати її ефективність. Побудована система показників 

складається на підставі даних державних статистичних спостережень, а також із 

використанням адміністративних даних, які деталізуються за допомогою інформації з 

державних статистичних спостережень (додаток А). Однак перелік показників, 

наведений у цьому додатку, не є вичерпним і потребує додаткового статистичного 

вивчення за результатами досліджень, що представлено у наступних розділах. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.1998 р. № 1725 

«Про проведення обстеження умов життя у домогосподарствах» Держстатом 
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України запроваджене вибіркове обстеження умов життя домогосподарств на 

постійній основі, починаючи з січня 1999 р., з метою формування інформації щодо 

соціодемографічних характеристик, умов та рівня життя домогосподарств для 

комплексного дослідження добробуту різних соціальних груп, питань бідності та 

інформаційного забезпечення розрахунків макроекономічних показників [141]. 

Розглянемо моделі добробуту населення країн світу, представлені у науковій 

літературі. Наприклад, скандинавська модель загального добробуту, як правило, 

характеризується соціально-демократичним забарвленням, широким спектром 

гарантованих державою механізмів і заходів соціального страхування та захисту, а 

також тісним взаємозв’язком масштабів застосування методів соціального 

забезпечення з ринковою кон’юнктурою – поточною ситуацією на ринку (тобто 

можливостями) та рівнем доходів громадян в період їх активного перебування на 

ринку праці (тобто нагальними потребами відповідно до їх попередніх внесків). 

Водночас, система державного соціально-економічного захисту гарантує 

дотримання так званого рівня декомодифікації праці – методу соціальної 

стратифікації населення одночасно з дотриманням соціально-прийнятного рівня 

життя всіх членів суспільства незалежно від ситуації, що склалась на ринку в 

конкретний момент часу для конкретного індивіда за конкретних обставин.  

У концепції Г. Еспін-Андерсена декомодифікація є критерієм визначення 

змісту соціальних прав та міри захищеності людини від впливу ринкових сил. 

Ступінь декомодифікації є одним з критеріїв виділення типів режимів капіталізму 

загального добробуту. Іншим визначальним критерієм виступає стратифікація, під 

якою розуміється вплив системи соціального захисту на соціальну нерівність у 

суспільстві. Більш того, соціальна редистрибутивна політика не лише вирішує 

проблему соціальної нерівності, але й виробляє нові нерівності між групами. 

Принципи стратифікації реалізуються у соціальній політиці трьох можливих 

моделей капіталізму щодо добробуту (типів соціальних держав) – ліберальному, 

консервативно-корпоративному та соціал-демократичному (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Види державної політики у галузі забезпечення належного рівня  

добробуту громадян 

Назва державної 

політики 
Опис  

Ліберальна модель 

добробуту 

Основна ідея – джерела особистого матеріального добробуту слід 

шукати на ринку праці. Соціальна політика орієнтована на 

стимулювання особистої відповідальності та ініціативи. Значна 

частина соціальних послуг надається приватним сектором. 

Державна допомога є цільовою, обмеженою та тимчасовою. Мережа 

безпеки створюється лише для тих, хто виявився нездатним 

задовольнити свої потреби у ринкових відносинах. Перевірка на 

нужденність є неодмінною умовою для отримання права на 

допомогу 

Консервативно-

корпоративна модель 

Країни-представники: Німеччина, Франція, Австрія, Італія та ін. 

Спирається на розгалужену систему професійних схем соціального 

страхування. Рівень декомодифікації середній, а стратифікації – 

високий. Соціальне страхування є серцевиною системи соціального 

захисту. Обов’язкові внески до фондів соціального страхування 

забезпечують захист доходів, а участь у певних корпоративних 

схемах гарантують збереження статусних відмінностей та привілеїв 

Соціальні програми фінансуються, головним чином, через внески. 

Сімейні соціальні послуги нерозвинені, тому що сім’я традиційно 

розглядається головним джерелом соціальної турботи 

Соціал-демократична 

модель 

До цієї групи входять країни, в яких домінують соціал-демократична 

ідеологія (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія). Рівень декомодифікації 

найвищий, а стратифікації – найнижчий. Універсалізм, рівність, 

всебічний захист від соціальних ризиків є фундаментальними 

принципами системи соціального захисту. Соціальні права пов’язані 

з громадянством та не залежать від страхових внесків і перевірки 

нужденності. Держава виконує головну роль у соціально-економічній 

сфері, виступає основним провайдером соціальних послуг. 

Соціальні програми фінансуються переважно через оподаткування. 

Політика держави орієнтована на забезпечення високого рівня 

зайнятості 

Джерело: складено автором за [263] 

 

У рамках концепції Г. Еспін-Андерсена, зазначені моделі соціальних держав 

у табл. 1.3 піддаються модифікації та подальшим розробкам багатьма науковцями 

(С. Ляйбфрід, М. Феррера, Ф. Каслс, Д. Мітчелл, Е. Хубер та Дж. Стівенс, 

Дж. Льюїс та ін.) [258, 261, 270].  
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Сучасні європейські соціальні держави розділяють особливості формування 

та розвитку систем соціального захисту, характер взаємовідносин соціальної 

держави та громадянського суспільства, специфіку суспільної правосвідомості, 

національні та культурні відмінності. 

Таким чином, економічна теорія відокремлює теорії та моделі економічного 

зростання країни та теорії і моделі добробуту населення, що доводить відсутність 

єдиної моделі взаємозв’язку цих сфер у світі. 

На нашу думку, розглядати означені теорії та моделі варто у їх взаємозв’язку 

та взаємодії [187]. З огляду на це, зробимо припущення про можливість поєднання 

теорій і моделей економічного зростання та добробуту населення в єдину 

статистичну модель взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту населення. 

Сучасна теорія економічного зростання побудована на емпіричному аналізі 

за його якісними і кількісними чинниками. Світова економічна наука потребує 

створення системної методології аналізу чинників економіки добробуту та 

прогнозу їх динаміки. Через те, у наступному підрозділі визначимо статистичні 

методи оцінки взаємозв’язку економічного зростання та матеріального добробуту 

населення. 

 

 

1.3. Статистичні методи вивчення взаємозв’язку економічного 

зростання та матеріального добробуту населення 

 

 

Необхідною умовою дослідження взаємозв’язку і взаємовпливу показників 

економічного зростання та матеріального добробуту, а також проведення їх 

статистичного аналізу, є розуміння сутності, специфіки взаємозв’язків чинників і 

результативних показників та законів їх розвитку через відсутність відповідної 

методологічної основи. 

Статистика як наука, що вивчає кількісну сторону масових суспільно-

економічних явищ та процесів у нерозривному зв'язку з їх якісною 
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характеристикою в умовах визначених місця і часу, має власні статистичні методи 

опрацювання статистичних даних, які дають можливість різнобічно 

охарактеризувати розвиток економіки, відзначити успіхи і недоліки, намітити 

шляхи і заходи щодо усунення небажаних тенденцій [102, с. 7]. 

Впровадження нових методів статистичних досліджень є індикатором 

розвитку статистики як фундаментальної науки, яка має різноманітний 

інструментарій для вирішення завдань, що стоять перед органами державної влади, 

та статистичного забезпечення управління економікою. 

Знання суті методу і його можливостей в оцінці інформації дозволяє 

ефективно використовувати статистичні методи для аналізу взаємозв’язків між 

економічними явищами [25, 249]. Вважаємо, що ці методи втрачають інтерес у 

практичній роботі аналітика, коли немає впевненості в їх відповідності при 

вирішенні конкретних завдань. 

О. Кулинич та Р. Кулинич класифікують статистичні методи за чотирма 

групами, до яких входять: 

1) методи зведення і викладення статистичних даних – статистичні таблиці 

та графіки; 

2) статистичні величини і показники рівня, співвідношення, динаміки та 

варіації явищ – відносні, середні величини, комплексні статистичні коефіцієнти, 

показники динаміки, статистичні індекси, показники варіації; 

3) статистичні методи оцінки залежностей між явищами – наприклад, 

статистичні групування, дисперсійний аналіз, статистичні рівняння залежностей; 

4) вибіркові спостереження. 

Перелічені статистичні методи можна застосовувати для вирішення 

конкретних завдань аналізу економічних явищ і процесів [59, 68, 72, 88, 89]. 

Вибір того чи іншого методу залежить від задач дослідження, розв'язання 

яких потребує вибору і обґрунтування таких способів дослідження, які б дозволили 

висунути, визначити й врахувати істотні та відмінні ознаки досліджуваного явища 

[33, с. 192]. 
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На думку О. Кулинича та Р. Кулинича, «об’єктивну оцінку стану та розвитку 

суспільно-економічних явищ і процесів можна забезпечити тільки застосуванням 

правильно підібраних статистичних і математичних методів. Вони перестають бути 

предметом інтересу у практичній діяльності у тих випадках, коли немає 

впевненості, якою мірою їх можна застосувати для вирішення конкретних завдань. 

В умовах значного прогресу в технології збору й опрацювання статистичних даних 

кваліфіковане застосування статистичних і математичних методів істотно 

гальмується якраз недостатнім знанням методів та їх можливостей в оцінці 

інформації» [102, c. 5–7, 9].  

Сьогодні статистичний аналіз взаємозв’язку економічного зростання та 

матеріального добробуту населення потребує впровадження найкращого практичного 

досвіду застосування різних статистичних методів для вирішення конкретних 

завдань, що стоять перед органами державної влади, та реалізації державної 

політики.  

Будь-яке явище є наслідком дії певної множини причин і, разом з тим, 

причиною інших явищ та процесів. Тому при виборі статистичних методів 

статистичного оцінювання розвитку економіки та матеріального добробуту 

необхідно враховувати їх взаємопов’язаність і взаємообумовленість.  

Питаннями статистичного аналізу взаємозв’язку суспільно-економічних 

явищ і процесів присвячені праці А. Головача [29], С. Герасименка [224], А. Єріної 

[60], О. Кулинича [95 с. 10–27; 102], Р. Кулинича [110], І. Манцурова [128], 

Н. Парфенцевої [226], О. Осауленка [163] та інших вчених. Проте і на сьогодні 

залишаються нерозв’язаними питання забезпечення достовірності характеристик 

взаємозв’язків суспільно-економічних явищ і процесів при дослідженні у 

нечисленних сукупностях за даними варіаційних та динамічних рядів, а також 

розв’язання поруч з прямою і оберненої статистичної задачі. Розв’язання такої 

задачі дозволяє одержати відповідь на запитання: «Як зміниться значення 

чинника(ів) при зміні результативної ознаки на одиницю чи іншу задану 

величину?». 

У процесі статистичного вивчення причинно-наслідкових зв’язків між 

явищами вирішують такі завдання [226]: 
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– встановлюють факт наявності зв’язку між явищами; 

– виявляють напрям і форми зв’язків; 

– перевіряють сутність зв’язку; 

– вимірюють ступінь щільності зв’язку; 

– оцінюють ефекти впливу одних явищ на інші. 

Висновки щодо наявності сили і характеру впливу одних явищ на інші мають 

важливе значення у практичній діяльності, перш за все, для обґрунтування 

управлінських рішень, прогнозування і регулювання складних суспільно-

економічних явищ і процесів у системі взаємозв'язку економічного зростання та 

матеріального добробуту населення. 

Для кількісного оцінювання залежностей між явищами розглянемо основні 

математичні та статистичні методи аналізу взаємозв’язків (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Основні математичні та статистичні методи  

вивчення залежностей між явищами 

Джерело: складено автором за [52, 61, 62, 79, 102, 120, 177, 237, 243] 

Математичні 
методи

• дослідження операцій і теорія масового обслуговування

• економічна кібернетика

• класичні методи елементарної математики

• імітаційне моделювання

• функціонально-ієрархічні (прогнозні сценарії)

• методи структурної аналогії

Статистичні 

методи

• метод зіставлення паралельних даних

• графічний метод

• метод аналітичних групувань

• метод кореляційних таблиць

• дисперсійний аналіз

• регресійний і кореляційний аналіз

• метод статистичних рівнянь залежностей

• метод комплексних статистичних коефіцієнтів

• індексний аналіз
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Відповідно до рис. 1.8, методи вивчення залежностей між явищами можуть 

ґрунтуватися на математичному та статистичному інструментарії. На думку 

О. Кулинича та Р. Кулинича, «…статистика тісно пов’язана з математикою, проте 

математика користується абстрактними теоремами, які не розглядають 

співвідношення з реальною дійсністю. Дійсні ж процеси соціальних, економічних 

та інших явищ вивчає статистика. Це вимагає від неї не абстрактного опису 

дійсності, а пізнання складних умов і чинників розвитку явищ і процесів…» [102, 

с. 9]. Зважаючи на це, з метою оцінки взаємозв’язку між рівнем економіки та рівнем 

матеріального добробуту населення, зосередимо увагу на статистичних методах 

вивчення залежностей між цими явищами. 

До найпростіших методів дослідження статистичних зв’язків належать: 

метод зіставлення паралельних даних (або паралельних динамічних рядів, якщо 

залежність між факторними і результативними ознаками простежується у часі), 

графічний метод, метод аналітичних групувань та метод кореляційних таблиць. 

Встановити наявність, характер і напрямок стохастичного зв’язку можна за 

допомогою зіставлення значень двох ознак (паралельних даних) досліджуваних 

статистичних одиниць значень x та y в кожному з n спостережень. Для цього 

одиниці спостереження необхідно розташувати від найменшого до найбільшого 

(або від найбільшого до найменшого залежно від еволюції процесу і цілей 

дослідження) значення факторної ознаки x і потім візуально порівняти поведінку 

результативної ознаки y. Зіставлення і аналіз розташованих таким чином рядів 

значень досліджуваних величин дозволяє встановити наявність зв’язку і його 

напрямок. Але, як зазначають Е. Ферстер і Б. Ренц: «…є велика кількість явищ, 

паралельно існуючих, які викликані загальною для них причиною…» [239, с. 10]. 

Графічний метод використовують для наочного представлення кореляційної 

залежності. Для цього, маючи n взаємозалежних пар значень x та y й користуючись 

прямокутною системою координат, кожну таку пару зображують у вигляді точки 

на площині з координатами x та y, утворюючи кореляційне поле, де розміщується 

емпірична лінія регресії. Візуально аналізуючи графік, можна припустити характер 
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залежності між ознаками x та y. Наприклад, встановлюємо лінійну чи нелінійну 

залежність, характер еліпса цієї залежності тощо [102, с. 31].  

Групування статистичних даних за науково розробленими типами явищ 

дозволяє охарактеризувати складний взаємозв'язок одиниці сукупності [102, с. 37]. 

Будуючи статистичні групування, необхідно враховувати те, що однакові 

вихідні дані при різному поєднанні чинників і підході до вибору інтервалів 

групувань, дають різні результати – від неправильних (випадкових) до правильних 

(закономірних) висновків. Тому при побудові інтервалів статистичних групувань 

необхідно враховувати такі аспекти: 

– ступінь заповнення інтервалів одиницями сукупності; 

– застосування спеціалізованих інтервалів, якщо вивчають якісну своєрідність 

груп; 

– застосування прогресивно-збільшувальних, тобто нерівних інтервалів для 

характеристики більшості економічних явищ; 

– вивчення економічних процесів потребує застосування різних видів 

групувань [102, с. 40]. 

Аналіз статистичних групувань повинен передбачати: 

1) виявлення і кількісний опис взаємозв'язків та напрямів розвитку; 

2) одержання на основі інтеграції різноманітних результатів взаємозв'язків та 

тенденцій більш досконалої інформації і висновків про природу та сутність явища, 

що вивчається [102, с. 46]. 

Для встановлення зв'язку (стійкого чи нестійкого) між окремими ознаками 

при великій кількості спостережень можна побудувати аналітичне групування. 

Групування статистичної інформації при побудові аналітичних групувань за 

визначеною ознакою може проводитись при наявності не менше 20 одиниць 

спостереження і дає можливість отримати інформацію, що характеризує 

абсолютний рівень явища в окремих групах, відхилення між окремими групами та 

обсягом сукупності, залежність між чинниковими та результативними ознаками. 

Як зазначає Єлисеєва І. І.: «...при достатньо великій кількості одиниць (не менше 
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5 одиниць в групі) у зведених показниках взаємопогашаються випадкові 

характеристики та проявляються закономірні, типові» [58, с. 105]. 

Перед побудовою аналітичних групувань необхідно висунути гіпотезу про 

залежність результативних і чинникових ознак з метою її підтвердження чи 

відхилення [102, с. 40]. Проте, навіть підтвердження гіпотези не дозволяє 

використовувати висновки про взаємозалежність між чинником і результативною 

ознакою у прогнозних розрахунках. 

Якщо обидві взаємозалежні ознаки кількісні, то за даними аналітичних 

групувань можна не тільки встановити наявність кореляційного зв’язку, а й 

визначити, як зміниться результативна ознака y при зміні факторної x від однієї 

групи до іншої. Ефект впливу x на y для j-ї групи визначається відношенням 

приростів групових середніх взаємозалежних ознак. 

Значення групувань полягає в тому, що вони є основою для всіх інших 

методів та способів статистичного аналізу [102, с. 45]. 

Продовженням методу статистичних групувань в оцінюванні взаємозв’язків 

результативних та чинникових ознак є дисперсійний аналіз. Основною метою 

дисперсійного аналізу є виявлення на основі величини загальної дисперсії впливу 

окремих чинників чи умов, які визначають варіацію ознаки [102, с. 81]. Оцінка 

частки варіації за чинниковою ознакою дозволяє розкласти загальну варіацію 

ознаки на дві дисперсії, з яких одна частина варіації визначається впливом чинника, 

а інша – варіацією, зумовленою впливом усіх інших чинників, крім того, що 

закладений в основу групування.  

Основними методами для кількісної оцінки взаємозв’язків економічних явищ 

є регресійний і кореляційний аналіз та статистичні рівняння залежностей. 

Застосування регресійного та кореляційного аналізів вимагає чіткого 

дотримання таких критеріїв, як наявність багаточисельної сукупності об’єктів, 

нормального розподілу змінних, кореляційної залежності тощо. Крім того, як 

відмічають Григор’єва І. М. та Кузнєцов М. С., «...досліджувана сукупність 

повинна бути у кращому разі у 7 разів більша кількості коефіцієнтів регресії»  

[34, с. 277]. 
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Правильне застосування регресійного та кореляційного аналізів при вивченні 

взаємозв’язків між економічними явищами вимагає наявності нормального 

розподілу сукупності, який спостерігаємо лише у випадках дії багатьох незалежних 

або ж слабо залежних чинників та відсутності показників, які відіграють у 

загальному підсумку переважаючу роль. Вважаємо, що при вивченні економічних 

явищ сукупність з нормальним розподілом зустрічається рідко, а при сумісності 

ознак – практично відсутня. Крім того, метод найменших квадратів не дає змоги 

проводити розрахунки у випадках, коли між чинниками є функціональна 

залежність [158]. 

Венецький І. та Кільдишев Г. С. наголошують: «…тому метод кореляції 

застосовується для того, щоб з’ясувати, яка була б залежність між результатом і 

чинником, якби інші чинники не змінювались і своєю зміною не перекручували 

основну залежність. При цьому невелике число спостережень не дає змоги виявити 

закономірність розвитку» [9; 10, с. 253]. 

Визначення параметрів рівнянь множинної регресії методом найменших 

квадратів потребує відбору чинників, виду і форми зв’язку. При цьому велика 

кількість чинників не дозволяє правильно охарактеризувати дійсний взаємозв’язок, а 

неправомірне виключення деяких чинників призводить до помилкових висновків, 

тобто неправильного відтворення досліджуваної залежності. Інтерпретація 

параметрів рівнянь одночинникової та множинної регресії потребує врахування 

таких критеріїв, як: наявність багаточисельної сукупності спостереження; 

випадковість економічних явищ; відсутність функціонального зв’язку між 

чинниковими та результативними ознаками; зміну одиниць виміру чинників та 

результативних показників; зміну величин параметрів при збільшенні або ж 

зменшенні кількості чинникових ознак та знаків («плюс»/«мінус») тощо.  

Найважчим аспектом цієї проблеми виступає порушення принципу побудови 

множинних регресійних рівнянь (повнота обліку чинників, елімінування рівнів 

чинників, мультиколінеарність, порядок здійснення відбору чинників тощо).  

Лук’яненко І. та Краснікова Л. стосовно проблеми мультиколінеарності при 

використанні множинних рівнянь регресії зазначають: «... якщо метою аналізу є не 
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прогноз, а дійсні значення параметрів, мультиколінеарність перетворюється на 

проблему, оскільки вона призводить до великих стандартних помилок в оцінці 

параметрів» [120, с. 236]. 

Вважаємо, що при забезпеченні критеріїв застосування методу найменших 

квадратів до виявлення взаємозв’язків економічних явищ, отримуємо достатньо 

адекватну характеристику залежності за допомогою теоретичних значень лінії 

одночинникової регресії і, відповідно, її графічного зображення. Багаточинникові 

ж рівняння регресії дозволяють лише обчислити теоретичні значення результативного 

показника. На нашу думку, якраз ця задача – вирахування теоретичної лінії 

регресії – досить ефективно вирішується використанням множинних регресійних 

рівнянь при розробці економічних гіпотез та побудові прогнозів. Цієї думки 

дотримуються Лук’яненко І. та Краснікова Л. «…якщо єдиною метою регресійного 

аналізу є прогноз, тоді мультиколінеарність не викликає проблем, оскільки чим 

вище значення, тим точніший прогноз» [120, с. 236]. 

Особливі застереження у використанні регресійного аналізу стосуються 

виявлення тренду за даними рядів динаміки. Дружинін Н. стверджував: «…щодо 

вирівнювання динамічного ряду методом найменших квадратів, то широке 

використання цього прийому на практиці не знімає серйозних теоретичних 

сумнівів у можливостях цієї операції. Як відомо, при використанні цього методу 

передбачається, що відхилення значень залежної змінної від деякої очікуваної її 

величини при деякому значенні незалежної змінної є випадковими. Однак, при 

визначенні за рядом динаміки лінії, що відображає загальну тенденцію розвитку, 

методом найменших квадратів ми отримаємо такі відхилення від неї, які, як 

правило, не є незалежними один від одного» [48; 49, с. 135]. 

Недарма один з розділів книги Ф. Мостеллера й Дж. Тьюкі має назву «Біди 

регресійних коефіцієнтів» [149, с. 43]. «...Найбільш виразно втрата економічною 

інформацією первинного змісту виявляється за кібернетичного підходу до 

розв’язання економічних задач, ущільнення інформації методами багатовимірного 

аналізу, методом стандартизованих групувань тощо, що працює на прихованих 

противників математичної статистики. Проте синтезована, узагальнена інформація 
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при цьому не пориває з економічним змістом, а набуває нового, поглибленого 

змісту, доступного для розуміння з позицій так званих реальностей другого 

порядку» [22, с. 99–100]. 

Відомий представник статистичної науки А. Боярський наголошував, що 

«...стадія так званої інтерпретації результатів … факторного аналізу, який перейшов в 

інші галузі із психології, де наукове пізнання все ще перебуває на неминучій у будь-

якій науці стадії збирання емпіричних фактів і спроб їх систематизації» і водночас 

указав, що економісти вже не мають потреби в перетвореннях цього аналізу  

[22, c. 172; 159]. 

Відомий статистик Т. Козлов зазначив, що у науковій і навчальній літературі 

зі статистики зазвичай не приділяється належної уваги ситуаціям, коли після 

включення до багатофакторної моделі якогось фактора або вилучення з неї певної 

факторної ознаки змінюються як розміри параметрів регресії, так і знаки при них 

[22, с. 95]. Зокрема, на його думку, якщо фактори A та В впливають сприятливо, 

але перебувають в оберненій кореляційній залежності, коефіцієнт регресії при 

змінній A може виявитися від’ємним, якщо фактор B у регресійному рівнянні 

відсутній. У цьому випадку, як зазначає А. Боярський, збільшення факторної 

ознаки A справляє на залежну змінну як сприятливий вплив – безпосередньо, так і 

несприятливий – через зменшення ознаки B [225, c. 251–252]. 

Отже, за допомогою регресійного аналізу одержуємо кількісну оцінку 

взаємозв’язку чинникових і результативних ознак, що дозволяє визначити їх 

збільшення або зменшення при зміні значень чинника на одиницю, якщо рівні всіх 

інших чинників прийняти незмінними. Але вважаємо, що при обґрунтуванні 

управлінських рішень більш необхідним є вирішення оберненої економіко-

статистичної задачі, тобто відповідь на питання, при яких рівнях чинників може 

бути досягнутим оптимальний або прогнозований рівень результативної ознаки. 

Статистичним методом аналізу причинних взаємозв’язків між економічними 

явищами і процесами є метод статистичних рівнянь залежностей. На відміну від 

математичного методу кореляційного і регресійного аналізу, основою якого є 

лінійна алгебра, застосування методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтується 
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на обчисленні коефіцієнтів порівняння, які визначають через відношення окремих 

значень однойменної ознаки до його мінімального (при збільшенні значень ознаки) 

або максимального (при зменшенні) рівня.  

Коефіцієнти порівняння вказують на ступінь зміни (збільшення чи 

зменшення) величини ознаки порівняно з прийнятою базою порівняння. На основі 

коефіцієнтів порівняння результативної та факторної ознак розраховують параметр 

рівняння залежності. На відміну від відомих у статистиці коефіцієнтів 

еластичності, параметри рівняння залежності, які визначають методом відхилень, 

дають змогу врахувати не тільки вплив на результативну ознаку одного чинника, 

але й сукупну дію багатьох чинників [102, с. 90]. 

Метод статистичних рівнянь залежностей дає можливість одержувати 

достовірні висновки як при малочисельних (до 20 одиниць), так і багаточисельних 

сукупностях. Основні статистичні та математичні методи (групування, кореляційний, 

регресійний та дисперсійний аналізи) вимагають наявності багаточисельних 

сукупностей одиниць спостереження, вивчення яких дозволяє встановити, 

закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 

Використання статистичних рівнянь залежностей для аналізу залежності 

соціально-економічних явищ потребує [91, с. 78, 79]: 

1) якісного аналізу досліджуваних чинникових і результативних ознак, який 

передбачає наявність логічної залежності між цими ознаками, а також використання 

прямих ознак, що дають можливість проводити нормативні розрахунки; 

2) однорідності досліджуваного явища – виключення з розрахунків значень 

ознаки (мінімальних чи максимальних), що значно відрізняються (у 2–3 рази) 

відповідно від величини, наступної за мінімальною або ж, що передує 

максимальній величині; 

3) оцінки стійкості зв’язку між явищами, які встановлюються у міру 

наближення залежності, що досліджується, до визначеного виду рівняння, 

вираженого відповідною формою зв’язку (прямою, гіперболою, параболою тощо). 

Рівняння залежностей можуть бути виражені різними видами і напрямами 

зв’язку (лінійний, криволінійний) [91, с. 78–136; 101, с. 118–134; 102, с. 102–105]. 
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Застосування рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язків соціально-

економічних явищ дозволяє вирішити такі задачі за вихідними даними варіаційних 

рядів і рядів динаміки при малочисельній (до 20 одиниць) та багаточисельній 

сукупності одиниць спостереження [91, с. 137; 150; 153]: 

1) визначення рівня та розміру зміни результативної ознаки при зміні 

чинника (чинників) на одиницю чи будь-яку задану величину; 

2) визначення рівнів чинника (чинників) та розміру їх зміни при зміні 

результативної ознаки на одиницю чи будь-яку задану величину (обернена задача); 

3) встановлення ступеня інтенсивності використання чинників для 

забезпечення формування середнього рівня результативної ознаки; 

4) обчислення частки впливу чинників на результативну ознаку; 

5) побудова функціональних теоретичних моделей розвитку економічних 

явищ; 

6) оцінка розміру зміни рівнів чинників для забезпечення заданого 

(прогнозованого, нормативного або планового) рівня економічного явища, чи 

навпаки – рівнів результативного показника при заданих (відомих) значеннях 

чинників, і визначення при цьому необхідних затрат ресурсів за кожним чинником 

у вартісному вираженні; 

7) обчислення середнього темпу зміни економічного явища в результаті дії 

чинників для кожного періоду (року, кварталу, місяця); 

8) моделювання динаміки економічних явищ і процесів; 

9) обґрунтування прогнозних рівнів економічних явищ; 

10) оцінка інтенсивності використання чинників, що формують розвиток 

рівня економічного явища за кожний період (рік, квартал, місяць тощо) ряду 

динаміки. 

Відмітимо також, що на відміну від методу найменших квадратів, обчислення 

параметрів рівнянь залежностей виконують у табличній формі, а розрахунки 

свідчать про такі їх позитивні, порівняно з регресійним аналізом відмінності 

[91; 92, с. 87–94]: 
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1. Початковий член рівняння залежності має реальний економічний зміст, 

тому що це мінімальне або максимальне значення результативної ознаки. Можна 

також стверджувати, що на його основі є змога розрахувати розмір збільшення 

(зменшення) окремих теоретичних значень результативної ознаки в результаті дії 

чинника, що вивчається (при одночинниковому зв’язку), а також чинників, що 

вивчаються, – при багаточинниковій залежності; 

2. Значення параметрів і знаків при них для кожного з чинників в одно- і 

багаточинникових рівняннях однакові. Взаємна залежність між двома або багатьма 

чинниковими ознаками проявляється тут лише при розрахунку коефіцієнтів 

залежності (часток впливу), які характеризують вплив чинникових ознак на 

результативний показник; 

3. Сума лінійних відхилень теоретичних значень результативної ознаки від їх 

фактичних значень повинна бути мінімальною ( minxy y  ). Порівняння цих 

сум покаже, який тип рівняння більш доцільний для характеристики явища, що 

вивчається.  

Крім того, цей метод ґрунтується на таких критеріях і передумовах [92, с. 179]: 

– мало- та багаточисельна сукупність економічних об’єктів (підприємств, 

організацій тощо); 

– функціональна і кореляційна залежності; 

– однакові значення параметрів залежності для окремих чинників у рівняннях 

одночинникової і множинної залежності і знаків («плюс», «мінус») при них; 

– відмежування стійкої і нестійкої залежностей; 

– визначення частки впливу чинникових ознак, які мають однойменний 

(прямий чи обернений) вплив на розвиток економічного явища; 

– побудова графіків одночинникової та множинної залежностей; 

– можливість встановлення рівнів чинників та розміру їх зміни для 

забезпечення зростання (зменшення) результативної ознаки на одиницю чи будь-

яку величину (обернена задача); 

– можливість визначення сукупного впливу на результативну ознаку зміни 

кожного з чинників на одиницю чи будь-яку величину (планову, нормативну або 

прогнозовану); 
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– можливість оцінки ступеня інтенсивності використання чинників для 

формування середньої величини результативної ознаки у варіаційних рядах та 

абсолютного рівня результативної ознаки в рядах динаміки; 

– можливість одержання прямої характеристики зміни результативної ознаки 

при зменшенні або збільшенні чинника (чинників) на одиницю чи будь-яку 

величину всіма видами і формами рівнянь залежностей. 

Виконання розрахунків параметрів рівнянь залежностей потребує [92, с. 99]: 

1) відбору кількісних ознак, які характеризують результативні та чинникові 

ознаки в статиці або динаміці; 

2) розрахунку за відібраними ознаками якісних показників (середніх та 

відносних величин);  

3) розрахунку коефіцієнтів стійкості зв’язку між чинниками та 

результативними ознаками. 

Відмежування стійкої та нестійкої залежності між чинниками та 

результативними показниками здійснюють безпосередньо за даними розрахунків 

одночинникових рівнянь залежності. Стійким вважається зв'язок, якщо коефіцієнт 

стійкості зв'язку більше 0,7. 

Використання статистичних методів для оцінки взаємозв’язку економічних 

явищ дає змогу краще зрозуміти господарські явища і процеси, що дозволяє більш 

достовірно обґрунтовувати управлінські рішення та прогнози. Ефективне 

функціонування господарського механізму потребує реалістичної економічної 

політики, і навпаки, ефективна політика вимагає кращого розуміння взаємозалежностей 

між чинниками та результативними показниками господарювання. 

Для своєчасної та об’єктивної кількісної оцінки результатів господарсько-

фінансової діяльності підприємств і організацій за певний проміжок часу або на 

певну дату можна застосовувати метод комплексних статистичних коефіцієнтів 

абсолютних, відносних і середніх величин статики та динаміки, а також комплексні 

статистичні коефіцієнти відносних величин виконання планів (завдань, 

нормативів). Автором методу комплексних статистичних коефіцієнтів є професор 

О. Кулинич [95]. 
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Зокрема, за допомогою комплексних коефіцієнтів вагомості відхилень 

абсолютних і відносних показників можливо здійснити комплексну оцінку регіонів 

за їх впливом на середні для країни значення, а також для комплексної оцінки 

національної економіки в міжнародному порівнянні за результатами показників 

економічного зростання та матеріального добробуту населення. 

Комплексний коефіцієнт вагомості відхилень відносних величин виконання 

планів (прогнозних завдань, нормативів) передбачає оцінки виконання планів, 

рівномірності виконання планів виробництва (асортименту) і поставок продукції 

чи послуг та відносних величин виконання планових показників, прогнозних 

завдань чи нормативів господарсько-фінансової діяльності. 

Одним із статистичних методів оцінки впливу чинників на результати 

економічної діяльності є індексний аналіз, який дозволяє дати оцінку впливу зміни 

кількісних та якісних показників на результати господарської діяльності. 

Проблемами статистичного оцінювання індексним методом макроекономічних 

показників, його методологічними і методичними аспектами займаються такі 

вітчизняні вчені: В. Геєць, С. Герасименко, А. Головач, А. Єріна, Г. Ковалевський 

[81], О. Кулинич, Р. Кулинич [102], Р. Моторин, О. Чуприна, В. Швець та ін., а 

також зарубіжні: І. Беляєвський, Е. Герде, І. Єлісеєва, О. Кун, Н. Ряузов.  

Індексний метод – це метод статистичного дослідження, який дозволяє за 

допомогою індексів співвідносити складні соціально-економічні явища шляхом 

приведення величин, що аналізуються, до деякої загальної єдності. Індексний 

метод застосовується для вивчення динаміки явища, дозволяє виявити і виміряти 

вплив факторів на зміну досліджуваного явища. Використовується для парних, 

багатосторонніх і регіональних співставлень. Вибір формул розрахунків індексів, 

ваг, способів агрегування індивідуальних індексів у середні і т. ін. залежить від 

цілей і задач співставлення, від вихідної інформації, ступеня її деталізації і 

аналітичних потреб, що висуваються до результатів співставлень. Основні 

аналітичні вимоги: характерність, транзитивність, внутрішня узгодженість  

[3; 84, с. 245]. 
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С. Герасименко, А. Головач, А. Єріна пропонують виділити дві функції 

індексів: «...синтетичну, пов’язану з побудовою узагальнюючих характеристик 

динаміки чи просторових порівнянь, та аналітичну, спрямовану на вивчення 

закономірностей динаміки, взаємозв’язків між показниками, структурних 

зрушень...» [224, с. 139].  

Агрегатні індекси дозволяють оцінити (виміряти) функціональний тип 

зв’язків, а також прогнозувати соціально-економічні явища і процеси, наприклад, 

для оцінки впливу прогнозованого рівня інфляції на формування доходів населення 

[265, 280]. 

Аналіз показників ряду динаміки (абсолютного приросту, темпів зростання і 

приросту, абсолютного значення одного відсотка приросту) дозволяє визначити 

особливості розвитку явищ під впливом часу. При цьому ряди динаміки повинні 

відповідати наступним вимогам [96, с. 159]: 

1) зіставності у часі, за територією, об’єктами; 

2) однозначності за економічним змістом; 

3) додержання єдиної методології розрахунку показників ряду динаміки. 

Одним з напрямів статистичного вивчення взаємозв’язків є моделювання і 

прогнозування динаміки соціально-економічних явищ та процесів. Модель 

встановлює відповідність між сукупністю факторів і гіпотезами, імітуючи механізм 

формування закономірностей. Прогноз слугує інструментом мінімізації 

невизначеності і є науково обґрунтованим висновком щодо майбутнього розвитку 

процесів, його перспектив, можливих наслідків управлінських рішень [60, 114, 123, 

134, 146]. 

Для статистичного вивчення динаміки процесу необхідно, щоб інформація 

була повною, зіставною, динамічний ряд мав достатню довжину, а також 

унеможливлював аномальні значення [266]. 

При проведенні статистичного аналізу динаміки явищ і прогнозування 

необхідно враховувати тренд, сезонну, циклічну та випадкову компоненти. 

Трендом вважають змінну, яка визначає загальний напрям розвитку – основну 

тенденцію ряду; це систематична складова довгострокової дії. Поряд із 
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довгостроковими тенденціями у динамічних рядах часто виникають регулярні 

коливання – періодична складова рядів динаміки. Коли період коливань не 

перевищує року, він вважається сезонним. При великому періоді коливань у 

динамічних рядах має місце циклічна складова (наприклад, цикл ділової 

активності). Якщо із динамічного ряду вилучити тренд і періодичні складові, то 

залишиться нерегулярна компонента. Фактори, під дією яких формується 

нерегулярна компонента, поділяють на два види: фактори раптової дії (світова 

криза, лиха, катастрофи) та поточні фактори (шум) [169]. 

Зазначені статистичні методи оцінки залежностей між явищами можуть бути 

доповнені й іншими статистичними (метод рангової кореляції; метод сум і бальної 

оцінки), а також математичними методами (дослідження операцій і теорія масового 

обслуговування; економічна кібернетика; класичні методи елементарної 

математики; імітаційне моделювання; функціонально-ієрархічні (прогнозні 

сценарії); методи структурної аналогії; метод експертних оцінок).  

На наш погляд, об’єктивну характеристику взаємозв’язку і взаємовпливу 

економічних явищ можуть забезпечити тільки правильно підібрані статистичні 

методи. Тому вважаємо, що для проведення статистичного аналізу, а також 

покращення використання статистичної та економічної інформації, яка характеризує 

взаємозв’язок економічного зростання та матеріального добробуту населення, 

вибір ефективних статистичних методів має дуже важливе значення.  

Разом з тим, застосування методу статистичних рівнянь залежностей 

забезпечено розробленням комп’ютерної програми «Метод статистичних рівнянь 

залежностей», що є сучасним загальнодоступним інструментом у розв’язанні 

широкого кола задач за вихідними даними варіаційних рядів при нечисленній (до 

20 одиниць) та численній сукупності одиниць спостереження, а також за вихідними 

даними рядів динаміки [95].  

Використання результатів статистичного аналізу взаємозв’язку суспільно-

економічних явищ і процесів дозволяє реалізовувати державну політику та 

приймати обґрунтовані рішення для досягнення стратегічних цілей й пріоритетів, 

а також знаходити потенційні резерви економічного зростання та матеріального 

добробуту населення. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

У ході теоретичного осмислення статистичного вивчення економічного 

зростання та матеріального добробуту населення виявлено наступне: 

1. Сьогодні ці поняття набувають дедалі більшого значення та є предметом 

наукових пошуків багатьох вчених світу. Однак окреслити чіткі критерії для 

визначення матеріального добробуту населення та розглянути його крізь призму 

економіки виявилось питанням недостатньо вивченим і неоднозначним. 

2. Матеріальний добробут населення є складним багаторівневим поняттям. В 

авторському розумінні базовою характеристикою та підґрунтям для статистичного 

вивчення матеріального добробуту населення є його рівень життя. Водночас, 

рівень життя населення є основою і для такої соціально-економічної категорії, як 

якість життя населення, що по відношенню до рівня життя є поняттям більш 

широким і змістовним. У такий спосіб означені категорії гармонійно поєднуються, 

доповнюють одна одну та складають єдину комплексну систему матеріального 

добробуту населення.  

3. Необхідним елементом підтримки матеріального добробуту населення є 

статистичне забезпечення державного управління параметрами матеріального 

суспільного благополуччя. Статистичне вивчення стану справ у сфері рівня життя 

та якості життя населення має безпосередній вплив на забезпечення матеріального 

добробуту громадян та створення умов для економічного зростання країни. 

Розглядати проблеми економіки та матеріального добробуту в державному 

управлінні необхідно у їх тісному взаємозв'язку. 

4. Згідно з теорією ієрархії людських потреб А. Маслоу, першопричиною та 

рушійною силою людини до активної діяльності у різних сферах життя суспільства 

є, перш за все, потреби матеріального світу з поступовим переходом до 

задоволення потреб нематеріального значення. На наш погляд, матеріальні та 

нематеріальні потреби варто розглядати у сукупності, через складний механізм 

взаємодії особи в соціумі. Зважаючи на це, добробут населення – це комплексна 
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соціально-економічна категорія, що характеризує ступінь задоволеності множини 

пропозиції та споживання як матеріальних, так і нематеріальних благ. 

5. Поняття добробуту продовжує еволюціонувати й донині: якщо за А. Смітом 

воно сприймається як багатство або дохід; С. Сісмонді пов’язує його з державним 

регулюванням; А. Маршал окремо виділяє поняття суспільного добробуту, то на 

сучасному етапі сходяться до думки, що добробут є інтегральним показником.  

6. Сутність і зміст добробуту можна розглядати як із суспільної, так і з 

індивідуальної точки зору. Якщо індивідуальний добробут залежить від 

індивідуальних особливостей окремої особи, то суспільний визначається 

добробутом окремих членів суспільства і залежить від рівня розподілу благ та 

ресурсів між ними. Так визначається роль державної політики стосовно 

матеріального добробуту.  

7. Відповідно до авторської розробки, 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. 

8. Висунуто припущення про наявність взаємозв’язку між рівнем економіки 

та рівнем матеріального добробуту населення у зв’язку з об’єктивним кількісним 

вираженням матеріального добробуту через показники виробництва та споживання 

продуктів (товарів і послуг). Разом з тим, економічне зростання є умовою для 

розвитку економіки, результати якого, в свою чергу, екстраполюються на рівень 

матеріального добробуту населення.  

9. Рівень матеріального добробуту населення формують дві групи чинників з 

урахуванням задоволення потреб особи: неекономічні та економічні. Такий поділ 

чинників ґрунтується на можливості достовірного кількісного оцінювання 

органами державної статистики. До неекономічних належать особистісні, суспільні, 

техніко-технологічні, демографічні та природні; до економічних – ринкові 

(господарські) та державне регулювання (компенсаційні). Враховуючи критерій 

достовірності та наукової обґрунтованості, чинники групи економічного спрямування 

для статистичного вивчення набувають перевагу над неекономічними. З цієї 
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причини, державне регулювання, що належить до економічної групи чинників, є 

необхідною складовою системи статистичної оцінки матеріального добробуту 

населення. 

10. Статистичне вивчення взаємозв'язку і взаємовпливу економічних явищ 

можуть забезпечити тільки правильно підібрані статистичні методи. Одним із 

таких статистичних інструментів для кількісного оцінювання взаємозв’язків 

економічного зростання та матеріального добробуту населення є метод 

статистичних рівнянь залежностей, за допомогою якого вирішується ціле коло 

задач за вихідними даними варіаційних рядів і рядів динаміки при малочисельній 

(до 20 одиниць) та багаточисельній сукупності одиниць спостереження. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [177, 178, 

184, 185, 186, 187]. 



71 

РОЗДІЛ 2 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  

ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

2.1. Аналіз динаміки і структури основних індикаторів рівня розвитку 

матеріального добробуту 

 

 

Головною метою соціально-економічного розвитку країни є підвищення 

матеріального добробуту її населення. Державні інструменти, які спрямовані на 

покращення стану справ як в економіці та, як наслідок, у матеріальному рівні 

добробуту громадян на національному і регіональному рівнях, можна згрупувати 

за такими напрямами [2, 217, 222]: 

– забезпечення ефективного використання наявних природних ресурсів і 

нагромадженого виробничого потенціалу, що підвищує рівень зайнятості та 

заробітної плати; 

– пріоритетне спрямування фінансових можливостей регіону на вирішення 

соціальних проблем, соціальної підтримки бідних і малозабезпечених 

домогосподарств; 

– розвиток і насичення якісними товарами регіонального ринку продовольчих 

товарів; 

– удосконалення системи стратегічного і поточного регіонального 

управління, розробка та реалізація регіональних програм, спрямованих на 

зростання добробуту. 

Як відзначають В. Онікієнко та Л. Ємельяненко, гідне життя, справедлива 

оплата праці, можливість здобути освіту, мати міцне здоров’я, реалізація 

людського потенціалу – все це є необхідними умовами сучасного економічного 

зростання на інноваційних засадах [160, 65]. 

Враховуючи проведені у першому розділі узагальнення, нами встановлено, 

що матеріальний дохід сім'ї формує її добробут і визначає обсяг забезпеченості 
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людей життєвими благами, а це не лише економічні складові рівня життя особи, а 

й такий набір соціальних благ, які відповідають функціональним потребам людини 

і забезпечують її всебічний розвиток та можливість повноцінної життєдіяльності. 

Для того, щоб визначити гідний рівень життя населення певної 

територіальної одиниці (будь-то держава, регіон, селище тощо), треба врахувати 

стан не тільки її економічної, соціальної діяльності, але й демографічної, 

екологічної, політичної. Тому представники економічної науки більше схиляються 

до думки, що термін «рівень матеріального добробуту» треба розглядати як 

систему груп показників: перша – яка формує умови життя людини як найбільш 

виражені об’єктивні обставини життєдіяльності людини (зайнятість, оплата праці, 

характер житла, матеріальна забезпеченість сімей); друга – економічні показники у 

сфері споживання [122, 236]. 

На сучасному етапі розвитку економічної науки ще не до кінця відпрацьовані 

чіткі й науково обґрунтовані критерії об'єктивної оцінки показників, на основі яких 

можна визначити реальний якісний стан рівня матеріального добробуту різних 

соціальних верств населення. Цей рівень характеризується системою показників, 

серед яких найважливішими є доходи і ресурси, з одного боку, та витрати 

домогосподарства – з іншого [183, 245]. На їх перетині визначається показник 

«межа бідності» – оцінка вартості споживчого кошика населення, сукупні витрати 

якого не перевищують 75 % медіанного рівня сукупних витрат з розрахунку на 

умовного дорослого [139].  

Проведення моніторингу показників бідності здійснюється на основі даних 

комплексного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що здійснює 

Державна служба статистики України. Джерела статистичної інформації щодо 

обстеження умов життя домогосподарств наведено у табл. 2.1. 

Оскільки наведені форми статистичної звітності дозволяють кількісно 

виміряти рівень відносної та абсолютної бідності, то проаналізуємо більш  

детально це важливе явище як складову рівня матеріального добробуту в Україні 

за даними 2018 р. 
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Таблиця 2.1 

Джерела статистичної інформації  

щодо обстеження умов життя домогосподарств 

Найменування форми державного статистичного спостереження Періодичність 

1. № 1-УЖД «Контрольна картка складу домогосподарства» Квартальна 

2. № 2-УЖД «Запитальник основного інтерв’ю» Один раз на рік 

3. № 3-УЖД «Щоденник поточних витрат домогосподарства» 

Два рази  

на квартал 

4. № 4-УЖД «Журнал квартальних витрат» 

Квартальна 
5. № 5-УЖД «Квартальний запитальник  

про витрати і доходи домогосподарства» 

6. Анкета № 1 «Будівництво та ремонт» 

7. Анкета № 2 «Стан здоров’я членів домогосподарства.  

Наявність товарів тривалого користування» 

Один раз  

на два роки 

8. Анкета № 3 «Самооцінка доходів домогосподарства.  

Доступ домогосподарств до Інтернету» 
Один раз на рік 

Джерело: складено автором за [194] 

 

На рис. 2.1 наочно показано, що впродовж 2016–2018 рр. в Україні 

простежується зниження рівня бідності за абсолютним критерієм за доходами нижче 

законодавчо встановленого та фактичного прожиткового мінімуму, а також 

критерієм ООН (за витратами нижче 5,05 дол. США). 

 

 

Рис. 2.1. Рівень бідності в Україні за різними критеріями (2016–2018 рр.) 

Джерело: складено автором за [221] 
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У 2018 р. межа бідності за відносним критерієм (75 % медіанного рівня 

середньодушових еквівалентних сукупних витрат) становила 2621 грн на місяць і 

перевищила значення 2017 р. на 356 грн, або на 15,7 %. Рівень бідності за відносним 

критерієм зменшився з 24,4 % у 2017 р. до 24,1 % у 2018 р., однак не досяг рівня 

2016 р. – 23,5 %. Тому розглянемо більш детально динаміку цих показників, 

ілюстровану на рис. 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2. Межа та рівень бідності в Україні за відносним критерієм  

(75 % медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат)  

(2010–2018 рр.) 

Джерело: складено автором за [221] 

Аналіз даних, наведених на рис. 2.2, показує, що межа бідності у грошовому 

виразі має тенденцію до зростання. Рівень бідності змінюється час від часу: 

тенденцію до зростання цей показник має з 2015 по 2017 рр., до зниження – з 

2012 по 2015 рр. та з 2017 по 2018 рр.  

Дослідження методологічних засад вимірювання добробуту в економічній 

науці здійснювалося в кількох контекстах [6, 11, 170, 171, 197, 212, 219, 254, 264, 277]: 

1. Вимірювання суспільного добробуту. Це завдання вирішується в межах 

такого наукового напряму, як економіка добробуту, переважно шляхом аналізу 

поточного стану і динаміки ВВП та нерівності розподілу багатства (доходів). 
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2. Вимірювання якості розвитку. Цей підхід передбачає розробку таких 

методик оцінювання якості життєдіяльності, які вимірюють результат 

забезпеченості благами для людського або соціального капіталу. 

3. Вимірювання рівня та якості життя. Здійснюється за допомогою факторів, 

що обумовлюють доступність благ, та через визначення кількості наявних благ у 

індивіда (населення). 

Для якісної оцінки рівня життя та добробуту існує система показників [206, 

с. 426; 207]: інтегральні показники рівня життя, до яких входили макроекономічні, 

демографічні, показники економічної активності та пенсійного забезпечення; 

показники матеріальної забезпеченості населення, що містять доходи населення, 

нерівність у розподілі доходів між окремими групами населення та показники 

бідності населення; рівень і структура особистого споживання; житлові умови 

населення; соціальна напруженість. 

Дотепер науковцями не виділена множина показників, які варто 

використовувати для оцінювання матеріального добробуту населення, не 

розроблено методики розрахунку величин цих часткових показників, не 

запропоновано достатньо ефективного алгоритму визначення рівня матеріального 

добробуту населення країни. 

Виходячи з того, що суспільний добробут визначається повнотою 

забезпеченості населення країни життєво необхідними засобами, в першу чергу до 

показників добробуту слід віднести валовий внутрішній продукт у розрахунку на 

душу населення та диференціацію доходів в Україні. 

Динаміка обсягу валового внутрішнього продукту України у фактичних і 

постійних цінах 2010 р. наведена на рис. 2.3. На ньому наочно показані окремі 

розходження в тенденціях розвитку ВВП на одну особу: якщо обсяг ВВП на душу 

населення у фактичних цінах протягом 2010–2018 рр. має тенденцію до зростання, 

то у постійних цінах у 2014–2015 рр. зафіксовано зменшення обсягу цього 

показника [137, 136]. 

На наш погляд, використання офіційної статистичної інформації є основним 

шляхом забезпечення достовірності й обґрунтованості дослідження взаємозв’язку 

між рівнем економіки та рівнем матеріального добробуту населення. 
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Рис. 2.3. Динаміка обсягів валового внутрішнього продукту в Україні 

у розрахунку на одну особу (2010–2018 рр.) 

Джерело: складено автором за даними [73] 

 

За даними офіційної статистики України дослідження рівня життя населення 

проводять за чотирма основними групами (факторами) [20]: 

1) доходи і витрати населення; 

2) витрати і ресурси домогосподарств; 

3) споживання продуктів харчування; 

4) житлові умови населення.  

При проведенні статистичного аналізу розподілу населення за 

середньодушовими доходами виявлено, що у 2018 р. загальні доходи у розмірі понад 

5160 грн в середньому на одну особу на місяць мали 29,0 % населення (рис. 2.4). 

Головним показником демографічної ситуації в країні, що опосередковано 

свідчить про рівень та якість життя, а згодом і добробуту, є середня чисельність 

наявного населення (рис. 2.5). 

Для аналізу динаміки чисельності населення взято дані з 2014 р., оскільки у 

цьому році окупація частини країни призвела до втрати підконтрольних Україні 

територій та, відповідно, населення, що на них проживало.  
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Рис. 2.4. Розподіл населення України  

за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у 2018 р. 

Джерело: складено автором за даними [20, с. 270] 

 

Стійка динаміка до зменшення наявних людських ресурсів в Україні. 

показана на рис. 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5. Середня чисельність наявного населення в Україні (за оцінкою)  

у 2014–2018 рр. 

Джерело: складено автором за даними [38, 247] 

Для збільшення добробуту населення важливим фактором виступає створення 

умов для зростання доходів, одержуваних від трудової діяльності. 
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Розглянемо детальніше динаміку і структуру основних індикаторів рівня 

розвитку матеріального добробуту. В табл. 2.2 наведено статистичну інформацію 

про чисельність наявного населення, зайнятість та його трудові доходи. 

 

Таблиця 2.2 

Динаміка чисельності населення та його зайнятості і доходів  

в Україні (2010–2018 рр.) 

Показник 
Рік 2018/2010, 

% 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Середньорічна 

чисельність наявного 

населення, тис. осіб 45870,7 43001,0 42844,9 42672,5 42485,5 42269,8 92,1 

Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, тис. осіб –200,5 –166,4 –183,0 –186,6 –210,1 –251,8  

Економічно активне 

населення у віці 15–70 

років, тис. осіб 22051,6 19920,9 18097,9 17955,1 17854,4 17939,5 81,4 

Зайняте населення у віці 

15–70 років, тис. осіб 20266,0 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 16360,9 80,7 

Зайняте населення із 

числа економічно 

активного населення, % 91,9 90,7 90,9 90,7 90,5 91,2  

Кількість найманих 

працівників підприємств 

(установ, організацій), 

тис. осіб 12564,2 10565,2 9501,1 9330,2 9112,6 9033,3 71,9 

– у відсотках до 

зайнятого населення, % 62,0 58,5 57,8 57,3 56,4 55,2  

Доходи населення,  

млрд грн 1101,2 1516,8 1772,0 2051,3 2652,1 3248,7 295,0 

– на 1 особу, тис. грн 24,0 35,3 41,4 48,1 62,4 76,9 320,4 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата штатних 

працівників, грн 2239 3480 4195 5183 7104 8865 395,9 

Джерело: складено автором за даними [38, 46, 227, 228, 229, 230, 231, 232] 
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Аналіз даних табл. 2.2 свідчить про те, що з кожним роком в Україні 

поступово зменшується чисельність наявного населення, що безпосередньо 

негативно позначається на кількості трудових ресурсів, у тому числі економічно 

активного, зокрема, зайнятих. Так, за період з 2010 по 2018 рр. загальна чисельність 

наявного населення зменшилася на 3,6 млн осіб, або на 7,9 %. Таке зменшення 

відбувається в основному за рахунок природного скорочення населення, яке за 

2018 р. склало 251,8 тис. осіб. 

Економічно активне населення за цей період зменшилося на 18,6 %, у тому 

числі зайняте – на 19,3 %. Кількість найманих працівників підприємств (установ, 

організацій), яке становить майже половину зайнятих, зменшилося на 28,1 %. 

Однак ситуація з номінальними доходами населення протилежна: вони за 

період 2010–2018 р. збільшилися майже в 3 рази, на одну особу – у 3,2 рази. 

Виключенням став 2014 р., коли номінальні доходи населення в абсолютному 

вимірі зменшилися порівняно з попереднім роком на 2,1 %. Однак, це не 

спричинило зменшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати, 

яка щорічно має тенденцію до збільшення. Так, за досліджуваний період 

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла в 4 рази. 

Одне з центральних місць у системі оцінки матеріального добробуту 

населення займають показники доходів і витрат. Саме доходи характеризують 

економічний статус особи чи домогосподарства. Доходи перестали відображати 

реальний рівень добробуту населення, що викликало потребу вивчати їх тільки в 

тісному зв’язку з показниками витрат. Заробітна плата є основним джерелом 

доходу і визначальним фактором матеріального добробуту населення (табл. 2.3). 

Згідно з даними табл. 2.3, у структурі доходів населення України переважає частка 

заробітної плати – 47,1 % у 2018 р. (40,8 % – у 2010 р.), яка спрямовується в 

основному на придбання товарів та послуг – 88,8 % усіх витрат населення у 2018 р. 

(76,1 % у 2010 р.), решта (десята частина загальної суми витрат) – сплачується 

населенням у вигляді поточних податків на доходи, майно та інші сплачені поточні 

трансферти. 
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Таблиця 2.3 

Динаміка доходів та витрат населення України (2010–2018 рр.), млрд грн 

Показник 
Рік 2018/2010, 

% 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходи всього 1101,2 1516,8 1772,0 2051,3 2652,1 3248,7 295,0 

у тому числі 

– заробітна плата 449,6 615,0 709,6 898,3 1209,1 1529,4 340,2 

– прибуток  

та змішаний дохід 160,0 254,3 323,5 378,2 477,9 572,1 357,6 

– доходи від власності 

(одержані) 67,9 85,1 80,0 75,5 78,7 91,2 134,3 

– соціальні допомоги 

та інші одержані 

поточні трансферти 423,7 562,3 658,9 699,3 886,5 1056,1 249,3 

Витрати та 

заощадження всього 1101,2 1516,8 1772,0 2051,3 2652,1 3248,7 295,0 

у тому числі 

– придбання товарів та 

послуг 838,2 1316,8 1568,2 1840,3 2360,0 2885,0 344,2 

– доходи від власності 

(сплачені) 28,8 23,5 18,6 15,6 21,6 30,0 104,2 

– поточні податки  

на доходи, майно  

та інші сплачені 

поточні трансферти 72,3 145,7 154,2 182,9 239,9 302,2 418,0 

– нагромадження 

нефінансових активів 19,6 2,9 –2,1 –5,5 –32,1 –22,9  

– приріст фінансових 

активів 142,3 27,9 33,2 18,1 62,7 54,4  

Наявний дохід 847,9 1151,7 1362,6 1582,3 2008,3 2470,3 291,3 

Наявний дохід  

у розрахунку  

на одну особу, тис. грн 18,5 26,8 31,8 37,1 47,3 58,4 315,7 

Середньомісячний 

наявний дохід  

у розрахунку  

на одну особу, грн 1540,5 2231,8 2650,3 3090,0 3939,2 4870,2 316,1 

Реальний наявний 

дохід,  до 

попереднього року 117,1 88,5 79,6 102,0 110,9 110,9  

Джерело: складено автором за даними [44, 45, 46] 

 

Разом з тим, не менш вагомою складовою доходів населення є соціальні 

допомоги та інші одержані поточні трансферти – 32,5 % у 2018 р. (38,5 % у 2010 р.). 

Така ситуація свідчить про те, що в середньому третина доходів населення 

поповнюється за рахунок грошових виплат і допомоги від держави. 
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На прибуток та змішаний дохід у 2018 р. припадало 17,6 % усіх грошових 

доходів населення, на доходи від власності (одержані) – лише 2,8 %. Окрім того, за 

даними табл. 2.4 розглянемо структуру грошових доходів домогосподарств в 

Україні.  

Таблиця 2.4 

Структура середньомісячних грошових доходів домогосподарств України, 2018 р. 

Показник 

У середньому на 

домогосподарство, 

грн 

Відсотків  

до загальної суми 

грошових доходів 

Усього грошових доходів 8904,14 100,0 

з них 

– оплата праці 5391,23 60,5 

– доходи від підприємницької діяльності  

та самозайнятості 592,77 6,6 

– доходи від продажу сільськогосподарської продукції 248,40 2,7 

– доходи від власності (дивіденди від акцій та інших 

цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи  

від здачі внайми нерухомості тощо) 130,30 1,5 

– пенсії 1734,42 19,5 

– стипендії 30,11 0,3 

– допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні  

виплати, надані готівкою 203,04 2,4 

– грошова допомога від родичів та інших осіб 399,21 4,5 

– аліменти 22,70 0,3 

– інші грошові доходи 151,96 1,7 

Джерело: складено автором за даними [20] 

 

Згідно з даними табл. 2.4, сформованими за підсумками вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств за 2018 р., середній грошовий дохід 

домогосподарства склав 8904 грн, або 4220 грн на одного члена домогосподарства 

при законодавчо встановленому прожитковому мінімумі 1745 грн на одну особу за 

місяць та фактичному прожитковому мінімумі 3263 грн. Основним джерелом 

доходів населення є оплата праці та пенсії: у 2018 р. їх питома вага у структурі 

грошових доходів домогосподарств становила 60,5 % та 19,5 %, відповідно. 

Незначну частку доходів (6,6 %) отримано домогосподарствами від підприємницької 

діяльності та самозайнятості.  
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У табл. 2.5 наведено дані щодо динаміки окремих показників життєвого рівня 

населення України у 2010–2018 рр. 

 

Таблиця 2.5 

Окремі показники життєвого рівня населення України (2010–2018 рр.) 

Показник 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Номінальна заробітна 

плата, грн 2239 2633 3026 3265 3480 4195 5183 7104 8865 

– відсотків до 

попереднього року 120,0 117,6 114,9 107,9 106,0 120,5 123,6 137,1 124,8 

Реальна заробітна 

плата,  до 

попереднього року 110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 109,0 119,1 112,5 

Середньорічний розмір 

законодавчо 

встановленого 

прожиткового мінімуму 

(у середньому на одну 

особу в місяць, грн) 843 914 1042 1114 1176 1227 1388 1604 1745 

Джерело: складено автором за даними [38; 174, с. 108] 

 

За даними табл. 2.5, у 2010–2018 рр. номінальна заробітна плата зростала 

вищими темпами, ніж реальна. Виключенням став 2013 р., коли темп зростання 

реальної заробітної плати перевищив її номінальну величину на 0,3 %. Мінімальне 

значення темпу зростання (зниження) номінальної заробітної плати за досліджуваний 

період зафіксовано у 2014 р. – 93,5 %, реальної – 79,8 % (у 2015 р.), максимальне 

значення цих показників: 137,1 % – номінальної, 119,1 % – реальної заробітної 

плати у 2017 р. Разом з тим, в Україні щороку розмір прожиткового мінімуму має 

тенденцію до збільшення.  

Аналіз статистичних даних за 2018 р. показує, що в Україні у середньому за 

місяць найвища заробітна плата нарахована працівникам таких видів економічної 

діяльності, як: авіаційний транспорт (35651 грн); фінансова та страхова діяльність 

(16161 грн); інформація та телекомунікації (14276 грн); державне управління й 

оборона; обов'язкове соціальне страхування (12698 грн); професійна, наукова та 

технічна діяльність (12144 грн). Водночас, найменша заробітна плата спостерігалася 
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за такими видами економічної діяльності, як: поштова та кур’єрська діяльність 

(5044 грн); охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (5853 грн), тимчасове 

розміщування й організація харчування (5875 грн).  

З огляду на викладене можемо констатувати, що номінальні величини 

зростають, однак це не може свідчити про покращення матеріального добробуту 

населення. Об'єктивна реальність характеризується знеціненням людських статків 

в результаті інфляції та ситуації на валютному ринку. Враховуючи рівень та 

джерела доходів населення, вважаємо доцільним звернути увагу на статистичні 

показники витрат домогосподарств та напрямів їх використання, адже витрати 

населення є безпосереднім і визначальним індикатором рівня матеріального 

добробуту населення. Основними складовими сукупних витрат є споживчі сукупні 

витрати (продовольчі/непродовольчі товари, послуги) та неспоживчі (допомога 

родичам, іншим особам; купівля акцій, нерухомості, будівництво, капітальний 

ремонт, вклади до банків тощо). Комплексний характер такого явища як матеріальний 

добробут неможливо досліджувати без аналізу структурних елементів сукупних 

витрат домогосподарств. Витрати впливають на споживчу поведінку домогосподарств, 

зокрема, вимушену обмеженість споживання, а також на вагомість і формування 

джерел ресурсів для забезпечення потреб домогосподарств (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка структурних елементів сукупних витрат  

домогосподарств України (2010–2018 рр.) 

Джерело: складено автором за даними [13, с. 129; 14, с. 137; 15, с. 137; 16, с. 137;  

17, с. 137; 18, с. 137; 19, с. 137; 20, с. 134] 
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Як показано на рис. 2.6, питомі ваги витрат на продовольчі товари 

коливаються у межах 56,4 % у 2015 р. та 51,0 % – у 2017 р., що становить найбільшу 

частку в загальній структурі сукупних витрат домогосподарств. Такий рівень є 

критично високим, але наразі ліпшим за критичну межу – 60 %. Дана тенденція є 

постійною і визначально для населення України [246]. 

Водночас протягом 2010–2018 рр. рівень витрат на непродовольчі товари 

дещо збільшився з 20,6 % у 2010 р. до 25,7 % – у 2018 р., на послуги – залишається 

в середньому на рівні 15 %, на неспоживчі сукупні витрати – зменшився з 10,0 % у 

2010 р. до 8,0 % – у 2018 р. 

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2018 р. 

становили 8309 грн, а на одного умовного члена домогосподарства 3938 грн. 

У 2018 р. у середньому за місяць домогосподарство витрачало 15,2 % усіх 

сукупних витрат на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, на 

придбання одягу і взуття – 5,4 %. На інші види товарів та послуг (освіту, відпочинок 

і культуру, предмети домашнього вжитку, побудову техніку та поточне утримання 

житла, зв'язок, транспорт, охорону здоров’я) – 15,2 % сукупних витрат [20]. 

Державна політика підвищення рівня життя населення є складовою 

державного регулювання економіки, яка на думку В. Гриньової та М. Новікової, 

являє собою процес «втручання державних органів влади за допомогою різних 

методів і інструментів у розвиток основних економічних процесів з метою 

забезпечення позитивних соціально-економічних результатів». Об’єктивною 

необхідністю такого втручання є неможливість ринку, який характеризується 

стихійністю розвитку, забезпечити виконання економічної політики держави, яка 

передбачає, по-перше, створення міцної матеріальної основи для зростання 

добробуту народу; по-друге, забезпечення суспільного відтворення у необхідних 

пропорціях і масштабах; по-третє, підтримку балансу соціально-економічних 

інтересів різних верств населення [32]. 

На сьогодні не розроблено такої системи показників, яка б змогла дати 

кількісну та якісну оцінку рівня матеріального добробуту населення у 

взаємозв’язку з економічним зростанням для кількісної оцінки та формування 
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ефективної державної політики з метою забезпечення гідного рівня добробуту 

населення.  

Матеріальний добробут населення в основному залежить від його сукупних 

доходів, що формуються з грошових та натуральних надходжень до сімейного 

бюджету: оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, доходів від 

особистого господарства, пенсій, стипендій, різної допомоги тощо [182]. 

Як показав проведений аналіз, на даний момент усі ключові критерії й 

чинники матеріального добробуту в Україні набувають вагомості в процесах 

соціальної диференціації й надалі будуть виступати визначальними факторами 

формування соціально-економічної структури населення [174]. 

За результатами проведеного аналізу динаміки і структури індикаторів 

матеріального рівня життя можемо прийти до наступних узагальнень, які слід 

врахувати при формуванні відповідної державної стратегії: 

1) доцільно змінити парадигму стратегічного планування розвитку людського 

капіталу через планування і контроль ключових показників матеріального 

добробуту; 

2) застосовувати оцінку рівня матеріального добробуту населення як 

ключовий показник ефективності діяльності органів державного управління на 

державному та регіональному рівнях управління шляхом використання оцінки 

ефективності впливу державних програм і заходів на покращання рівня і якості 

життя населення. 

Таким чином, у процесі статистичного оцінювання економічного зростання 

та матеріального добробуту населення нами розглянуто динаміку і структуру 

основних показників рівня економіки та рівня матеріального добробуту населення 

України за останні роки. Однак, зважаючи на комплексність поняття матеріального 

добробуту населення та його зв'язок з економікою, наведемо у подальших 

підрозділах цього розділу систему показників рівня матеріального добробуту 

населення та рівня економіки для статистичного моделювання і прогнозування 

матеріального добробуту в контексті економічного розвитку. 
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2.2. Статистична оцінка соціально-економічної диференціації населення 

за рівнем доходів та витрат  

 

 

Одним з основних завдань Стратегії подолання бідності є зменшення 

економічно необґрунтованої нерівності та сприяння утвердженню принципу 

соціальної справедливості в системі розподілу доходів [193, 190]. Показники 

диференціації доходів населення розглядаються як важливий фактор матеріального 

добробуту населення країни та її економічного зростання. 

Рівень доходів громадян в цілому – це результат розвитку економіки країни. 

Нерівність доходів характерна для всіх економічних систем. Економічне зростання 

не завжди призводить до вирішення проблем бідності та супроводжується 

посиленням майнового розшарування населення. Диференціація доходів 

складається під впливом економічних, демографічних і соціальних факторів та 

вимірюється, зокрема, співвідношенням рівня матеріальної забезпеченості 10  

найбільш та 10 % найменш забезпечених груп населення. 

Доходи визначають матеріальне і духовне життя людей, можливість 

відпочинку, освіти, підтримання здоров'я, задоволення духовних потреб. Доходи – 

це кількість грошових коштів, благ чи послуг, отриманих індивідом, юридичною 

особою або економікою в цілому за певний період часу [167]. Це ті матеріальні 

блага, які є в розпорядженні осіб і використовуються ними для задоволення своїх 

потреб.  

Доходи можуть бути результатом отримання оплати праці, пенсії, стипендії, 

допомоги, пільг, субсидій, компенсаційних виплат, наданих готівкою, доходу від 

підприємницької діяльності та самозайнятості, продажу сільськогосподарської 

продукції, власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки за 

вкладами, доходи від здачі внайми нерухомості) тощо.  

Згідно з Конституцією України, ознаками країни як соціальної держави є 

соціальна спрямованість економіки, закріплення та державні гарантії реалізації 

соціальних прав громадян, зокрема їх прав на соціальний захист і достатній 
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життєвий рівень (ст. 46, 48) тощо [85]. Це зобов’язує державу відповідним чином 

регулювати економічні процеси, встановлювати і застосовувати справедливі та 

ефективні форми перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення 

добробуту всіх громадян. 

Статистика вивчає доходи та витрати населення України в контексті системи 

національних рахунків. Однак вивчення макроекономічних показників дає лише 

загальне уявлення про обсяг первинних доходів, наявний та реальний дохід 

населення, кінцеві споживчі витрати домашніх господарств, а також механізм їх 

утворення. Характеристики, які визначаються в результаті аналізу отриманих рядів 

розподілу домогосподарств, можна розділити на загальні і спеціальні. Загальними 

характеристиками є характеристики центру варіації і форми розподілу. До 

спеціальних відносять показники диференціації населення. Зважаючи на це, для 

проведення ефективної соціальної політики необхідним є детальний статистичний 

аналіз розподілу доходів і витрат у суспільстві [188]. 

Отримання достовірної статистичної оцінки нерівномірності розподілу 

населення за доходами й витратами потребує науково обґрунтованої бази для 

проведення соціальної та економічної політики держави [26, 140, 164]. Кількісно 

рівень диференціації населення вимірюється широким колом показників. 

Проведемо статистичний аналіз основних із них. 

Основною інформаційною базою для статистичної оцінки нерівномірності 

розподілу населення за доходами й витратами різних соціальних груп населення є 

дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Через мережу 

обстежуваних домогосподарств органи державної статистики отримують 

інформацію про фактичну структуру витрат населення, необхідну для обчислення 

індексу споживчих цін, розрахунків показників диференціації населення за рівнем 

добробуту, в тому числі щодо чисельності населення країни із середньодушовими 

доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму; дослідження рівня життя 

окремих, у тому числі найменш забезпечених соціальних груп тощо. Результати 

обстеження використовуються для розрахунків окремих показників системи 

національних рахунків, інших галузей статистики, частини індикаторів 
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продовольчої безпеки, для досліджень ефективності й адресності заходів щодо 

соціального захисту найбільш уразливих верств населення. Матеріали обстеження 

також є єдиним джерелом інформації для дослідження питань бідності [28, 141].  

Відповідно до методологічних пояснень Держстату, в основу дослідження 

диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості, починаючи 

з 2007 р., покладені критерії грошових і загальних доходів замість грошових та 

сукупних витрат, які застосовувалися у 1999–2006 рр. У сучасних умовах 

показники доходів стали більш точно характеризувати реальний стан добробуту 

домогосподарств, оскільки спостерігається перевищення рівня доходів 

домогосподарств над рівнем їх сукупних витрат [38]. 

Найбільш загальним методом диференціації життєвого рівня населення є 

групування населення відповідно до рівня доходу, що отримується за визначений 

період, та визначення частки загального доходу кожної групи населення. На основі 

цієї інформації будується крива Лоренца (лінія фактичного розподілу), що демонструє 

сутність відхилення в розподілі доходу від абсолютно справедливого рівня [31]. 

Ця крива відображає співвідношення відсотків усіх загальних доходів та 

відповідних відсотків населення, які їх отримали. Якби загальні доходи 

розподілялися рівномірно, то 10 % населення отримували б десяту частину 

загальних доходів, 20 % – п'яту частину загальних доходів, 50 % – половину і т.ін., 

і розподіл мав би вигляд лінії рівномірного розподілу (по діагоналі квадрату зі 

сторонами від 0 % до 100 %). Чим далі від прямої ця лінія, тим більше фактична 

диференціація населення за доходами. 

Зобразимо на рис. 2.7 криву Лоренца, що описує стан нерівності розподілу 

загальних доходів за децильними (10 %-ми) групами населення в Україні у 2010 та 

2018 рр. 

З рис. 2.7 наочно видно, що найбільш випуклий об’єм приймає крива на 

відрізку між 60 % до 100 % частки населення, що свідчить про збільшення 

диференціації між заможною частиною населення та біднішою. У 2018 р. 

порівняно з 2010 р. простежується зменшення нерівності розподілу загальних 

доходів за усіма децильними групами населення. 
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Рис. 2.7. Нерівність розподілу загальних доходів в Україні 

за децильними (10 %-ми) групами населення (2010 та 2018 рр.) 

Джерело: складено автором за даними [20, с. 279] 

 

З кривою Лоренца пов’язаний коефіцієнт концентрації доходів населення, 

або індекс Джині. Він визначається за допомогою кривої Лоренца відношенням 

площі сегмента, утвореного лінією абсолютної рівності і кривою Лоренца, до 

загальної площі трикутника, що знаходиться над лінією абсолютної рівності. Цей 

показник відображає ступінь відхилення фактичного розподілу доходів за рівними 
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по чисельності групами населення від гіпотетичної лінії їх рівномірного розподілу. 

Статистична міра рівності доходів коливається від 0 до 1, при цьому значення «0» 

відображає повну рівність доходів у всіх групах населення, «1» – повну нерівність, 

коли всі доходи належить одній групі. Коефіцієнт концентрації (індекс Джині) 

розраховують за формулою: 

 

1 1

1 2 cum ,
n n

i i i i
i i

G P Y PY
 

     

 

де Рі – частка населення і-ї групи в загальній чисельності населення; 

Yі  – частка доходів і-ї групи населення; 

cum iY  – кумулятивна частка доходу; 

n – число груп населення. 

Рівень нерівності не може бути єдиним для всіх, бо він відображає критерії 

справедливості в конкретному періоді для кожного окремого суспільства. Така 

залежність від часу та простору дає змогу стверджувати, що існує відносна стійкість 

диференціації доходів у часі, оскільки уявлення про справедливість у суспільстві 

змінюються еволюційно, протягом декількох поколінь. Стійкість коефіцієнта Джині 

дає змогу пояснити позитивний вплив економічного зростання на скорочення 

бідності: оскільки розподіл прибутку залишається стабільним, то збільшення 

середнього прибутку призводить до покращення стану усіх верств населення [148]. 

Його доповнює децильний коефіцієнт диференціації доходів населення. За 

методологічними поясненнями Держстату він визначається як співвідношення 

мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 10 % населення до 

максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 10 % населення [38, 

142]. Разом з тим, співвідношення грошових доходів найбільш та найменш 

забезпечених 10 % населення (децильний коефіцієнт фондів) розраховують як 

відношення між середнім рівнем грошових доходів 10 % населення з найбільш 

високими доходами і середнім рівнем грошових доходів 10 % з найменшими 

доходами [84]. Цей коефіцієнт характеризує ступінь соціального розшарування 

населення. Десятивідсоткові групи населення з різними доходами прийняті 
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статистикою за стандарт. Водночас, за таким принципом розраховують квінтильний 

коефіцієнт фондів – співвідношення сумарних доходів населення у першому та 

останньому квінтилях (20 % груп населення). 

Для цього аналізу використано показник грошових доходів, а не сукупних 

ресурсів, виходячи з того, що в умовах ринкової економіки він більш достовірно 

виражає економічні можливості досягнення матеріального добробуту населення. 

Грошові доходи становлять домінуючу частину структури сукупних ресурсів 

домогосподарств України (89,9 % у 2018 р.) [20, с. 195]. Наведемо у табл. 2.6 

основні статистичні показники диференціації населення за рівнем грошових доходів. 

Таблиця 2.6 

Розподіл грошових доходів в Україні  

за децильними (10 %-ми) групами населення (2010–2018 рр.), % 

Показник 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Грошові доходи всіх 

домогосподарств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі за децильними (10 %-ми) групами населення  

за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів 

– перша (з найменшими доходами) 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,2 4,3 4,2 4,1 

– друга 5,7 5,8 5,9 5,9 6,1 5,9 6,0 5,7 5,6 

– третя 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 6,6 6,5 

– четверта 7,4 7,4 7,6 7,5 7,7 7,7 7,6 7,4 7,5 

– п'ята 8,1 8,2 8,4 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3 8,2 

– шоста 9,0 9,1 9,3 9,2 9,3 9,4 9,4 9,3 9,2 

– сьома 10,1 10,2 10,4 10,3 10,3 10,5 10,4 10,5 10,4 

– восьма  11,8 11,7 11,9 11,7 11,8 11,8 11,9 12,0 11,9 

– дев'ята 14,2 13,9 14,2 14,0 13,9 13,8 14,0 14,1 14,5 

– десята (з найбільшими доходами) 23,2 23,0 21,3 22,0 21,2 21,4 21,2 21,9 22,1 

Коефіцієнт концентрації (індекс Джині) 0,270 0,263 0,248 0,250 0,240 0,243 0,244 0,256 0,261 

Децильний коефіцієнт диференціації 

грошових доходів населення, разів 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 3,0 3,3 

Співвідношення грошових доходів 

найбільш та найменш забезпечених  

10 % населення  

(децильний коефіцієнт фондів), разів 5,9 5,7 5,1 5,2 4,9 5,0 4,9 5,2 5,4 

Співвідношення грошових доходів 

найбільш і найменш забезпечених 

20 % населення (квінтильний 

коефіцієнт фондів), разів 4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,6 3,8 

Джерело: складено за даними [13, с. 269; 14, с. 278; 15, с. 279; 17, с. 279; 20, с. 277] 
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Аналіз даних табл. 2.6 свідчить про розподіл грошових доходів 

домогосподарств України зі зміщенням у бік найбагатших. В населення десятого 

децилю зосереджена переважна частка (22,1 % у 2018 р.) грошових доходів, тоді як 

першого – 4,1 %. Водночас співвідношення мінімального рівня грошових доходів 

серед найбільш забезпечених 10 % населення до максимального рівня серед 

найменш забезпечених 10 % населення (децильний коефіцієнт диференціації 

доходів населення) становило 2,8 рази у 2015–2016 рр., у 2018 р. – 3,3 рази. В 

Україні спостерігалося зниження коефіцієнта концентрації (індексу Джині) з 

позначки 0,270 у 2010 р. до 0,240 – у 2014 р., після чого вказаний показник 

поступово збільшувався і у 2018 р. склав 0,261, що вказує на посилення нерівності 

у грошових доходах населення. 

Зростання соціально-економічної нерівності не лише призводить до 

зростання соціальної напруги, а й сповільнює економічне зростання. 

До системи показників соціально-економічної диференціації населення за 

рівнем матеріального забезпечення входять показники, що характеризують рівень 

і розподіл граничних доходів – розміру прожиткового мінімуму. 

Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору 

продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та 

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і 

культурних потреб особистості (Закон України «Про прожитковий мінімум» від 

15.07.1999 р. № 966-ХІV). 

Прожитковий мінімум – це мінімально необхідне споживання товарів та 

послуг для забезпечення життєдіяльності людини в умовах досягнутого розвитку 

виробничих сил і загального рівня життя населення [84, с. 350]. 

Цю групу характеризують такі показники, що визначають масштаби бідності 

за абсолютним критерієм за доходами (рис. 2.8), а саме: 

– частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 

доходами у місяць вище фактичного прожиткового мінімуму (небідні за 

абсолютним критерієм за доходами); 
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– частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 

доходами у місяць нижче фактичного прожиткового мінімуму (бідні за 

абсолютним критерієм за доходами); 

– у тому числі частка населення із середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць нижче законодавчо встановленого прожиткового 

мінімуму (бідні за абсолютним критерієм за законодавчо встановленим 

прожитковим мінімумом за доходами). 

 

 

Рис. 2.8. Розподіл домогосподарств України за рівнем доходів  

залежно від фактичного прожиткового мінімуму (2016–2018 рр.) 

Джерело: складено автором за даними [19, с. 253; 20, с. 251; 21 с. 327] 

 

Дані, наведені на рис. 2.8, вказують на те, що у 2018 р. порівняно з 2016 та 

2017 роками кількість бідних за абсолютним критерієм (за фактичним 

прожитковим мінімумом) за доходами зменшилась з 48,2 % до 27,6 %. Це призвело 

до збільшення кількості небідних за абсолютним критерієм (за фактичним 

прожитковим мінімумом) за доходами з 51,8 % у 2016 р. до 72,4 % – у 2018 р. 

Диференціація доходів населення пов’язана із законом Парето [277]. 

Італійський економіст Вільфредо Парето створив основу економічної теорії 

добробуту, в тому числі і теоретичне обґрунтування розподілу доходів. Відповідно 
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до цього закону, рівень диференціації доходів обернено пропорційний до 

загального рівня економіки. В країнах з вищим рівнем розвитку економіки рівень 

диференціації доходів нижчий. При цьому зменшення диференціації доходів 

відбувається при зростанні обсягів ВВП на одного зайнятого. 

З іншого боку, К. Маркс у праці «Капітал» припускає твердження про те, що 

в умовах капіталізму підвищення продуктивності праці ще не означає поліпшення 

становища робітничого класу і звільнення від всезростаючої бідності [130]. 

Розглянемо як змінюється відносний рівень бідності (75 % медіанних 

сукупних витрат) в Україні при зміні рівня продуктивності праці (обсягу ВВП у 

розрахунку на одного зайнятого), табл. 2.7. 

 

Таблиця 2.7 

Динаміка продуктивності праці одного зайнятого  

та відносного рівня бідності в Україні (2010–2018 рр.) 

Рік 

ВВП у розрахунку  

на одного зайнятого  

або продуктивність праці 

одного зайнятого  

(у постійних цінах 

2010 р.), грн 

Рівень бідності 

(відносний критерій 

(еквівалентні 

витрати нижче 75 % 

медіанного рівня),  

% 

Темп зростання (зменшення),  

% до попереднього року 

продуктивності 

праці 

рівня бідності 

(відносний критерій 

(75 % медіанних 

сукупних витрат) 

2010 56274 24,1 – – 

2011 59193 24,3 105,2 100,8 

2012 59241 25,5 100,1 104,9 

2013 59063 24,5 99,7 96,1 

2014 58982 23,4 99,9 95,5 

2015 58494 22,9 99,2 97,9 

2016 60534 23,5 103,5 102,6 

2017 62489 24,4 103,2 103,8 

2018 63809 24,1 102,1 98,8 

Джерело: складено автором за [145; 156, с. 15] 

 

З рис. 2.9 видно, як змінюється обсяг продуктивності праці одного зайнятого 

(у постійних цінах 2010 р.) та відносний рівень бідності в Україні в динаміці за 

період 2010–2018 рр. 
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Рис. 2.9. Динаміка продуктивності праці та рівня бідності, Україна, 2010–2018 рр.  

Джерело: складено автором за даними табл. 2.7 

 

Аналіз даних табл. 2.7 та рис. 2.9 показує, що в Україні спостерігається 

спільна тенденція досліджуваних показників. У період 2015–2018 рр. відбувається 

збільшення продуктивності праці та рівня бідності майже з однаковими темпами. 

Однак, у 2011–2014 рр., коли продуктивність праці знаходилася майже на одному 

рівні, рівень бідності у 2012 р. стрибнув до 25,5 %. Такий розрив показує існування 

економічних проблем у країні. Проте вже у 2013 р. рівень бідності знизився до 

рівня 2011 р., що свідчить про проведення соціальної політики, орієнтованої на 

зменшення рівня бідності до зазначеного рівня. 

На підтвердження наведеної тези К. Маркса щодо наявності взаємозв’язку 

між рівнем бідності населення та продуктивністю праці, проаналізуємо рис. 2.10, 

за такими показниками, як: «частка домогосподарств із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами на місяць нижче законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму у кількості домогосподарств відповідної групи, %» та 

«ВВП у розрахунку на одного зайнятого, грн, або продуктивність праці одного 

зайнятого (у постійних цінах 2010 р.), грн». 

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



96 

 

 

Рис. 2.10. Залежність абсолютного рівня бідності  

від продуктивності праці одного зайнятого (2010–2018 рр.) 

Джерело: складено автором за даними [13, с. 260, 147; 14, с. 253; 15, с. 253; 16, с. 253;  

17, с. 253; 18, с. 253; 19, с. 253; 20, с. 251] 

 

З рис. 2.10 видно, що в Україні, протягом 2010–2018 рр. спостерігається 

обернена залежність між досліджуваними показниками, що безперечно є 

позитивним моментом у розвитку вітчизняної економіки та підвищенні 

матеріального добробуту громадян, оскільки зростання продуктивності праці 

зайнятих у вітчизняній економіці стимулює зниження рівня бідності в суспільстві. 

Соціолог Ф. Хайєк вказує, що бідність слід прийняти як невідворотну 

реальність і пропагувати особисту відповідальність кожної людини за свій добробут, 

у тому числі й бідність [240, с. 41]. 

Моніторинг показників бідності населення – один з пріоритетних напрямів 

соціальної та економічної політик органів державної влади у питаннях 

раціонального перерозподілу доходів та нерівності у доходах/витратах населення 

[190, 193]. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

54 56 58 60 62 64 66

Рівень бідності за 

абсолютним 

критерієм за 

доходами нижче 

законодавчо 

встановленого 

прожиткового 

мінімуму, відсотків 

у чисельності 

населення 

відповідної групи

ВВП у розрахунку на одного зайнятого, або

продуктивність праці одного зайнятого (у постійних цінах 2010 року), тис.грн



97 

Основна складність аналізу бідності полягає у відсутності точного її 

визначення, яке б надавало можливість проведення кількісної оцінки цього явища 

[37, с. 54], тому важливим питанням при дослідженні є методика кількісного 

оцінювання. Існує низка показників, розрахунок яких базується на рівні і структурі 

доходів та витрат населення. Ними виступають [20; 82; 119; 242; 248, с. 58–59]: 

1) середній дохід, що розраховується як відношення загальної суми доходів 

усіх членів суспільства до їх сукупної чисельності; 

2) модальний дохід – рівень доходу домогосподарств (у розрахунку на одну 

особу), який найчастіше отримують члени суспільства; 

3) медіанний дохід – дохід домогосподарств (у розрахунку на одну особу), 

що стоять усередині ранжованого за рівнем доходу ряду розподілу (тобто 

порівняно з ними 50 % населення мають доходи рівні або нижчі, а інші 50 % – рівні 

або вищі); 

4) квартильний (верхній або нижній) дохід – сумарний дохід 25 % найбільш 

багатих або найбільш незаможних членів суспільства; 

5) квинтильний (верхній або нижній) дохід – сумарний дохід 20 % найбільш 

багатих або найбільш незаможних членів суспільства; 

6) децильний (верхній або нижній) дохід – сумарний дохід 10 % найбільш 

багатих або найбільш незаможних членів суспільства; 

7) медіанні витрати – витрати домогосподарств (у розрахунку на одну особу), 

що стоять всередині ранжованого за рівнем витрат ряду розподілу. 

Таким чином, доходи і витрати населення є одними з найважливіших 

показників добробуту суспільства, рівня соціального та економічного розвитку 

держави. Нерівність доходів членів суспільства стимулює виробництво, створює 

передумови для економічного зростання [188].  

Існування серед населення нерівності за доходами та витратами потребує 

вирішення цієї проблеми з боку державних органів, що надасть можливість 

приймати ефективні рішення, розробляти програми розвитку з приводу підвищення 

доходів і витрат населення та зниження бідності в країні. 
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Офіційна статистика та дані міжнародних організацій, що базуються на 

інформації звітів національних статистичних органів, свідчать про досить 

стриманий рівень соціально-економічної нерівності в Україні. 

Кожна людина, як і населення будь-якої країни в цілому, хоче жити в 

достатку. Однак сьогодні, через зростаючу роль технологій та глобалізаційних 

процесів у житті кожної людини, а також того, що вона є невід’ємною частиною 

«сфери розуму» («ноосфери»), пропонованою В. Вернадським, дослідження 

добробуту населення не може бути прирівняне тільки до матеріально-речового 

змісту [162]. Вважаємо, що наступним кроком у дослідженні питань добробуту 

населення країни може стати вивчення добробуту нації з точки зору її соціальних, 

культурних, історичних особливостей, традицій та усвідомлення своєї громадянської 

ідентичності – приналежності до країни, суспільства та держави, їх правового, 

культурного і мовного простору. 

 

 

2.3. Комплексна статистична оцінка економічного зростання та 

матеріального добробуту населення регіонів України 

 

 

Економічне зростання – це основний індикатор економічного розвитку і 

підвищення матеріального добробуту населення. Сучасні глобалізаційні та 

цивілізаційні національні процеси, які відбуваються в обох означених видах 

державної політики, стосуються утвердження нових відносин між владою та 

суспільством і потребують статистичного оцінювання. Вважаємо, що такий підхід 

передбачає дослідження взаємозв’язку показників економічного зростання і 

матеріального добробуту населення. Проблематика співвідношення показників у 

цих видах державної політики на сьогодні є недостатньо опрацьованою, отже їх 

необхідно розглядати з наукової та, зокрема, статистичної позицій. 
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Необхідною умовою для статистичної оцінки економічного зростання і 

матеріального добробуту населення є встановлення переліку статистичних 

показників, які мають будуватися на одній концептуальній основі, об’єднуватися 

єдиним банком даних у рамках інформаційної системи і співвідноситися з 

міжнародними нормативами (за їх наявності) [39, с. 5; 275, 168]. 

Аналіз методів, викладених у підрозділі 1.3 показав, що теоретичні та 

практичні аспекти у статистичному вивченні взаємозв’язку економічного 

зростання та матеріального добробуту населення як необхідних елементів у 

механізмі оцінювання державного управління соціальною та економічною 

політикою потребують подальшого вирішення. У зв’язку з цим, статистичну оцінку 

показників, що характеризують економічне зростання та матеріальний добробут 

населення, доцільно здійснювати за допомогою статистичних методів, одним з 

яких є метод комплексних статистичних коефіцієнтів. 

В основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів лежить ряд формул 

для обчислення комплексного коефіцієнта вагомості відхилень від стандарту 

(прийнятого за основу розрахунку), кожна з яких залежить від форми вираження 

вихідних даних дослідження. Зазвичай використовується система показників, яка 

містить показники-стимулятори і показники-дестимулятори. Крім того, система 

показників дослідження повинна включати переважну кількість однорідних 

показників, які дозволять статистику-аналітику застосувати відповідну формулу 

для встановлення рейтингу об’єктів за їх комплексною оцінкою.  

Наразі зазначений метод охоплює аналіз таких вихідних даних: абсолютні, 

відносні та середні величини статистики та динаміки; відносні величини виконання 

прогнозних завдань (планів, нормативів); середні значення за кожним показником 

системи. Ефективне господарювання вимагає своєчасної та об’єктивної їх оцінки. 

Складність такої оцінки полягає у виявленні результатів взаємодії різних 

показників, що визначають підсумки роботи колективів. Для вирішення цього 

завдання можна застосувати метод комплексних статистичних коефіцієнтів. 

Вихідним у використанні цього методу є врахування таких моментів [102, с. 57]: 
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– встановлення переліку показників господарсько-фінансової діяльності 

регіонів (підприємств та організацій); 

– розрахунок комплексного показника для оцінки результатів господарсько-

фінансової діяльності; 

– визначення місця окремого регіону (підприємства чи організації) в їх 

сукупності. 

При статистичному вивченні регіонів України за макроекономічними 

показниками статистики-аналітики в більшості випадків застосовують 

комплексний статистичний коефіцієнт вагомості відхилень Кв для абсолютних, 

відносних і середніх величин статики та динаміки, який визначають за формулою 

[94; 102, с. 57–58]: 
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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). 

Цей розрахунок ґрунтується на такій системі доведень [102, с. 57–58]: 
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а при негативному значенні зростання показника 1вК  , або  
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3. Якщо 
mini

x x , то при позитивному значенні зростання показника 1вК  , 

або 
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x x x

x x

 



, 

 

при негативному значенні зростання показника 0
в

К  , або 
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0i i
x x x
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. 

 

4. Із зменшенням розміру відхилень показника за окремими регіонами 

(підприємствами, організаціями) від максимального рівня (при позитивному 

значенні зростання показника), мінімального рівня (при негативному значені 

зростання показника) в сукупності регіонів (підприємств, організацій) комплексний 

коефіцієнт вагомості відхилень зменшується. Чим нижчий цей коефіцієнт, тим 

вищий рівень ефективності господарювання, що свідчить також про високе місце 

цього регіону (підприємства, організації) у їх сукупності. 

5. При позитивному значенні зростання рівнів показника розрахунок 

відхилень проводять від максимального рівня 
maxx , а при негативному – від 

мінімальної величини 
minx  [102, С. 57–58]. 

Комплексна статистична оцінка рівнів абсолютних, відносних та середніх 

величин статики і динаміки передбачає [80, 94, 102, 112, 113, 176]: оцінку 

результатів господарсько-фінансової діяльності регіонів (підприємств, 

організацій); оцінку стійкості курсу валют та ефективність їх обміну 

(купівлі/продажу), яка ґрунтується на протиріччі інтересів банків і приватних осіб; 

оцінку забезпечення сталого людського розвитку; оцінку економічного зростання 

та матеріального добробуту населення регіонів України.  

Досягнення бажаних темпів економічного зростання та рівня матеріального 

добробуту населення потребує їх науково обґрунтованого статистичного вивчення. 

Статистичні показники економічного зростання та матеріального добробуту 

населення слугують інформаційною базою для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень у державному регулюванні та соціальній політиці. 
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Відповідно до авторського визначення поняття «матеріальний добробут 

населення», викладеного у підрозділі 1.1, що формується на перетині понять 

«рівень життя населення» та «якість життя населення», взаємозв’язок показників, 

що характеризують економічне зростання та матеріальний добробут населення 

можна представити у вигляді схеми (рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Структурно-логічна схема взаємовпливу економічного зростання та 

матеріального добробуту населення країни 

Джерело: розроблено і побудовано автором за даними [23; 56; 186; 233] 
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визначених місця і часу з погляду можливості прийняття коректних управлінських рішень 

для реалізації соціальної та економічної політики (особливо на регіональному рівні).  

З метою комплексного статистичного вивчення взаємовпливу економічного 

зростання та матеріального добробуту населення на основі запропонованої 

структурно-логічної схеми сформовано систему статистичних показників з огляду 

на статистичні дані, наявні у відповідних офіційних статистичних публікаціях 

Державної служби статистики України (рис. 2.12).  

 

 

 

Рис. 2.12. Система показників економічного зростання та матеріального 

добробуту населення країни 

Джерело: розроблено автором за даними [20, 38, 46, 203, 232, 281] 

 

При розробці досліджуваної системи показників використано принцип, за 

яким узагальнено відповідні основні макроекономічні показники за відповідними 

блоками і групами. Так, виділено блок показників матеріального добробуту, що 

складається з груп показників рівня та якості життя, і блок показників економічного 

Блок 1. Показники, що характеризують  

матеріальний добробут

Група показників рівня життя 

населення:

•Демографічна статистика

•Доходи населення

•Витрати населення

Група показників якості 

життя населення:

•Умови життя

•Освіта

•Охорона здоров’я

•Культура, відпочинок і туризм

•Правосуддя та злочинність

•Навколишнє середовище

Блок 2. Показники, що характеризують  

економічне зростання

Група показників реального сектору:

•Промисловість

•Сільське господарство

•Лісове господарство

•Будівництво

Група показників надання послуг:

•Ринок праці

•Внутрішня торгівля та ціни

•Транспорт

•Інформаційне суспільство та 

зв’язок

•Інвестиції та зовнішня торгівля

•Наука та інновації
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зростання – з груп показників реального сектору та надання послуг (табл. 2.8–

табл. 2.11, додаток Б). 

Досліджувана система показників включає 83 показники-стимулятори та 

31 показник-дестимулятор, разом – 114. За основу побудови даної системи 

показників взято дані за 2016–2018 рр., наведені у статистичних збірниках: 

«Статистичний щорічник України за рік» [230, 231, 232]; «Регіони України» 

(частини 1 та 2) [198, 199, 200, 201, 202, 203]; «Доходи та витрати населення за рік» 

[44, 45, 46]; «Витрати і ресурси домогосподарств України» [18, 19, 20]; «Сільське 

господарство України» [214, 215]; «Праця України» [174, 175]; «Економічна 

активність населення України» [50, 51].  

У табл. 2.8 та 2.9 наведено 9 груп показників матеріального добробуту 

населення, що вміщують 60 показників. Розглянемо більш детально перелік 

показників, що формують рівень життя населення (табл. 2.8).  

 

Таблиця 2.8 

Перелік показників, що формують рівень життя населення 

Номер 

показ-

ника 

Показник 
Вплив 

на рейтинг 

1 2 3 

 Демографічна статистика  

1.1 
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на початок року, 

наступного за звітним періодом, осіб 

Стимулятор 
1.2 Приріст (зменшення) населення до початку звітного року, %  

1.3 Кількість домогосподарств, тис. од.  

1.4 Середній розмір домогосподарства, осіб 

1.5 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 

1.6 Загальний коефіцієнт смертності, ‰ Дестимулятор 

1.7 Загальні коефіцієнти шлюбності на 1000 осіб наявного населення, ‰ Стимулятор 

1.8 Загальні коефіцієнти розлучуваності на 1000 осіб наявного населення, ‰ Дестимулятор 

1.9 
Кількість усіх категорій пенсіонерів (цивільні та військові пенсіонери) 

на початок року у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰  
Стимулятор 

 Доходи населення  

2.1 Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн  

Стимулятор 

2.2 Прибуток та змішаний дохід у розрахунку на одну особу, грн 

2.3 Заробітна плата в середньому за рік у розрахунку на одну особу, грн  

2.4 Доходи від власності (одержані) у розрахунку на одну особу, грн 

2.5 
Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти  

у розрахунку на одну особу, грн 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 

2.6 
Частка населення із середньодушовими еквівалентними грошовими 

доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму, %  

Дестимулятор 
2.7 

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у середньому на одне домогосподарство, 

якому призначено субсидію, грн 

2.8 

Надання населенню субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива у середньому  

на одне домогосподарство, якому призначено субсидію, грн  

 Витрати населення   

3.1 Витрати в розрахунку на одну особу, грн  Дестимулятор 

3.2 Придбання товарів та послуг у розрахунку на одну особу, грн Стимулятор 

3.3 Доходи від власності (сплачені) у розрахунку на одну особу, грн 

Дестимулятор 3.4 
Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні 

трансферти у розрахунку на одну особу, грн 

3.5 Поточні податки на доходи, майно тощо у розрахунку на одну особу, грн 

3.6 Внески на соціальне страхування у розрахунку на одну особу, грн Стимулятор 

3.7 
Кінцеві споживчі витрати сектору домашніх господарств у розрахунку 

на одне домогосподарство, грн 

Дестимулятор 

3.8 

Кінцеві споживчі витрати сектору некомерційних організацій,  

що обслуговують домашні господарства, у розрахунку  

на одне домогосподарство, грн 

3.9 
Валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств  

у розрахунку на одне домогосподарство, грн 

Стимулятор 

3.10 
Питома вага домогосподарств,  

які робили заощадження або купували нерухомість, % 

3.11 

Споживчі витрати у загальному обсязі грошових витрат 

домогосподарств у середньому за місяць у розрахунку  

на одне домогосподарство, % 

3.12 

Витрати на продовольчі товари у загальному обсязі грошових витрат 

домогосподарств у середньому за місяць у розрахунку  

на одне домогосподарство, % 

3.13 

Витрати на непродовольчі товари та послуги у загальному обсязі 

грошових витрат домогосподарств у середньому за місяць  

у розрахунку на одне домогосподарство, % 

3.14 

Грошова допомога родичам, друзям та іншим особам у загальному 

обсязі грошових витрат домогосподарств у середньому за місяць  

у розрахунку на одне домогосподарство, %  

Дестимулятор 

3.15 

Інші витрати (на особисте підсобне господарство, купівлю акцій, 

сертифікатів, вклади до банків, аліменти, будівництво житла тощо)  

у загальному обсязі грошових витрат домогосподарств у середньому  

за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, % 

3.16 
Енергетична цінність у спожитих продуктах харчування в 

домогосподарствах у середньому за добу у розрахунку на одну особу, ккал  
Стимулятор 

Джерело: складено автором за даними [18, 19, 20, 38, 44, 45, 46, 198, 200, 202, 230, 231, 232] 
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У табл. 2.8 представлено 33 показники рівня життя населення, виділені у 

3 групи, що характеризують демографічну ситуацію (9 показників), доходи 

(8 показників) та витрати населення (16 показників).  

Розглянемо показники, що характеризують якість життя населення (табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9 

Перелік показників якості життя населення 

Номер 

показ-

ника 

Показник 
Вплив  

на рейтинг 

1 2 3 

 Умови життя   

4.1 
Питома вага обладнаних квартир у житлових будинках  

та нежитлових будівлях у міській місцевості водопроводом, %  

Стимулятор 4.2 
Питома вага обладнаних квартир у житлових будинках та нежитлових 

будівлях у міській місцевості гарячим водопостачанням, %  

4.3 
Питома вага обладнаних квартир у житлових будинках  

та нежитлових будівлях у міській місцевості каналізацією, %  

4.4 Кількість ветхих житлових будинків, од.  
Дестимулятор 

4.5 Кількість аварійних житлових будинків, од.  

 Освіта   

5.1 
Кількість закладів загальної середньої освіти  

на початок навчального року, од. 

Стимулятор 
5.2 

Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

на кінець року, од. 

5.3 Кількість закладів вищої освіти на початок навчального року, од 

 Охорона здоров’я   

6.1 
Кількість лікарів усіх спеціальностей на кінець року  

у розрахунку на 1000 осіб, ‰ 

Стимулятор 6.2 Кількість лікарняних ліжок на кінець року у розрахунку на 1000 осіб, ‰ 

6.3 
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів  

(кількість відвідувань за зміну) у розрахунку на 1000 осіб, ‰ 

 Культура, відпочинок і туризм   

7.1 Кількість бібліотек у розрахунку на 10 тис. осіб 

Стимулятор 

7.2 Кількість клубних закладів у розрахунку на 10 тис. осіб 

7.3 Кількість колективних засобів розміщування у розрахунку на 100 тис. осіб 

7.4 Кількість осіб, що перебували у колективних засобах розміщування, тис. осіб 

7.5 Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у розрахунку на 10 тис. осіб 

7.6 
Кількість дітей, які перебували влітку у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, осіб 

7.7 Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, осіб  Стимулятор 
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Продовження табл. 2.9 

1 2 3 

 Правосуддя та злочинність  

8.1 Кількість виявлених злочинів у розрахунку на 1000 осіб, ‰ 

Дестимулятор 
8.2 

Кількість виявлених неповнолітніх, які вчинили злочини,  

у розрахунку на 100 тис. осіб 

8.3 
Кількість засуджених осіб за вироками судів,  

що набрали законної чинності, у розрахунку на 1000 осіб, ‰ 

 Навколишнє середовище   

9.1 
Забір води із природних водних об’єктів  

у розрахунку на одну особу, м³ 

Стимулятор 
9.2 

Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води  

у розрахунку на одну особу, м³ 

9.3 Загальне водовідведення у розрахунку на одну особу, м³ 

9.4 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел забруднення на одну особу, кг 

Дестимулятор 9.5 
Утворення відходів IV класу небезпеки  

у розрахунку на одну особу, кг 

9.6 
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 

середовища у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн 
 

Джерело: складено автором за даними [38, 198, 200, 202] 

 

Відповідно до табл. 2.9, група показників якості життя населення включає в 

себе 27 показників, що характеризують стан умов життя (5 показників), освіти 

(3 показники), охорони здоров’я (3 показники), культури, відпочинку і туризму 

(7 показників), правосуддя та злочинності (3 показники) та навколишнього 

середовища (6 показників).  

У табл. 2.10 та 2.11 наведено 54 показники, що віднесені до групи 

економічного спрямування – блоків показників реального сектору та надання 

послуг. Розглянемо більш детально показники, що входять до складу реального 

сектору (табл. 2.10). 

Згідно з даними табл. 2.10, реальний сектор представлений 20 показниками, 

що характеризують стан промисловості (1 показник), сільського (14 показників), 

лісового (3 показники) господарств та будівництва (2 показники). 
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Таблиця 2.10 

Перелік показників реального сектору 

Номер 

показ-

ника 

Показник 
Вплив 

на рейтинг 

 Промисловість  

10.1 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

на одну особу населення, грн 
Стимулятор 

 Сільське господарство  

11.1 
Продукція сільського господарства у розрахунку  

на одну особу населення у постійних цінах 2010 р., грн 

Стимулятор 

11.2 
Продукція сільського господарства в підприємствах  

у розрахунку на одну особу у постійних цінах 2010 р., грн 

11.3 
Частка виробництва продукції сільського господарства  

господарствами населення, % 

11.4 
Продуктивність праці в підприємствах на 1 зайнятого  

у сільськогосподарському виробництві у постійних цінах 2010 р., грн  

11.5 
Продукція рослинництва у розрахунку на одну особу населення  

у постійних цінах 2010 р., грн  

11.6 Посівна площа культур сільськогосподарських, тис. га 

11.7 Виробництво культур зернових і зернобобових у розрахунку на одну особу, т 

11.8 Урожайність культур зернових і зернобобових, ц/га  

11.9 
Продукція тваринництва у розрахунку на одну особу  

у постійних цінах 2010 р., грн  

11.10 Кількість великої рогатої худоби на кінець року, тис. голів  

11.11 Виробництво м’яса у розрахунку на одну особу, у забійній масі, кг 

11.12 Виробництво молока у розрахунку на одну особу, кг 

11.13 Виробництво яєць у розрахунку на одну особу, шт 

11.14 Виробництво вовни у розрахунку на 1000 осіб, кг 

 Лісове господарство  

12.1 
Вартість реалізованої лісової продукції в межах України  

у розрахунку на одну особу, грн 
Стимулятор 

12.2 Кількість виробленої лісової продукції у розрахунку на 1000 осіб, м3 

12.3 Площа, на якій проведено роботи з відтворення лісів, га 

 Будівництво  

13.1 
Прийняття в експлуатацію житлових будівель у розрахунку  

на 1000 осіб, м² загальної площі 
Стимулятор 

13.2 
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію,  

у розрахунку на 1000 осіб, ‰ 

Джерело: складено автором за даними [38, 199, 201, 203, 214, 215] 

 

Розглянемо показники, що характеризують сферу надання послуг (табл. 2.11). 

У табл. 2.11 містяться 34 показники, що описують ринок послуг і включають 

показники статистики ринку праці (12 показників), внутрішньої торгівлі та цін 

(2 показники), транспорту (4 показники), інформаційного суспільства та зв’язку 

(4 показники), інвестицій та зовнішньої торгівлі (7 показників), науки та інновацій 

(5 показників). 
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Таблиця 2.11 

Перелік показників надання послуг 

Номер 

показ-

ника 

Показник 
Вплив  

на рейтинг 

1 2 3 

 Ринок праці  

14.1 Кількість зайнятого населення у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰ 

Стимулятор 
14.2 

Економічно активне населення у віці 15–70 років  

у розрахунку на 1000 осіб наявного населення, ‰ 

14.3 
Зайняте населення у віці 15–70 років  

у розрахунку на 1000 осіб наявного населення, ‰ 

14.4 
Безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП)  

у розрахунку на 1000 осіб наявного населення, ‰ 

Дестимулятор 
14.5 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року  

у розрахунку на 1000 осіб наявного населення , ‰ 

14.6 Навантаження на одну вакансію, осіб 

14.7 
Рівень прийому працівників, відсотків  

до середньооблікової кількості штатних працівників 
Стимулятор 

14.8 
Рівень звільнення працівників, відсотків  

до середньооблікової кількості штатних працівників 
Дестимулятор 

14.9 Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, %  Стимулятор 

14.10 

Кількість штатних працівників, які знаходились у відпустках без 

збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), 

тис. осіб  
Дестимулятор 

14.11 
Кількість штатних працівників, які переведені з економічних причин 

на неповний робочий день (тиждень), тис. осіб  

14.12 Середня тривалість пошуку роботи безробітними, місяців 

 Внутрішня торгівля та ціни   

15.1 Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу, грн Стимулятор 

15.2 Індекси споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, % Дестимулятор 

 Транспорт   

16.1 Перевезення вантажів автомобільним транспортом, млн.т  

Стимулятор 

16.2 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами), млн 

16.3 Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування, км  

16.4 
Довжина автомобільних доріг загального користування  

з твердим покриттям, тис. км  

 Інформаційне суспільство та зв’язок  

17.1 Частка домогосподарств, які мають доступ до послуг Інтернету вдома, %  

Стимулятор 

17.2 
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку 

у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах з урахуванням ПДВ, грн 

17.3 
Абоненти рухомого (мобільного) зв’язку  

у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰ 

17.4 Абоненти Інтернету у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰  
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 

 Інвестиції та зовнішня торгівля   

18.1 Експорт товарів, у розрахунку на одну особу, дол. США Стимулятор 

18.2 Імпорт товарів, у розрахунку на одну особу, дол. США Дестимулятор 

18.3 Експорт послуг, у розрахунку на одну особу, дол. США Стимулятор 

18.4 Імпорт послуг, у розрахунку на одну особу, дол. США Дестимулятор 

18.5 Капітальні інвестиції на одну особу, грн  

Стимулятор 
18.6 Капітальні інвестиції у житлове будівництво у розрахунку на одну особу, грн 

18.7 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  

на одну особу населення на кінець звітного року, дол. США 

 Наука та інновації   

19.1 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень  

і розробок, у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰ 
Стимулятор 

19.2 
Внутрішні поточні витрати на виконання наукових досліджень  

і розробок у розрахунку на одну особу, грн 
Дестимулятор 

19.3 Кількість інноваційно активних промислових підприємств, од 

Стимулятор 
19.4 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) промислових 

підприємств, що є новою для ринку, у розрахунку на одну особу, грн 

19.5 
Кількість упроваджених промисловими підприємствами видів 

інноваційної продукції (товарів, послуг), найменувань  

Джерело: складено автором за даними [38, 50, 51, 174, 175, 198, 199, 200, 201, 202, 203] 

 

Група показників матеріального добробуту – це система з 60 показників, які 

комплексно характеризують рівень і якість життя населення, серед яких 

40 показників-стимуляторів та 20 – дестимуляторів. Група показників рівня життя 

населення включає 3 групи (демографічна статистика, доходи та витрати населення), 

що складаються з 33 показників. Група показників якості життя включає 

27 показників у 6 групах, таких як: умови життя; освіта; охорони здоров’я; 

культура, відпочинок і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище.  

Група показників економічного зростання – це система з 54 показників, які 

комплексно характеризують стан розвитку реального сектору економіки 

(промисловість, сільське, лісове господарство, будівництво) та 6 груп показників, що 

характеризують інші види економічної діяльності з надання послуг (ринок праці, 

внутрішня торгівля та ціни, транспорт, інформаційне суспільство та зв'язок, 

інвестиції та зовнішня торгівля, наука та інновації), серед яких 43 показники-

стимулятори та 11 – дестимуляторів. Виділені автором дві групи статистичних 

показників є основою при зборі вихідних даних для статистичного аналізу 
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економічного зростання і матеріального добробуту населення. З розрахунків, 

проведених на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів з використанням 

сучасного комп’ютерного забезпечення цього методу (додатки Б та В), отримуємо 

значення комплексної статистичної оцінки економічного зростання та 

матеріального добробуту населення регіонів України, наведені у табл. 2.12 [95, 106].  
 

Таблиця 2.12 

Результати комплексного статистичного оцінювання економіки та 

матеріального добробуту населення регіонів України за 2018 р. 

Регіон 

І. Група показників 

матеріального  

добробуту населення 

ІІ. Група показників 

зростання економіки 

Комплексна оцінка 

економіки та матеріального 

добробуту населення 

(сума гр. 7, 21 

табл. В.1 

додатка В) 

Квмд
 

Рейтинг 

(сума гр. 9, 23 

табл. В.2 

додатка В) 

Кве
 

Рейтинг Квемд=Квмд+Кве Рейтинг 

А 1 2 3 4 5 6 

Вінницька 36,292 21 27,643 3 63,936 9 

Волинська 33,659 13 31,099 15 64,758 12 

Дніпропетровська 32,108 8 30,357 11 62,466 6 

Донецька 34,548 16 40,993 24 75,541 24 

Житомирська 37,527 23 28,722 5 66,249 15 

Закарпатська 32,161 9 34,113 22 66,275 16 

Запорізька 31,648 7 34,911 23 66,559 18 

Івано-Франківська 31,276 5 32,744 17 64,020 10 

Київська 29,956 3 25,314 2 55,270 2 

Кіровоградська 35,784 19 31,850 16 67,634 22 

Луганська 38,943 25 42,453 25 81,396 25 

Львівська 28,094 2 30,539 13 58,633 3 

Миколаївська 34,138 15 32,885 18 67,024 20 

Одеська 30,929 4 30,497 12 61,426 5 

Полтавська 35,245 17 28,321 4 63,566 8 

Рівненська 33,576 11 30,620 14 64,196 11 

Сумська 37,696 24 29,912 10 67,609 21 

Тернопільська 33,579 12 33,085 20 66,664 19 

Харківська 31,344 6 28,877 6 60,221 4 

Херсонська 32,264 10 33,589 21 65,854 14 

Хмельницька 33,859 14 29,360 7 63,219 7 

Черкаська 35,705 18 29,531 8 65,236 13 

Чернівецька 36,151 20 32,886 19 69,037 23 

Чернігівська  36,881 22 29,558 9 66,439 17 

м. Київ  23,516 1 12,084 1 35,600 1 

Джерело: складено автором на основі даних додатків Б та В, а також з використанням 

комп’ютерної програми «Метод комплексних статистичних коефіцієнтів»; 
Квмд – комплексний коефіцієнт матеріального добробуту населення; 
Кве  – комплексний коефіцієнт економічного зростання 



112 

Використовуючи закладений в основу цього методу принцип визначення 

рейтингових оцінок, який ґрунтується на присвоєнні високого місця у рейтингу за 

ранжуванням значень комплексного коефіцієнта від його мінімуму до максимуму, 

також в табл. 2.12 наведемо і місця окремих регіонів України за досліджуваними 

показниками. 

Отримані результати комплексного статистичного оцінювання регіонального 

розвитку на основі аналізу груп показників економічного зростання та 

матеріального добробуту населення в цілому за 2018 р. (гр. 6 табл. 2.12) 

представимо на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Рейтинг регіонів України за комплексним коефіцієнтом матеріального 

добробуту населення та економіки, 2018 р. 

Джерело: складено автором на основі даних табл. 2.12 

 

З табл. 2.12 та рис. 2.13 видно, що за значенням Квемд регіони України можна 

поділити на п’ять груп. Так, до п’ятірки лідерів увійшли: м. Київ, Київська, 
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Львівська, Харківська та Одеська області (місця з першого по п’яте в рейтингу, 

відповідно). Відповідно, місця з 6 по 10 належать Дніпропетровській, 

Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій та Івано-Франківській областям; з 11 по 

15 – Рівненській, Волинській, Черкаській, Херсонській та Житомирській областям; з 

16 по 20 – Закарпатській, Чернігівській, Запорізькій, Тернопільській та Миколаївській 

областям. Місця з 21 по 25 поділили між собою, відповідно, Сумська, 

Кіровоградська, Чернівецька, Донецька та Луганська області.  

Структуру комплексної статистичної оцінки розподілу рівня розвитку 

економіки та матеріального добробуту регіонів України відобразимо на рис. 2.14. 

 

 

Рис. 2.14. Структура значень Квемд регіонів України у 2018 р.  

(відсортовано за значенням Кве  у порядку покращення рейтингу регіонів  

даного показника) 

Джерело: складено автором на основі даних табл. 2.12  

 

З рис. 2.14 видно, що за показниками розвитку економіки та матеріального 

добробуту в основі успішного регіону (порівняно з іншими регіонами) за 

структурою значень Квемд переважає показник Кве. Такий висновок підтверджує 
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гіпотезу про наявність взаємозв’язку між показниками розвитку економіки та 

матеріального добробуту, а також свідчить про формування матеріального 

добробуту за рахунок стану справ в економіці. Застосування пропонованого підходу 

дозволяє додатково прийти до висновку щодо достатності регіону у випадку саме 

перевищення частки Кве над Квмд у структурі значень показника Квемд. 

Результати порівняння пропонованого рейтингу регіонів України з деякими 

іншими відомими рейтинговими оцінками подано в табл. 2.13.  

Таблиця 2.13 

Результати порівняння рейтингових оцінок регіонів України за 2018 р. 

Регіон 

Місце регіону у рейтингу за: 

комплексною оцінкою 

економіки та матеріального 

добробуту населення,  

Квемд (табл. 2.12) 

індексом 

регіонального 

людського 

розвитку 

оцінкою стану соціально-

економічного розвитку  

за Методикою КМУ 

Вінницька 9 9 4 

Волинська 12 10–12 14 

Дніпропетровська 6 16–20 5 

Донецька 24 – 24 

Житомирська 15 21–23 13 

Закарпатська 16 4 19 

Запорізька 18 10–12 20 

Івано-Франківська 10 2–3 16 

Київська 2 13–14 8 

Кіровоградська 22 21–23 15 

Луганська 25 – 25 

Львівська 3 5–6 11 

Миколаївська 20 10–12 21 

Одеська 5 13–14 22 

Полтавська 8 7–8 10 

Рівненська 11 16–20 3 

Сумська 21 15 17 

Тернопільська 19 7–8 7 

Харківська 4 5–6 2 

Херсонська 14 21–23 18 

Хмельницька 7 16–20 12 

Черкаська 13 16–20 9 

Чернівецька 23 2–3 6 

Чернігівська 17 16–20 23 

м. Київ 1 1 1 

Джерело: складено автором на основі [204, 208];  
відомості відсутні для Донецької та Луганської областей 
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Дані табл. 2.13 свідчать про те, що запропонована система показників і 

розроблена методика комплексного статистичного оцінювання економічного 

зростання та матеріального добробуту населення регіонів України може бути 

успішно застосована поряд з відомими рейтинговими оцінками у цій групі, 

оскільки порівняно з ними місця окремих регіонів у побудованому автором 

рейтингу в більшості випадків практично однакові або не набагато відрізняються. 

Суттєві відмінності у результатах за окремими регіонами (насамперед, індексів 

регіонального людського розвитку (ІРЛР) пояснюються, по-перше, різними засадами 

побудови системи показників для оцінки, а по-друге, – відмінністю самої методики 

підготовки вихідних даних для рейтингування. Крім звичайної процедури 

стандартизації значень досліджуваних показників, методика розрахунку ІРЛР 

включає ще декілька етапів: нормування показників, їх калібрація та визначення 

ваг показників у блоках [138, 191]. 

Таким чином, використання методу комплексних статистичних коефіцієнтів 

забезпечує обґрунтованість порівнянь соціально-економічного розвитку регіонів 

країни, а також наукове забезпечення комплексної статистичної оцінки 

економічного зростання та матеріального добробуту населення або їх окремих 

показників у блоках за регіонами України. 

За результатами комплексної статистичної оцінки економічного зростання та 

матеріального добробуту населення регіонів України можна підвести такі 

підсумки.  

Найвищий рівень розвитку реального сектору економіки зафіксовано у 

м. Київ (перше місце в рейтингу регіонів у даній групі показників), Вінницькій 

(2-ге місце) та Черкаській областях (3-тє місце), водночас найнижчий – у 

Запорізькій (23-тє місце), Донецькій (24-те місце) та Луганській (25-те місце) 

областях. Стосовно рейтингових місць у групі економічного зростання з надання 

послуг, регіони розподілилися таким чином: м. Київ (1-ше місце), Харківська  

(2-ге місце) та Київська області (3-тє місце) займають лідерські позиції, тоді як 

Тернопільська (23-тє місце), Донецька (24-те місце) та Луганська (25-те місце) 

області мають найнижчий рівень розвитку у цій групі (додаток В, табл. В.2).  
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За загальною статистичною оцінкою системи показників, що характеризують 

зростання економіки і матеріального добробуту, найвищу рейтингову оцінку за всіма 

групами має м. Київ (1-ше місце), Київська (2-ге місце) та Львівська області (3-тє 

місце), табл. 2.12. 

На наш погляд, органи державної влади мають звернути увагу на показники 

регіональної статистики для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і 

поліпшення індикаторів зростання економіки та матеріального добробуту 

населення. 

В такому аспекті можна розглянути, наприклад, Чернівецьку область, яка за 

результатом проведеного рейтингування, зайняла 23-тє місце (табл. 2.12). Для 

виявлення можливих резервів підвищення рівня зростання економіки та 

покращення матеріального добробуту населення області проаналізуємо особливості 

розвитку цього регіону. 

Розвиток Чернівецької області гальмується через достатньо низьку рейтингову 

позицію за групами показників як рівня життя (18-те місце), так і якості життя 

населення (22-ге місце) (додаток В, табл. В.1). Зокрема, вкрай складна ситуація у 

регіоні спостерігається за такими групами показників: витрати населення (22-ге 

місце), умови життя (18-те місце), освіта (24-те місце), культура, відпочинок і 

туризм (23-тє місце). Значення показників за цими групами більш за інші 

негативно позначаються на загальному розвитку регіону та його позиції у рейтингу. 

При вирішенні управлінських питань стосовно зазначених груп показників, 

необхідно враховувати і сильні сторони розвитку регіону, за якими область займає 

передові позиції, а саме за станом внутрішньої торгівлі та цінами Чернівецька 

область посідає 4-те місце, у сфері інформаційного суспільства та зв’язку – 6-те 

місце, будівництва – 8-ме місце, науки та інновацій – 9-те місце (див. додаток В, 

табл. В.2). Таким чином, Чернівецька область, за результатами проведеного 

аналізу, в групі показників матеріального добробуту займає 20-те місце, у групі 

показників зростання економіки ситуація дещо краща – 19-те місце, за рахунок 

високого рівня розвитку ринку праці – 3-тє місце (табл. 2.12, див. додаток В). 
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За подібним принципом будуються глобальні індекси, які відображають позицію 

окремої країни, яка бере участь в спостереженні, за певними критеріями формування 

основи вибірки. Глобальні індекси створюються дослідниками і дослідницькими 

центрами для зіставлення країн світу за певними характеристиками: ступеня 

розвиненості економіки, рівнем конкурентоспроможності, добробуту тощо [196].  

Під час розрахунку глобальних індексів виникає ряд спільних проблем, 

пов’язаних з відбором даних (забезпечення однорідності, наявність пропусків 

даних, відсутність уніфікованості даних у національних джерелах), їх 

узагальненням, урахуванням значущості окремих показників або груп показників у 

вагових коефіцієнтах, методами обчислення комбінованих індексів. 

Одним з таких інструментів при загальному порівнянні рівня життя різних 

країн світу є індекс людського розвитку (ІЛР), у розрахунку якого враховують три 

компоненти: очікувану тривалість життя, рівень грамотності та валовий внутрішній 

продукт на душу населення.  

У 2018 р. ІЛР України склав 0,750 при середньому по 189-ти країнах світу 

0,731, що відповідає високому рівню людського розвитку, або 88-му місцю [271]. 

Украй невтішним є також ключовий для економічного розвитку показник ВВП за 

паритетом купівельної спроможності, за яким Україна в 2018 р. посіла 111-те місце 

у світі, перебуваючи в групі найбідніших країн [290]. Наведені рейтингові оцінки є 

свідченням того, що в нашій країні існує значний розрив між високими показниками 

розвитку людського капіталу та рівнем його реалізованості в економічній діяльності.  

Економічне зростання взаємопов’язане з конкурентоспроможністю держави 

на світовому ринку товарів і послуг. За Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 2019 Україна зайняла 85-те місце серед 141-ї країни світу 

[288]. За Міжнародним індексом щастя Україна опинилася на 70-му місці серед 

140-ка країн світу [267]. Головне завдання індексу відобразити «реальний» 

добробут націй, адже кінцева мета більшості людей не бути багатими, а бути 

щасливими і здоровими. Тому порівняння, зокрема, значення ВВП тут вважається 

недоречним. За індексом процвітання 2019, що оцінюється за такими категоріями, 
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як: розвиток економіки, ведення бізнесу, уряд, освіта, охорона здоров'я, безпека, 

персональні свободи, соціальний капітал, екологія – Україна посіла 96-те місце 

серед 167-ми країн світу [289]. 

За ініціативами міжнародних організацій розраховуються ще багато 

різноманітних індексів у тій чи іншій сфері життєдіяльності суспільства. Такі 

рейтингові оцінки є важливими для порівняння країни у міжнародному 

співтоваристві. Від них багато в чому залежить рівень підтримки держави 

іноземними партнерами, надходження прямих інвестицій і, як наслідок, економічне 

зростання та матеріальний добробут населення.  

Одним з основних наслідків державного регулювання зростання економіки є 

покращення матеріального добробуту громадян, який характеризується 

досягнутим рівнем за певний період часу. Якщо розглядати це явище в динаміці, то 

можна зробити висновок, що рівень матеріального добробуту коливається. Тому 

конкретизація завдань державної політики у цій галузі має ґрунтуватись не стільки 

на досягненні значення матеріального добробуту та розвитку економіки, скільки на 

виконанні функцій, які сприятимуть їхньому взаємозв’язку у сучасному 

громадянському суспільстві. Основними з них на погляд автора є: 

1) регуляторна, пов’язана з вибором як моделей економічного розвитку, так 

і пріоритетом у покращенні окремих складових матеріального добробуту; 

2) захисна, пов’язана з утворенням стійкого взаємозв’язку між матеріальним 

добробутом та обраною моделлю економічного розвитку; 

3) розвитку – на основі досягнення рівня матеріального добробуту залежно 

від розвитку економіки (рис. 2.15). 

Для належного відтворення трудових ресурсів та утворення національного 

багатства формується відповідний бази для подальшого поступу до якісних змін у 

даних галузях державної політики та соціально-економічного розвитку країни в 

цілому. Така функція досліджуваного взаємозв’язку конкретизується досягненням 

у темпі зростання валового внутрішнього продукту. 
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Рис. 2.15. Функції взаємозв’язку зростання економіки  

та матеріального добробуту населення країни 

Джерело: розроблено автором за [186] 

 

Загальним кінцевим результатом економічного зростання є підвищення 

добробуту населення, тому визначення кількісної міри взаємозв’язку між 

показниками у цих галузях державної політики дає уявлення про те, чи впливає 

економічна ситуація, що склалась у регіоні, на добробут його громадян. З цією 
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де емдК  – коефіцієнт взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту, 
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(комплексна оцінка економіки та матеріального добробуту населення);  

п – загальна кількість показників, включених у розрахунок. 
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Зауважимо, що наведена формула дозволяє встановити досягнутий рівень 

розвитку окремих галузей державної політики (матеріального добробуту – Кмд та 

економіки – Ке): ,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. 

Наведемо значення пропонованого показника в табл. 2.14.  

Таблиця 2.14 

Значення коефіцієнтів взаємозв’язку зростання економіки та матеріального 

добробуту населення регіонів України, 2018 р. 

Регіон Квмд Кве Квемд 

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 

Джерело: розраховано автором на основі даних табл. 2.12 
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Дані табл. 2.14 ілюструють розподіл досліджуваних регіонів за значенням 

коефіцієнта Кемд. Відповідно до системи доведень розрахунків параметрів 

статистичних рівнянь залежностей, показників тісноти і стійкості зв’язку при 

цьому методі аналізу, для розмежування залежності між чинниковими та 

результативними ознаками на стійку і нестійку, застосовується відповідна шкала 

оцінки залежностей. В основі цієї шкали лежить розрахунок коефіцієнта стійкості 

зв’язку, значення якого змінюються від 0 до 1. Стійким вважається зв’язок при 

значенні коефіцієнта стійкості зв’язку від 0,7 (нормативне значення, що свідчить 

про достатність регіону). Наявність стійкої залежності свідчить про достовірність 

параметрів рівнянь залежності, що дає можливість використати їх при проведенні 

нормативних розрахунків [102]. Зауважимо, що для визначення коефіцієнта 

досягнутого рівня матеріального добробуту (Кмд) та коефіцієнта досягнутого рівня 

економіки (Ке), а також коефіцієнта взаємозв’язку економіки та матеріального 

добробуту (Кемд), за аналогією до наведеної формули Кемд, застосовано відповідні 

значення результатів комплексного статистичного оцінювання матеріального 

добробуту населення та економіки регіонів України (Квмд, Кве, Квемд) і кількість 

показників, включених в розрахунок. Зокрема, група показників матеріального 

добробуту – це система з 60 показників, група показників економічного зростання – 

54 показники, загалом 114 показників, включених у розрахунок. Наприклад, для 

Вінницької області послідовність розрахунків наступна: 

1) коефіцієнт досягнутого рівня матеріального добробуту: 

 

36,292
1 0,395

60
мдК

 
   

 
; 

 

2) коефіцієнт досягнутого рівня економіки  27,643
1 0,488

54еК    ; 

3) коефіцієнт взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту  

 

63,936
1 0,439

114
емдК

 
   

 
. 
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За даними табл. 2.14 та відповідно до шкали оцінки залежностей, 24 із 25 

досліджуваних регіонів необхідно віднести до групи нестійкого зв’язку дуже 

низького рівня [102]. Тільки м. Київ зі значенням коефіцієнта 0,69емдК   можна 

віднести до групи нестійкого зв’язку помітного рівня. Зауважимо, що відповідно 

до вказаної шкали стійким є зв’язок, для якого аналізований коефіцієнт дорівнює 

або більше за 0,7 [102, с. 90–92]. Детальніше про виявлений взаємозв’язок, 

запропоновану формулу та шкалу матеріального добробуту наведемо інформацію 

в підрозділі 3.2. 

Отже, комплексна статистична оцінка економічного зростання та 

матеріального добробуту населення регіонів України здійснена на підставі наявної 

статистичної інформації за 114 показниками у зазначених галузях державної 

політики. Крім того, аналіз результатів проведеного оцінювання здійснено з огляду 

на взаємозв’язок цих галузей і запропонована відповідна кількісна міра, що дає 

можливість оцінити не тільки розвиток виробництва товарів і послуг, але і його 

вплив на матеріальний добробут населення. 

Отримані значення коефіцієнтів взаємозв’язку зростання економіки та 

матеріального добробуту населення регіонів України свідчать про значний розрив 

у рівнях розвитку цих галузей державної політики. Тому регіонам країни необхідно 

покращувати значення коефіцієнта 
емдК  як мінімум до 0,7. Такий підхід передбачає 

формулювання конкретних завдань для органів виконавчої влади на місцях з метою 

покращання рівнів розвитку економіки і матеріального добробуту населення у їх 

взаємозв’язку. 

Теоретичні та практичні проблеми статистичного вивчення взаємозв’язку 

зростання економіки та матеріального добробуту як необхідного елемента 

механізму оцінювання ефективності соціальної та економічної політик держави 

потребують подальшого вирішення. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

У другому розділі здійснено статистичне оцінювання економічного 

зростання та матеріального добробуту населення, що дозволило дійти таких 

висновків: 

1. Головною метою соціально-економічного розвитку країни є підвищення 

матеріального добробуту її населення. Для того, щоб визначити гідний рівень 

життя населення певної територіальної одиниці (держава, регіон, селище тощо), 

необхідно враховувати стан не тільки її економічної та соціальної діяльності, але й 

демографічної, екологічної, політичної. 

2. На сучасному етапі розвитку економічної науки ще не до кінця 

відпрацьовані чіткі і науково обґрунтовані критерії об'єктивної оцінки показників, 

на основі яких можна визначити реальний кількісний і якісний стан рівня 

матеріального добробуту різних соціальних верств населення. Відмічена 

необхідність у розробці такої системи показників, яка б змогла дати кількісну та 

якісну оцінку рівня матеріального добробуту населення у взаємозв’язку з 

економічним зростанням для формування ефективної державної політики з метою 

забезпечення гідного рівня добробуту населення. Наголошено на: 

1) доцільності зміни парадигми стратегічного планування розвитку людського 

капіталу через планування і контроль ключових показників матеріального 

добробуту; 

2) необхідності застосовування оцінки рівня матеріального добробуту 

населення як ключового показника ефективності діяльності органів державного 

управління на державному і регіональному рівнях управління шляхом використання 

оцінки ефективності впливу державних програм і заходів на покращання рівня і 

якості життя населення. 

3. Використання офіційної статистичної інформації є основним шляхом 

забезпечення достовірності та обґрунтованості дослідження взаємозв’язку між 

рівнем економіки і рівнем матеріального добробуту населення. Опосередковано 
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свідчать про рівень, якість життя та добробут населення країни показники 

демографічної статистики. За даними офіційної статистики України дослідження 

рівня життя населення проводять за чотирма основними групами показників, такі 

як: 1) доходи і витрати населення; 2) витрати і ресурси домогосподарств; 3) 

споживання продуктів харчування; 4) житлові умови.  

4. У 2018 р. середній грошовий дохід домогосподарства склав 8904 грн, або 

4220 грн на одного члена домогосподарства при законодавчо встановленому 

прожитковому мінімумі 1745 грн на одну особу за місяць та фактичному 

прожитковому мінімумі 3263 грн. Основними джерелами доходів населення були 

оплата праці та пенсії: у 2018 р. їх питома вага у структурі грошових доходів 

домогосподарств становила 60,5 % та 19,5 %, відповідно. Незначну частку доходів 

(6,6 %) отримано домогосподарствами від підприємницької діяльності та 

самозайнятості. У 2010–2018 рр. номінальна заробітна плата зростала вищими 

темпами, ніж реальна (як вийняток – 2013 р.). Протягом досліджуваного періоду в 

структурі витрат домогосподарств домінували продовольчі товари (51,1 % у 

2018 р.), частка непродовольчих товарів склала 25,7 %. 

5. Проведення моніторингу показників бідності здійснюється на основі 

даних комплексного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що 

здійснює Державна служба статистики України. За період 2010–2018 рр. межа 

бідності у грошовому виразі мала тенденцію до зростання, а відносний рівень 

бідності хоча й мав тенденцію до зростання з 2015 р., проте значення 2018 р. 

(24,1 %) є меншим за 2017 р. (24,4 %), що в цілому є позитивною тенденцією.  

6. Показники диференціації доходів населення розглядаються як важливий 

фактор матеріального добробуту населення країни та її економічного зростання. 

Рівень доходів громадян в цілому – результат розвитку економіки країни. 

Нерівність доходів характерна для всіх економічних систем. Економічне зростання 

не завжди призводить до вирішення проблем бідності та супроводжується 

посиленням майнового розшарування населення. Диференціація доходів складається 

під впливом економічних, демографічних і соціальних факторів. 

7. Статистика вивчає доходи та витрати населення України в контексті 

системи національних рахунків. Основною інформаційною базою для статистичної 
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оцінки нерівномірності розподілу населення за доходами й витратами різних 

соціальних груп населення є дані вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств. 

8. Проведено статистичну оцінку соціально-економічної диференціації 

населення за рівнем доходів по Україні за такими показниками, як: крива Лоренца 

(лінія фактичного розподілу); коефіцієнт концентрації доходів населення, або 

індекс Джині; децильний коефіцієнт диференціації доходів населення; 

співвідношення грошових доходів найбільш та найменш забезпечених 10 % 

населення (децильний коефіцієнт фондів); співвідношення грошових доходів 

найбільш та найменш забезпечених 20 % населення (квінтильний коефіцієнт 

фондів). Крім того, розглянуто показники, що визначають масштаби бідності за 

абсолютним критерієм за доходами. За даними вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств виявлено, що розподіл загальних і грошових доходів 

домогосподарств України в цілому характеризується зміщенням доходів у бік 

найбагатших. Зростання соціально-економічної нерівності не лише призводить до 

зростання соціальної напруги, а й сповільнює темп економічного зростання. 

9. В Україні за період 2010–2018 рр. виявлено пряму залежність між 

показниками «Відносний рівень бідності (75 % медіанних сукупних витрат)» та 

«Рівень продуктивності праці (обсяг ВВП у розрахунку на одного зайнятого)» та 

обернену залежність між показниками «рівень продуктивності праці (обсяг ВВП у 

розрахунку на одного зайнятого)» та «Частка домогосподарств із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами на місяць нижче законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму у кількості домогосподарств відповідної групи, %».  

10. Економічне зростання – це основний індикатор економічного розвитку і 

підвищення матеріального добробуту населення. Проблематика співвідношення 

показників у цих видах державної політики на сьогодні є недостатньо 

опрацьованою, отже їх необхідно розглядати з наукової та, зокрема, статистичної 

позицій. Необхідною умовою для статистичної оцінки економічного зростання і 

матеріального добробуту населення є встановлення переліку статистичних 
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показників. У зв’язку з цим, статистичну оцінку показників, що характеризують 

економічне зростання та матеріальний добробут населення, доцільно здійснювати 

за допомогою статистичних методів, одним з яких є метод комплексних 

статистичних коефіцієнтів. 

11. Відповідно до авторського визначення поняття «матеріальний добробут 

населення», викладеного у підрозділі 1.1, що формується на перетині понять 

«рівень життя населення» та «якість життя населення», розроблено структурно-

логічну схему взаємовпливу економічного зростання та матеріального добробуту 

населення країни. У зв’язку з цим сформовано систему статистичних показників 

аналізу економічного зростання та матеріального добробуту населення з огляду на 

статистичні дані, наявні у відповідних офіційних статистичних публікаціях 

Державної служби статистики України. Досліджувана система показників включає 

114 показників, які поділено на дві групи: показники матеріального добробуту – це 

система з 60 показників; показники економічного зростання – система з 

54 показників. 

12. Здійснено комплексну статистичну оцінку економічного зростання та 

матеріального добробуту населення регіонів України за даними 2018  р. на основі 

методу комплексних статистичних коефіцієнтів. Такий підхід дозволив встановити 

рейтинг регіонів України за системою показників, що характеризують взаємозв’язок 

економічного зростання та матеріального добробуту; підтвердити гіпотезу про 

наявність взаємозв’язку між показниками розвитку економіки та матеріального 

добробуту стосовно формування матеріального добробуту за рахунок стану справ 

в економіці; запропонувати інтерпретацію функцій взаємозв'язку економіки та 

матеріального добробуту населення у державному управлінні. За загальною 

статистичною оцінкою системи показників, що характеризують економічне 

зростання та матеріальний добробут населення, найвищу рейтингову оцінку за 

всіма групами мають м. Київ (1-ше місце), Київська (2-ге місце) та Львівська 

області (3-тє місце). 

13. Запропоновано формулу для обчислення коефіцієнта взаємозв’язку 

економіки та матеріального добробуту населення Кемд, яка дозволяє встановити 
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досягнутий рівень розвитку як окремих галузей державної політики (матеріального 

добробуту – Кмд та економіки – Ке), так і їх сукупності (коефіцієнт взаємозв’язку 

зростання економіки і матеріального добробуту населення – Кемд). Для інтерпретації 

значень коефіцієнта взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту 

населення Кемд окремого об’єкта оцінки (регіону) запропоновано використовувати 

шкалу оцінки методу статистичних рівнянь залежностей. За відповідними 

розрахунками 24 із 25 досліджуваних регіонів необхідно віднести до групи 

нестійкого зв’язку дуже низького рівня і тільки м. Київ зі значенням коефіцієнта 

Кемд = 0,69 можна віднести до групи нестійкого зв’язку помітного рівня. 

Статистичний підхід до обґрунтування державної політики у цих галузях дозволяє 

кількісно обґрунтовувати необхідні нормативи планування. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [113, 176, 

183, 188, 281]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

 

3.1. Індексний аналіз економічного зростання та доходів і витрат 

населення 

 

 

У системі статистичних методів оцінки впливу чинників на результати 

економічної діяльності важливе місце займає індексний аналіз, який дозволяє 

дослідити вплив зміни значень кількісних та якісних показників на результати 

господарської діяльності. 

Серед статистичних методів індексний метод застосовують для оцінювання 

функціональних залежностей, що характеризують доходи і витрати 

домогосподарств з метою забезпечення аналітичною статистичною інформацією 

органів державної влади, відповідальних за соціальну політику. 

Врахування потреб економічної практики передбачає застосування поряд з 

відомими індексними моделями також пропоновану методику, яка дозволяє 

визначити відповідно до встановлених державою основних макроекономічних 

індикаторів приріст реальних доходів громадян країни як за період дослідження, 

так і на прогнозовану перспективу. Причому в якості прогнозних значень для 

застосування даної методики можна прийняти значення, визначені як за допомогою 

методів прогнозування, так і нормативними документами уряду. 

Проблемами статистичного оцінювання індексним методом макроекономічних 

показників, його методологічними і методичними аспектами займаються такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Герасименко [224], А. Головач, А. Єріна [60, 61, 223], 

О. Кулинич. [90, 94, 101], Р. Кулинич [102], Н. Парфенцева [226], І. Єлісеєва [58] та ін. 
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Статистичний індекс – це кількісна характеристика зміни досліджуваного 

явища в часі порівняно з простором (за об’єктами) і порівняно з планом 

(прогнозом) [3, 12, 31, 81, 83, 102, 131, 161].  

На основі індексного аналізу дослідимо вплив зміни номінальних доходів 

населення за рахунок реального зростання доходів, а також за рахунок перевищення 

темпу збільшення номінальних доходів фактичного рівня інфляції. Методикою 

передбачено такого роду розрахунки як для країни в цілому, так і в регіональному розрізі. 

Застосування запропонованої методики дозволяє здійснити обґрунтовану 

соціальну політику щодо доходів населення, а також оперативне управління цим 

процесом відповідно до зміни рівнів споживчих цін у результаті їх інфляції, що 

уможливлює статистичний аналіз економічного зростання та матеріального 

добробуту населення [280]. 

Методологія індексного аналізу впливу чинників на формування обсягу 

доходів і витрат населення України потребує подальшої розробки. Враховуючи 

потреби економічної практики, в роботі ставиться мета вибрати з нагромадженого 

багатства індексної методології теоретично обґрунтовані та практично найбільш 

прийнятні способи індексних розрахунків і викласти їх в доступній для 

господарських суб’єктів формі [226]. 

Розглянемо спосіб оцінки індексним аналізом впливу інфляції на доходи 

населення України в прогнозованому періоді. Важливою характеристикою стану та 

динаміки прогнозованих доходів населення є оцінка зміни рівнів споживчих цін в 

результаті їх інфляції. Індексний метод дозволяє оцінити зміну прогнозованих доходів 

населення внаслідок інфляційних процесів на споживчому ринку у майбутньому періоді. 

Побудуємо систему статистичних індексів, яка описує взаємозв'язок індексів 

доходів населення та індексів споживчих цін [90, 102, 224]: 
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реальних доходів 

  

Індекс прогнозованих 

споживчих цін  

(індекс інфляції) , 

pqI  = qI    pI   
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де 
0 0p q  і 

пл плp q  – сума прогнозованих номінальних доходів населення у 

базисному та передбачуваному періодах, відповідно; 

0
пл пл

пл

пл

p q
p q

I
   – сума прогнозованих реальних доходів населення 

(у порівнянних споживчих цінах) у майбутньому періоді. 

Для проведення індексного аналізу доходів населення за фактичними даними 

за 2010–2019 рр., а також здійснення прогнозних розрахунків на 2020–2022 рр. 

відповідним методом, складемо табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані для індексного аналізу впливу індексу споживчих цін  

на доходи населення 

Рік 
Доходи населення, 

млн грн 

Індекс доходів населення, 

відсотків  

до попереднього року 

Індекси споживчих цін, 

грудень до грудня 

попереднього року 

2010 1101175 123,1 109,1 

2011 1266753 115,0 104,6 

2012 1457864 114,5 99,8 

2013 1548733 106,2 100,5 

2014 1516768 102,6 124,9 

2015 1772016 116,8 143,3 

2016 2051331 115,8 112,4 

2017 2652082 129,3 113,7 

2018 3248730 122,5 109,8 

2019 3699346 113,9 104,1 

Прогнозовані значення 

2020 4232052 114,4 111,6 

2021 4841467 114,4 105,3 

2022 5538638 114,4 105,1 

Джерело: складено автором за даними [44, 46, 192]  
 

Дані табл. 3.1 щодо прогнозованих значень індексів споживчих цін на 2020–

2022 рр. отримано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

15.05.2019 № 555 (в ред. постанови КМУ від 23.10.2019 та 04.04.2020) «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 рр.» 

(сценарій 1 прогнозу). 
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Прогнозовані дані щодо індексів доходів населення на 2020–2022 рр. 

отримано шляхом розрахунку за формулою середньої геометричної за наявними 

даними індексів доходів населення за 2010–2019 рр. 

На основі даних табл. 3.1 побудуємо графіки рис. 3.1, що описують динаміку 

фактичних індексів номінальних доходів населення та індексів споживчих цін у 2010–

2019 рр., а також прогнозовані значення відповідних індексів на 2020–2022 рр. 

 

 

Рис. 3.1. Динаміка індексів доходів населення України  

та індексів споживчих цін в Україні (2010–2022 рр.) 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.1 

 

Як видно з рис. 3.1, протягом досліджуваного періоду індекс номінальних 

доходів населення по відношенню до попереднього року перевищує індекс 

споживчих цін проти грудня попереднього року, окрім значень цих показників у 

2014 та 2015 рр. на 22,3 % та 26,5 %, відповідно. Негативно позначився на економіці 

України у 2014–2015 рр. початок окупації Росією Автономної Республіки Крим та 

частини територій у Донецькій та Луганській областях. 

На основі даних табл. 3.1 та рис. 3.1 побудуємо табл. 3.2 для встановлення 

розміру реального обсягу доходів населення, а також відповідної системи індексів, на 

основі якої можна надати кількісну характеристику основних факторів формування 

доходів населення в динаміці.  

 

70

80

90

100

110

120

130

140

150

70

80

90

100

110

120

130

140

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

2
0
2

1

2
0
2

2

2
0
2

3

в
ід

со
тк

ів
, 

гр
у
д

ен
ь
 д

о
 г

р
у
д

н
я
 

п
о

п
ер

ед
н

ь
о

го
 р

о
к
у

в
ід

со
тк

ів
 д

о
 п

о
п

ер
ед

н
ь
о

го
 р

о
к
у

Індекси доходів населення Індекси споживчих цін



132 

Таблиця 3.2 

Прогнозовані номінальні та реальні доходи населення (2020–2022 рр.) 

Рік 

Прогнозоване значення Індекс 

номінальних 

доходів 
реальних доходів 

номінальних 

доходів 

споживчих  

цін 

реальних 

доходів 

плплqp    пл

p

плпл qp
I

qp
0  pqI  

pI  
qI  

2020 4232052 3792161 114,4 111,6 102,5 

2021 4841467 4597784 114,4 105,3 108,6 

2022 5538638 5269874 114,4 105,1 108,8 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.1 

 

Фактичне значення номінальних доходів у 2019 р., яке є базою для порівняння 

з прогнозованим значенням 2020 р., становить
0 0

3699346p q   млн грн.  

За даними табл. 3.2, індекс прогнозованих номінальних доходів у 2020 р. 

порівняно з фактичними даними за 2019 р. становить 114,4 % (так само як за 2021 та 

2022 рр.), а індекси реальних доходів та споживчих цін – 102,5 % та 111,6 %, 

відповідно, у 2021 р. індекс реальних доходів та індекс споживчих цін відповідають 

значенням 108,6 % та 105,3 %, у 2022 р. – 108,8 % та 105,1 %, відповідно.  

За розрахунками статистичних індексів, наведеними у табл. 3.2, визначимо 

інтенсивність впливу включених у модель чинників на формування доходів 

населення України (табл. 3.3) [110]. 

Дані табл. 3.3 свідчать про те, що загальне зростання обсягу прогнозованих 

номінальних доходів по Україні у 2019 р. порівняно з попереднім роком складе 

556977 млн грн, у 2020 р. – 653334 млн грн, у 2021 р. – 766360 млн грн. Крім того, 

дані табл. 3.3 показують, що загальне зростання обсягу прогнозованих номінальних 

доходів по Україні у 2020 р. порівняно з попереднім роком складе 532706 млн грн, у 

2021 р. – 609415 млн грн, у 2022 р. – 697171 млн грн. Частка зростання реальних 

доходів населення за рахунок збільшення номінальних доходів у 2020 р. проти 

попереднього року становитиме 17,4 %, або 92815 млн грн (індекс реальних доходів 

становить 102,5 %, тобто 
1,144

1,025
1,116

pq

q

p

I
I

I
   ), у 2021 р. – 60,0 %, або 

365732 млн грн, у 2021 р. – 61,4 %, або 428407 млн грн. 
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Таблиця 3.3 

Вплив зростання (зниження) доходів населення  

та споживчих цін у прогнозованому періоді 

Чинник зміни доходів 

населення 

Зростання (+), 

зниження (–)  

у 2020 р. 

Зростання (+), 

зниження (–)  

у 2021 р. 

Зростання (+), 

зниження (–)  

у 2022 р. 

млн грн % млн грн % млн грн % 

Загальне збільшення 

(зменшення) номінальних 

доходів 

пл плp q –
0 0p q  

4232052– 

–3699346= 

=532706 

+100,0 

4841467– 

–4232052= 

=609415 

+100,0 

5538638– 

–4841467= 

=697171 

+100,0 

У тому числі: 

а) реальне зростання доходів 

населення внаслідок збільшення 

номінальних доходів 

0 плp q –
0 0p q  

3792161– 

–3699346= 

=92815 

+17,4 

4597784– 

–4232052= 

=365732 

+60,0 

5269874– 

–4841467= 

=428407 

+61,4 

б) зростання номінальних 

доходів населення внаслідок 

перевищення темпу росту 

номінальних доходів фактичного 

рівня споживчих цін 

пл плp q –
0 плp q  

4232052– 

–3792161= 

=439891 

+82,6 

4841467– 

–4597784= 

=243683 

+40,0 

5538638– 

–5269874= 

=268764 

+38,6 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.1 та 3.2 

 

Прогнозоване значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) на 2020 р. 

становить 111,6 %, на 2021 р. – 105,3 %, на 2022 р. – 105,1 %. Це означає, що 

прогнозоване зростання номінальних доходів на 2020–2022 рр. випереджає 

зростання інфляції на 2,8 %, 9,1 % та 9,3 %, відповідно, в результаті чого планується 

отримати приріст номінальних доходів у 2020 р. на суму 439891 млн грн, або 82,6 % 

до загального обсягу зростання номінальних доходів, у 2021 р. – на 243683 млн грн, 

або 40,0 % та у 2022 р. – на 268764 млн грн, або 38,6 %. Аналогічно виконаємо 

розрахунки для індексного аналізу витрат населення в розрахунку на одну особу. 

Вихідні дані наведемо у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Вихідні дані для індексного аналізу впливу індексу споживчих цін  

на витрати населення в розрахунку на одну особу 

Рік 

Витрати населення  

в розрахунку  

на одну особу, грн 

Індекс витрат населення  

в розрахунку на одну особу, 

відсотків до попереднього 

року 

Індекси споживчих цін, 

грудень до грудня 

попереднього року 

2010 20477,3 115,9 109,1 

2011 25021,4 122,2 104,6 

2012 28745,1 114,9 99,8 

2013 31490,0 109,5 100,5 

2014 34557,1 109,7 124,9 

2015 40633,6 117,6 143,3 

2016 47776,4 117,6 112,4 

2017 61702,1 129,1 113,7 

2018 76110,7 123,4 109,8 

2019 90785,4 119,3 104,1 

Прогнозовані значення 

2020 107126,8 118,0 111,6 

2021 126409,6 118,0 105,3 

2022 149163,3 118,0 105,1 

Джерело: складено автором за даними [44, 46, 192] 

 

Прогнозовані дані щодо індексів витрат населення в розрахунку на одну 

особу на 2020–2022 рр. отримано шляхом розрахунку за формулою середньої 

геометричної за наявними даними обсягів витрат населення в розрахунку на одну 

особу за 2010–2019 рр. Зобразимо на рис. 3.2 фактичні та прогнозовані значення 

індексів витрат населення в розрахунку на одну особу та індексів споживчих цін. 

Як видно з рис. 3.2, протягом досліджуваного періоду індекс витрат 

населення в розрахунку на одну особу по відношенню до попереднього року 

перевищує індекс споживчих цін проти грудня попереднього року, окрім значень 

відповідних показників у 2014 та 2015 рр. Якщо у 2014 р. індекс інфляції 

перевищив індекс витрат населення в розрахунку на одну особу на 15,2%, то у 

2015 р. така різниця склала 25,7 %, що є наслідком початку російської збройної 

агресії проти України та загарбанням Росією частини українських територій. 
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Рис. 3.2. Динаміка індексів витрат населення в розрахунку  

на одну особу України та індексів споживчих цін в Україні у 2010–2022 рр. 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.4 

 

За даними табл. 3.4 та рис. 3.2 побудуємо табл. 3.5 для встановлення розміру 

реального обсягу витрат населення в розрахунку на одну особу, а також відповідної 

системи індексів, на основі якої можна надати кількісну характеристику основних 

факторів формування витрат населення у розрахунку на одну особу в динаміці. 

 

Таблиця 3.5 

Прогнозовані номінальні та реальні витрати населення  

в розрахунку на одну особу (2010–2022 рр.) 

Рік 

Прогнозоване значення Індекс 

номінальних 

витрат населення 

в розрахунку  

на одну особу 

реальних витрат 

населення в розрахунку 

на одну особу 

номінальних 

витрат 

населення в 

розрахунку на 

одну особу 

споживчих  

цін 

реальних 

витрат в 

розрахунку на 

одну особу 

пл плp q  0
пл пл

пл

p

p q
p q

I
   pqI  

pI  
qI  

2020 107126,8 95991,8 118,0 111,6 105,7 

2021 126409,6 120047,1 118,0 105,3 112,1 

2022 149163,3 141925,1 118,0 105,1 112,3 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.4 
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Фактичне значення номінальних витрат населення в розрахунку на одну 

особу у 2019 р., яке слугує базою для порівняння з прогнозованим значенням 2020 р., 

становить
0 0

90785,4p q   грн. 

За даними табл. 3.5, індекс прогнозованих номінальних витрат населення в 

розрахунку на одну особу в 2020 р. порівняно з фактичними даними за 2019 р. 

складає 118,0 % (так само у 2021 та 2022 рр.), а індекси реальних витрат населення 

в розрахунку на одну особу та споживчих цін 105,7 % та 111,6 %, відповідно. У 

2021 р. індекс реальних витрат населення в розрахунку на одну особу та індекс 

споживчих цін відповідають значенням 112,1 % та 105,3 %, у 2021 р. – 112,3 % та 

105,1 %, відповідно.  

Відповідно до розрахунків статистичних індексів, наведених у табл. 3.5, 

визначимо інтенсивність впливу включених до моделі чинників на формування 

витрат населення в розрахунку на одну особу (табл. 3.6) [110]. 

Дані табл. 3.6 свідчать про те, що загальне зростання обсягу прогнозованих 

номінальних витрат населення в розрахунку на одну особу по Україні у 2020 р. 

порівняно з попереднім роком складе 16341,4 грн, у 2021 р. – 19282,8 грн, у 

2022 р. – 22753,7 грн. 

Частка зростання реальних витрат населення в розрахунку на одну особу за 

рахунок збільшення номінальних витрат населення у розрахунку на одну особу в 

2020 р. проти попереднього року становитиме 31,9 %, або 5206,4 грн (індекс 

реальних витрат населення в розрахунку на одну особу становить 105,7 %, тобто 

1,180
1,057

1,116

pq

q

p

I
I

I
   ), у 2021 р. – 67,0 %, або 12920,3 грн, у 2022 р. – 68,2 %, або 

15515,5 грн. 

Прогнозоване значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) на 2020 р. 

становить 111,6 %, на 2021 р. – 105,3 %, на 2022 р. – 105,1 %. Це означає, що 

прогнозоване збільшення номінальних витрат населення в розрахунку на одну 

особу у 2020–2022 рр. випереджає зростання інфляції на 6,4 %, 12,7 % та 12,9 %, 

відповідно, в результаті чого планується отримати приріст номінальних витрат 

населення у розрахунку на одну особу в 2020 р. на суму 11135,0 грн, або 68,1 % до 
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загального обсягу зростання номінальних витрат населення в розрахунку на одну 

особу, у 2021 р. – на 6362,5 грн, або 33,0 % та у 2022 р. – на 7238,2 грн, або 31,8 %. 

Таблиця 3.6 

Вплив зростання (зниження) витрат населення  

в розрахунку на одну особу та споживчих цін 

Чинник зміни витрат 

населення в розрахунку на 

одну особу 

Зростання (+), 

зниження (–)  

у 2020 р. 

Зростання (+), 

зниження (–)  

у 2021 р. 

Зростання (+), 

зниження (–) 

у 2022 р. 

грн % грн % грн % 

Загальне збільшення 

(зменшення) номінальних 

витрат населення в 

розрахунку на одну особу 

пл плp q –
0 0p q  

107126,8– 

–90785,4= 

=16341,4 

+100,0 

126409,6– 

–107126,8= 

=19282,8 

+100,0 

149163,3– 

–126409,6= 

=22753,7 

+100,0 

У тому числі: 

а) реальне зростання витрат 

населення в розрахунку на 

одну особу внаслідок 

збільшення номінальних 

витрат населення в 

розрахунку на одну особу 

0 плp q –
0 0p q  

95991,8– 

–90785,4= 

=5206,4 

+31,9 

120047,1– 

–107126,8= 

=12920,3 

+67,0 

141925,1– 

–126409,6= 

=15515,5 

+68,2 

б) зростання номінальних 

витрат населення  

в розрахунку на одну особу 

внаслідок перевищення 

темпу зростання 

номінальних витрат 

населення в розрахунку на 

одну особу фактичного рівня 

споживчих цін 

пл плp q –
0 плp q  

107126,8– 

–95991,8= 

=11135,0 

+68,1 

126409,6– 

–120047,1= 

=6362,5 

+33,0 

149163,3– 

–141925,1= 

=7238,2 

+31,8 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.4 та 3.5 

 

Приріст номінальних доходів/витрат населення слід розглядати як ефект 

досягнення економічного зростання через перевищення швидкості змін в економіці 

швидкості (темпу зростання) інфляції. 
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Таким чином, при відсутності інфляції індекс споживчих цін дорівнюватиме 

одиниці і в такому випадку розмір зростання прогнозованих номінальних і 

реальних доходів або витрат в розрахунку на одну особу буде ідентичним, що 

унеможливлює визначення розміру зростання (зниження) номінальних доходів 

населення/витрат населення в розрахунку на одну особу в результаті впливу 

інфляції. 

Обґрунтування на основі індексного методу прогнозів (планів, завдань чи 

нормативів) макро- та мікроекономічних явищ і процесів при підготовці 

управлінських рішень дозволяє покращити рівень використання наявної 

статистичної інформації. 

Прогнозований розмір збільшення (зменшення) грошових доходів за 

структурою джерел їх надходження (заробітна плата, прибуток і змішаний дохід, 

одержані доходи від власності і соціальні допомоги та інші одержані поточні 

трансферти), а також обсяг грошових витрат і заощаджень та відповідно до 

напрямів витрат населення, внаслідок впливу інфляції, виконується аналогічно. 

 

 

3.2. Статистичне моделювання чинників економічного зростання та 

рівня матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей 

 

 

Розглянемо науково-методичні положення статистичного моделювання 

чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту методом 

статистичних рівнянь залежностей на основі вихідних даних, які було розглянуто 

у підрозділі 2.3: 

1) статики – значень рівня економіки (Ке) та матеріального добробуту 

населення (Кмд), які було встановлено на основі застосування методу комплексних 

статистичних коефіцієнтів; 

2) динаміки – значення чинників економічного зростання та рівня 

матеріального добробуту України за 2016–2018 рр. 
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Проведені розрахунки на основі пропонованої формули для обчислення 

коефіцієнта взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту населення (Кемд) 

у підрозділі 2.3 дозволили оцінити окремо рівень економіки (Ке) та рівень 

матеріального добробуту населення (Кмд) (табл. 2.14 підрозділу 2.3). Як виявлено, 

значення цих показників змінюються від 0 до 1. Приходимо до такої змістовної 

інтерпретації результатів розрахунків цього показника: тим кращим є рівень 

показника, що наближений до 1. Причому, відповідно до шкали оцінки 

залежностей, суттєвий рівень того чи іншого явища досягається при значенні 

досліджуваного показника від рівня 0,7 і вище. Враховуючи це, розглянемо 

методику розрахунку параметрів зв’язку між рівнем економіки Ке та рівнем 

матеріального добробуту населення Кмд за регіонами України у 2018 р. на основі 

застосування методу статистичних рівнянь залежностей [180, 281]. Вихідні дані для 

розрахунку представлені у табл. 2.14 підрозділу 2.3 [180]. 

Шкала оцінки рівня матеріального добробуту (застосовується аналогічним 

чином до показників Ке та Кемд) [181]: 

 

мд

мд

мд

мд

мд

мд

мд

дуже низький,  К 0,5 

низький,  0,5 К 0,6

помітний,  0,6 К 0,7
К

середній,  0,7 К 0,8

високий,  0,8 К 0,9

дуже високий,  0,9 К 1 








 







 

 

 

Відповідно до розрахунків, виконаних програмним забезпеченням «Метод 

статистичних рівнянь залежностей», оптимальною формою взаємозв’язку 

економіки та матеріального добробуту населення є пряма лінійна залежність. 

Визначений при цьому рівень коефіцієнта стійкості зв’язку є достатнім для 

вирішення завдань методом статистичних рівнянь залежностей [102, с. 90–92]. 
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За результатами опрацювання вихідної інформації та застосування 

відповідного програмного забезпечення, рівняння залежності між рівнем 

економіки та рівнем матеріального добробуту населення регіонів України за 

даними 2018 р. має такий вигляд [104, 105, 108]: 

 

max

max
1

1
ix x

x

y y bd


 
  

 
 

, 

 

де 
xy  – теоретичні значення рівня матеріального добробуту регіонів України у 

2018 р., які визначено на основі рівняння одночинникової залежності;  

maxy  – максимальне значення результативної ознаки;  

b  – параметр одночинникової залежності;  

d  – символ відхилень коефіцієнта порівняння чинникової ознаки;  

ix  – значення чинника;  

maxx  – максимальне значення чинникового показника. 

Для розрахунку параметрів рівняння залежності прямої лінії використаємо 

табл. 3.7, де значення рівнів економіки представимо як Ке, а рівнів матеріального 

добробуту – Кмд. 

 

Таблиця 3.7 

Вихідні дані для оцінки взаємозв’язку між рівнями економіки  

та матеріального добробуту населення 

Регіон 
Ке,  

х 

Кмд,  

у max

1 ix

x
  

dx 

max

1 iy

y
  

dy 

xbd  

Теоретичне 

значення 

Кмд, xy  

1 2 3 4 5 6 7 

Вінницька  0,4881 0,3951 0,3712 0,3502 0,2260 0,4706 

Волинська  0,4241 0,4390 0,4536 0,2780 0,2762 0,4401 

Дніпропетровська  0,4378 0,4649 0,4360 0,2355 0,2654 0,4467 

Донецька 0,2409 0,4242 0,6897 0,3024 0,4199 0,3527 

Житомирська  0,4681 0,3746 0,3969 0,3840 0,2417 0,4611 

Закарпатська  0,3683 0,4640 0,5256 0,2370 0,3200 0,4135 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Запорізька  0,3535 0,4725 0,5446 0,2229 0,3316 0,4065 

Івано-Франківська 0,3936 0,4787 0,4929 0,2127 0,3001 0,4256 

Київська  0,5312 0,5007 0,3156 0,1765 0,1922 0,4912 

Кіровоградська 0,4102 0,4036 0,4716 0,3363 0,2871 0,4335 

Луганська 0,2138 0,3510 0,7245 0,4228 0,4411 0,3398 

Львівська  0,4345 0,5318 0,4403 0,1255 0,2681 0,4451 

Миколаївська  0,3910 0,4310 0,4963 0,2911 0,3021 0,4243 

Одеська  0,4352 0,4845 0,4393 0,2032 0,2674 0,4454 

Полтавська  0,4755 0,4126 0,3874 0,3215 0,2358 0,4647 

Рівненська  0,4330 0,4404 0,4422 0,2757 0,2692 0,4444 

Сумська  0,4461 0,3717 0,4253 0,3887 0,2590 0,4506 

Тернопільська  0,3873 0,4404 0,5010 0,2758 0,3050 0,4226 

Харківська  0,4652 0,4776 0,4006 0,2146 0,2439 0,4598 

Херсонська  0,3780 0,4623 0,5131 0,2398 0,3124 0,4181 

Хмельницька  0,4563 0,4357 0,4122 0,2835 0,2509 0,4555 

Черкаська  0,4531 0,4049 0,4162 0,3341 0,2534 0,4540 

Чернівецька  0,3910 0,3975 0,4963 0,3463 0,3022 0,4243 

Чернігівська  0,4526 0,3853 0,4169 0,3663 0,2538 0,4537 

м. Київ 0,7762 0,6081 0,0000 0,0000 0,0000 0,6081 

Разом 10,7047 11,0520 11,2093 6,8244 – 11,0520 

В середньому 0,4282 0,4421 – – – 0,4421 

Джерело: розраховано автором на основі даних табл. 2.14 підрозділу 2.3 

 

Розрахунки параметрів рівняння залежності між рівнем економіки та рівнем 

матеріального добробуту населення виконуємо у такій послідовності: 

1) параметр b обчислюємо за формулою [102, с. 11]: 

 

max

max

1
6,8244

0,6088;
11,2093

1

i

y

x i

y

d y
b

d х

х

 
 

    
 
 

 







 

 

2) 
max 0,6081.y   

Рівняння прямої лінійної залежності між рівнем економіки та рівнем 

матеріального добробуту регіонів України у 2018 р. набуде вигляду: 
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max

1
0,6081 1 0,6088 .

ix x

x

y d


 
  

 
 

 

 

Параметр b у рівнянні залежності означає, що величина зміни відхилень 

коефіцієнта порівняння результативної ознаки зумовлена у 0,61 раза зміною 

відхилень коефіцієнтів порівняння чинника на одиницю [97].  

Коефіцієнт стійкості зв’язку між рівнем економіки та рівнем матеріального 

добробуту обчислимо за формулою [102, с. 99]: 

 

1
y x

y

d bd
K

d


 




, 

 

де K  – коефіцієнт стійкості зв’язку; 

yd  – різниця від одиниці коефіцієнта порівняння фактичних значень 

результативного показника; 

xbd  – величина відхилень коефіцієнта порівняння розрахункових значень 

результативного показника. 

Для визначення коефіцієнта стійкості зв’язку між рівнем економіки та рівнем 

матеріального добробуту регіонів України у 2018 р. побудуємо табл. 3.8. 

Звідси: 

1,6187
1 1 0,76.

6,8244

y x

y

d bd
K

d


    




 

 

За шкалою оцінки залежностей розраховане значення коефіцієнта стійкості 

зв’язку свідчить про наявність стійкого зв’язку, що характеризує достовірність 

подальших нормативних розрахунків з метою [93, 102, с. 143]:  

1) обчислення нормативного рівня результативної ознаки при 

одночинниковій та сукупній зміні (зменшенні, збільшенні) рівнів чинникових 

ознак на одиницю, чи іншу задану величину; 

2) визначення необхідної зміни рівнів чинникових ознак для забезпечення 

зміни рівня результативної ознаки на одиницю чи будь-яку задану величину 

(обернена задача); 
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3) визначення ступеня інтенсивності використання чинникових ознак, що 

формують середній рівень результативної ознаки. 

 

Таблиця 3.8 

Розрахунково-допоміжна таблиця для визначення стійкості зв’язку 

Регіон yd  
xbd  xy bdd   

Вінницька  0,3502 0,2260 0,1242 

Волинська  0,2780 0,2762 0,0018 

Дніпропетровська  0,2355 0,2654 0,0299 

Донецька 0,3024 0,4199 0,1175 

Житомирська  0,3840 0,2417 0,1424 

Закарпатська  0,2370 0,3200 0,0830 

Запорізька  0,2229 0,3316 0,1087 

Івано-Франківська 0,2127 0,3001 0,0874 

Київська  0,1765 0,1922 0,0157 

Кіровоградська 0,3363 0,2871 0,0492 

Луганська 0,4228 0,4411 0,0183 

Львівська  0,1255 0,2681 0,1426 

Миколаївська  0,2911 0,3021 0,0110 

Одеська  0,2032 0,2674 0,0642 

Полтавська  0,3215 0,2358 0,0857 

Рівненська  0,2757 0,2692 0,0065 

Сумська  0,3887 0,2590 0,1297 

Тернопільська  0,2758 0,3050 0,0292 

Харківська  0,2146 0,2439 0,0293 

Херсонська  0,2398 0,3124 0,0726 

Хмельницька  0,2835 0,2509 0,0325 

Черкаська  0,3341 0,2534 0,0807 

Чернівецька  0,3463 0,3022 0,0442 

Чернігівська  0,3663 0,2538 0,1125 

м. Київ 0,0000 0,0000 0,0000 

Разом 6,8244 – 1,6187 

Джерело: розраховано автором на основі даних табл. 3.7 

 

Відповідно до значень рівнів економіки та рівнів матеріального добробуту 

населення, наведених у табл. 3.7, та шкали оцінки залежностей встановлено, що у 

2018 р. серед регіонів України максимальне значення рівня матеріального 

добробуту зафіксовано у м. Києві, Львівській та Київській областях і становить 



144 

0,61, 0,53 та 0,50, відповідно, при мінімально необхідному для забезпечення 

стійкого зв’язку 0,7. Що стосується рівня економіки Ке, то стійкий зв’язок 

спостерігається тільки у м. Києві із значенням 0,78, що відповідає середньому 

рівню стійкості зв’язку, далі йде Київська область – 0,53. Тож пріоритетною 

задачею для регіональних органів виконавчої влади є збільшення рівня 

матеріального добробуту Кмд та рівня економіки Ке як мінімум до 0,7 та окремо для 

міста Києва – покращити значення рівня економіки для забезпечення її зростання, 

наприклад, до 0,8.  

У зв’язку з цим, виконаємо нормативні розрахунки для розв’язання прямої та 

оберненої задач методом статистичних рівнянь залежностей на прикладі 

Харківської області. 

1. Для встановлення зміни рівня матеріального добробуту населення при 

збільшенні рівня економіки в Харківській області до 0,7 як мінімально необхідного 

значення за шкалою оцінки взаємозв’язків, виконаємо наступні розрахунки. 

Вираховуємо різницю від одиниці коефіцієнта порівняння чинника: 

 

0,7
1 1 0,5046

0,4652н

н
x

i

x
d

x
      . 

 

Нормативний рівень матеріального добробуту населення встановлюємо за 

такою формулою [107]: 

 

1
1 0,4776(1 0,6088 ( 0,5046)) 0,6243

н
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н i x

x
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. 

 

Порівняємо нормативне значення рівня матеріального добробуту населення 

з його фактичним значенням:  

 

0,6243 0,4776 0,1467
н н i

y y y      . 

 

Це означає, що у Харківській області за досліджуваний період збільшення 

рівня економіки (Ке) до 0,7 сприятиме підвищенню рівня матеріального добробуту 

(Кмд) на 0,15. 
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2. Для вирішення оберненої задачі, тобто визначення розміру зміни рівня 

економіки для забезпечення зростання рівня матеріального добробуту населення 

до 0,7, виконаємо наступні розрахунки для Харківської області [102]. 

Вираховуємо різницю коефіцієнта порівняння від одиниці між заданим 

рівнем матеріального добробуту населення та його фактичним значенням: 

 

0,7
1 1 0,4657

0,4776н

н
y

i

y
d

y
      . 

 

Нормативний рівень економіки, що забезпечує зростання рівня матеріального 

добробуту населення до 0,7, обчислимо за такою формулою: 

 

0,4657
1 1 0,4652 0,8211

0,6088

нy

н i

x

d
x x

b

   
       

  
. 

 

Порівняємо нормативне значення рівня економіки з фактичним: 

 

0,8211 0,4652 0,3559.
н н i

x x x       

 

Отже, у Харківській області за досліджуваний період для збільшення рівня 

матеріального добробуту (Кмд) до 0,7 необхідно збільшити рівень економіки (Ке) на 

0,36. 

3. Оцінимо інтенсивність використання чинникової ознаки (рівня економіки) 

за 2018 р. у формуванні рівня матеріального добробуту населення за регіонами 

України з фактично досягнутим максимальним рівнем матеріального добробуту 

м. Київ – 0,6. Для цього виконаємо такі розрахунки [102]: 

Так для Вінницької області порядок розрахунків наступний. Обчислимо 

різницю коефіцієнта порівняння від одиниці між фактично досягнутим 

максимальним рівнем матеріального добробуту за кожним регіоном і м. Київ: 

 

max

0,3951
1 1 0,3502

0,6081

i
н

y
d

y
     . 
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Визначимо оптимальний рівень економіки Вінницької області для досягнення 

максимального по країні рівня матеріального добробуту населення – 0,6, за 

наступною формулою: 

 

max

0,3502
1 1 0,7762 0,3297.

0,6088

н
н

x

d
x x

b

   
       

  
 

 

Узагальнені результати по країні доцільно візуалізувати в табл. 3.9.  

 

Таблиця 3.9 

Порівняння фактичного і оптимального рівнів економіки  

при формуванні заданого рівня матеріального добробуту 

Регіон 
нyd  

Рівень економіки Оптимальний рівень економіки,  

 до фактичного фактичний оптимальний 

Вінницька  0,3502 0,4881 0,3297 67,6 

Волинська  0,2780 0,4241 0,4218 99,4 

Дніпропетровська  0,2355 0,4378 0,4760 108,7 

Донецька 0,3024 0,2409 0,3907 162,2 

Житомирська  0,3840 0,4681 0,2866 61,2 

Закарпатська  0,2370 0,3683 0,4741 128,7 

Запорізька  0,2229 0,3535 0,4921 139,2 

Івано-Франківська 0,2127 0,3936 0,5050 128,3 

Київська  0,1765 0,5312 0,5512 103,8 

Кіровоградська 0,3363 0,4102 0,3475 84,7 

Луганська 0,4228 0,2138 0,2371 110,9 

Львівська  0,1255 0,4345 0,6162 141,8 

Миколаївська  0,2911 0,3910 0,4050 103,6 

Одеська  0,2032 0,4352 0,5172 118,8 

Полтавська  0,3215 0,4755 0,3663 77,0 

Рівненська  0,2757 0,4330 0,4247 98,1 

Сумська  0,3887 0,4461 0,2807 62,9 

Тернопільська  0,2758 0,3873 0,4246 109,6 

Харківська  0,2146 0,4652 0,5026 108,0 

Херсонська  0,2398 0,3780 0,4705 124,5 

Хмельницька  0,2835 0,4563 0,4148 90,9 

Черкаська  0,3341 0,4531 0,3503 77,3 

Чернівецька  0,3463 0,3910 0,3347 85,6 

Чернігівська  0,3663 0,4526 0,3092 68,3 

м. Київ 0,0000 0,7762 0,7762 100,0 

Джерело: розраховано автором на основі даних табл. 3.7  
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У табл. 3.9 представлено дві групи регіонів України за рівнем інтенсивності 

використання економіки для забезпечення матеріального добробуту населення на 

рівні 0,6 (порівняно з максимально досягнутими значеннями досліджуваних 

показників по м. Київ у 2018 р.): 

1) з високим рівнем інтенсивності використання економіки для формування 

вищого рівня матеріального добробуту, до якої входять 14 регіонів (регіони, що 

мають високий потенціал до формування більш високого рівня взаємозв’язку між 

рівнем економіки та матеріальним добробутом): Дніпропетровська, Донецька, 

Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Харківська, Херсонська області та м. Київ; 

2) низьким рівнем інтенсивності використання економіки для формування 

вищого рівня матеріального добробуту, до якої входять 11 регіонів (регіони, що 

мають невисокий потенціал до формування більш високого рівня взаємозв’язку між 

рівнем економіки і матеріальним добробутом): Вінницька, Волинська, Житомирська, 

Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська області. 

Розглянемо також методологічні засади кількісної оцінки взаємозв’язку 

показників матеріального добробуту та економічного розвитку України на основі 

застосування методу статистичних рівнянь залежностей за даними фактично 

досягнутих значень досліджуваної системи показників (рис. 2.12 та табл. 2.8–2.11 

підрозділу 2.3) [180, 281]. 

Як було встановлено, для статистичного дослідження взаємозв’язку між 

матеріальним добробутом і рівнем розвитку економіки слід скористатися 

відповідною системою чинників. Тому, вихідною для розрахунків інформацією 

приймемо розроблену автором систему статистичних показників статистичного 

аналізу економічного зростання та матеріального добробуту населення України за 

2016–2018 рр. (підрозділ 2.3 та табл. Д.1). 

Застосування комп’ютерної програми «Метод статистичних рівнянь 

залежностей» до даної системи чинників і результативного показника – «Валовий 

внутрішній продукт у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн» (ВВП у 
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розрахунку на одну особу) дозволило здійснити додатковий відбір 10 чинників серед 

114 запропонованих у підрозділі 2.3 (табл. Д.1, додаток Д). За результатами 

комп’ютерного опрацювання вихідних даних цього додатку встановлено наявність 

стійких одночинникових прямих лінійних залежностей між кожним з наведених 

10 чинників та результативною ознакою. На основі зазначеної комп’ютерної 

програми було здійснено вибір функції множинного взаємозв’язку за даними 

табл. Д.1 (додаток Д) [103, 108, 109, 110]. 

Параметри одночинникових рівнянь залежностей (табл. Д.2, додаток Д) 

характеризують зміну розміру відхилень коефіцієнтів порівняння ВВП у 

розрахунку на одну особу по Україні при зміні розміру відхилень коефіцієнтів 

порівняння кожної чинникової ознаки на одиницю. Наприклад, параметр 

залежності для чинника «Заробітна плата в середньому за рік у розрахунку на одну 

особу, грн» свідчить про те, що зі зміною розміру відхилень коефіцієнтів 

порівняння цього чинника на одиницю, така ж зміна розміру відхилень коефіцієнтів 

порівняння результативної ознаки (ВВП у розрахунку на одну особу по Україні) 

відбудеться у 0,59 раза [99, с. 181]. 

Порівняння параметрів регресійного аналізу та методу статистичних рівнянь 

залежностей можна здійснити тільки у випадку виконання на основі відповідних 

формул нормативних розрахунків [100]. Дані табл. Д.2 (додаток Д) свідчать також про 

те, що всі вибрані для розрахунків такі чинники можна відібрати для проведення 

достовірних аналітичних розрахунків. 

Інтерпретація розрахунків, виконаних на основі одночинникових рівнянь 

залежностей і регресії, ускладнюється тим, що рівняння одночинникового зв’язку 

оцінює вплив як одного чинника, так й усіх пов’язаних з ним, які формують рівень 

результативного показника. Отже, параметри одночинникової регресії приймають 

змістовну форму з точки зору економічної логіки, якщо на основі розрахунку 

частки впливу досліджуваного чинника на результативну ознаку встановлено її 

високий рівень [103]. 

Розрахунки одночинникових рівнянь залежностей не дають змоги обчислити 

ступінь впливу кожного з чинників на результативну ознаку. Таку оцінку можна 

одержати шляхом обчислення рівнянь багаточинникової залежності. 
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Враховуючи те, що між ВВП у розрахунку на одну особу та 10 чинниками 

матеріального добробуту й рівня розвитку економіки України, прийнятими до 

розрахунків, існує пряма та обернена лінійна залежність, то для розрахунків 

застосуємо рівняння багаточинникової комбінаційної лінійної залежності 

(КМЛЗ № 1), параметри якого обчислюють за формулою [100]: 

 

1,
1 1

min max

min 1
i m x xi i

x xi i

x i iy y B d d


 

  
    

  
  

, 

 

де 
1,i mxy


 – теоретичні значення результативної ознаки, що визначені за 

рівнянням багаточинникової лінійної комбінаційної залежності; 

miny  – фактичне мінімальне значення результативної ознаки; 

B  – сукупний параметр багаточинникової залежності; 

id  – символ відхилень коефіцієнта порівняння чинникової ознаки; 

ix  – фактичне значення чинникового показника, включеного до розрахунків; 

minix , 
maxix  – фактичне мінімальне та максимальне значення чинникового 

показника, включеного до розрахунків. 

Для розрахунків побудуємо табл. 3.10.  

 

Таблиця 3.10 

Вихідні дані для розрахунку параметрів  

багаточинникового лінійного комбінаційної зв’язку  

показників матеріального добробуту та ВВП у розрахунку на одну особу 

Рік 

ВВП  

у розрахунку  

на одну особу 

у, грн 
min

1
y

y
  

1,i mxd


  
1,i mxB d


  

Теоретичні значення 

ВВП у розрахунку  

на одну особу  

1,x my  , грн 

2016 55899 0,0000 0,0000 0,0000 55899,00 

2017 70233 0,2564 2,9692 0,2716 71080,11 

2018 84190 0,5061 5,3677 0,4910 83342,89 

Разом 210322 0,7625 8,3369 – 210322,00 

Джерело: складено автором за даними [13, 14, 16, 17, 19, 38, 43, 109, 155, 195, 227, 228, 229, 230, 

231, 232]  
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За даними табл. 3.10 визначимо параметри рівняння багаточинникової 

комбінаційної залежності: 

1.  
min 55899y  . 

2.  Сукупний параметр багаточинникової залежності [100]: 

 

1,

0,7625
0,0915.

8,3369
i m

y

x

d
B

d



  


 

 

Це означає, що зміна сукупного розміру відхилень коефіцієнтів порівняння 

чинникових ознак 1,i m
x
  на одиницю зумовлює зміну розміру відхилень 

теоретичних значень результативної ознаки у в 0,09 раза.  

Рівняння багаточинникової лінійної комбінаційної залежності має такий 

вигляд:  

1,
1 1

maxmin

55899 1 0,0915x i ix xi m i i
x xi i

y d d


 

 

  
  

  
  

. 

 

Метод статистичних рівнянь залежностей дозволяє проводити нормативні 

розрахунки показників матеріального добробуту та соціально-економічного 

розвитку України. Метою нормативних аналітичних розрахунків взаємозв’язку і 

взаємовпливу показників добробуту та економічного розвитку може виступати на 

основі встановленого рівняння багаточинникової лінійної прямої залежності: 

1) обчислення нормативного рівня результативної ознаки при одночинниковій 

та сукупній зміні (зменшенні, збільшенні) рівнів чинникових ознак на одиницю, чи 

іншу задану величину (пряма економіко-статистична задача); 

2) визначення необхідної зміни рівнів чинникових ознак для забезпечення 

зміни рівня результативної ознаки на одиницю чи будь-яку задану величину 

(обернена економіко-статистична задача); 

3) визначення ступеня інтенсивності використання чинникових ознак, що 

формують середній рівень результативної ознаки (на основі розв’язання оберненої 

економіко-статистичної задачі). 
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Для вирішення першого завдання спочатку обчислюємо розмір відхилення 

коефіцієнта порівняння чинникових ознак за формулою [100]: 

 при прямому лінійному зв’язку (ЛПЗ № 1) 
min

1
н

н
x

x
d

х
  ; 

 при оберненому лінійному зв’язку (ЛОЗ № 1) 
max

1 н
xн

x
d

x
  . 

Нормативний рівень ВВП у розрахунку на одну особу встановлюємо за такою 

формулою [105]: 

 при прямому лінійному зв’язку (ЛПЗ № 1) 

min

min
1

1
нн x
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; 

 при оберненому лінійному зв’язку (ЛОЗ № 1) min
1

max

1н xн

x

y y bd



 
 

 
 

. 

Наприклад, для чинника № 1 «Заробітна плата в середньому за рік у 

розрахунку на одну особу, грн.» послідовність розрахунків така: 

 

20609,01
1 0,0510;

19609,01нxd     

 55899 1 0,5882 0,0510 57576 грн.
н

y      

 

Проведені розрахунки за всіма іншими чинниками, перелік та назви яких 

наведено в табл. Д.1 (додаток Д), наведемо у табл. 3.11. 

Аналізуючи дані табл. 3.11, робимо висновок про те, що, наприклад, 

збільшення чинника № 1 «Заробітна плата в середньому за рік у розрахунку на одну 

особу, грн» на 1000 грн сприятиме зростанню ВВП у розрахунку на одну особу на 

1676,69 грн. Аналогічно, зростання чинника № 2 «Придбання товарів та послуг у 

розрахунку на одну особу, грн» на 1000 грн дозволяє збільшити ВВП у розрахунку 

на одну особу на 1100,67 грн, а також при зміні значення чинника № 10 

«Навантаження на одну вакансію, осіб» на 1 особу встановлено, що ВВП у 
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розрахунку на одну особу зросте на 4736 грн тощо. Загалом можна виділити 

наступну п’ятірку чинників, зростання на нормативну величину яких, згідно з 

розрахунками, має привести до порівняно найбільшого з іншими чинниками 

приросту ВВП у розрахунку на одну особу. 

 

Таблиця 3.11 

Нормативні значення ВВП у розрахунку на одну особу при зміні рівнів 

чинникових ознак на нормативну величину по Україні 

С
и

м
в
о

л
 ч

и
н

н
и

к
а 

Одиниця 

виміру 

Значення чинника 
ВВП у розрахунку  

на одну особу, грн 

фактичне 

нормативна 

величина  

зміни чинника 

нормативне  нормативне  

нормативна зміна 

ВВП у розрахунку 

на одну особу, грн 

(+/–) порівняно  

з фактичним рівнем 

(55899 грн) 

х1 

грн 

19609,01 1000 20609,01 57575,69 1676,69 

х2 42536,55 1000 43536,55 56999,67 1100,67 

х3 50571,90 1000 51571,9 57202,35 1303,35 

х4 ‰ 391,89 100 491,89 66852,74 10953,74 

х5 дол. 

США 

852,11 100 952,11 65721,55 9822,55 

х6 919,79 100 1019,79 62158,51 6259,51 

х7 

грн 

8451,60 1000 9451,6 61627,24 5728,24 

х8 256,72 100 356,72 82239,20 26340,20 

х9 % 10,2 –1 9,2 60482,3 4583,3 

х10 осіб 11 –1 10 60635 4736 

Джерело: складено автором за даними табл. Д.1 на основі застосування комп’ютерної 

програми «Метод статистичних рівнянь залежностей» [109] 

 

До таких чинників належать показники з номерами: 4, 5, 6, 7 та особливо 8 

(де нормативна зміна чинника «Внутрішні поточні витрати на виконання наукових 

досліджень і розробок у розрахунку на одну особу, грн» на 100 грн призведуть до 
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зростання ВВП у розрахунку на одну особу на 26340,20 грн). З іншого боку, можна 

також встановити, що порівняно найменшого з іншими чинниками приросту ВВП 

у розрахунку на одну особу слід очікувати від нормативної зміни значень таких 

чинників: № 1–3. 

Оскільки усі явища та процеси суспільного життя перебувають у 

кореляційній залежності, тому вивчення їх множинного впливу на формування 

рівня результативної ознаки не повинно виходити із застосування принципу 

елімінування досліджуваних чинникових ознак.  

На основі дослідження сумісної дії чинників, включених у розрахунки, є 

можливість більш повно здійснювати статистичне вивчення взаємозв’язку 

показників матеріального добробуту та економічного розвитку. Такій вимозі, на 

відміну від множинного рівняння регресії, відповідає множинне рівняння 

залежності [110, 111]. Тому для встановлення розміру зміни результативної ознаки 

(ВВП у розрахунку на одну особу) при зміні кожного з чинників, включених до 

розрахунків, на нормативну величину (№ 1 «Заробітна плата в середньому за рік у 

розрахунку на одну особу, грн.» – на 1000 грн; № 2 «Придбання товарів та послуг 

у розрахунку на одну особу, грн.» – на 1000 грн; № 3 «Обсяг реалізованої 

промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення, грн» – на 

1000 грн; № 4 «Абоненти Інтернету у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰» – на 

100 ‰ тощо) застосуємо обчислене множинне рівняння лінійної комбінаційної 

залежності за даними табл. 3.10.  

Використовуючи параметри цього рівняння, визначимо сукупний вплив 

10 чинників на ВВП у розрахунку на одну особу. 

Розрахунки проводимо аналогічно використанню рівнянь одночинникової 

залежності: 

1) визначаємо різницю заданих величин 10 чинників з їх фактичними 
minix  та 

maxix  рівнями (табл. Д.1 та Д.2, додаток Д) [100]: 
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20609,01 43536,55 51571,9
1 1 1

19609,01 42536,55 50571,9

491,89 952,11 1019,79
1 1 1

391,89 852,11 919,79

9451,6 356,72 9,2
1 1 1

8451,6 256,72 10,2

xн
d

     
          

     

     
            

     

     
          
     

1,2723
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; 

 

2) нормативне значення ВВП у розрахунку на одну особу складе: 

 

min
1 1

maxmin

1x x xн н нx xi i
x xi i

y y B d d
 

 

  
  
  

  

, 

 

 
1

55899 1 0 0915 1 2723 62404 17xi ,m
y , , ,


     грн. 

 

Таким чином, якщо кожний з чинників змінити на задану величину 

(табл. 3.11), то ВВП у розрахунку на одну особу зросте на 6505,17 грн  

(62404,17 –  55899 = +6505,17 грн). Застосування множинної залежності дозволяє 

вивчити сумісний вплив досліджуваних чинників, оскільки передбачає одержання 

логічної відповіді щодо впливу зміни не тільки одного чинника, а й усієї їх системи 

на збільшення/зменшення результативної ознаки [104]. 

Вирішимо друге завдання (оберненої економіко-статистичної задачі), тобто 

визначення необхідної зміни рівнів чинникових ознак для забезпечення збільшення 

ВВП у розрахунку на одну особу на одиницю чи задану величину, наприклад, 

5000 грн. Спочатку визначимо різницю від одиниці коефіцієнта порівняння 

заданого, прогнозованого або нормативного значення результативної ознаки з його 

початковим (мінімальним) рівнем miny  [100]:  

 

min

60899
1 1 0,0894

55899
н

yН

y
d

y
     . 
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Нормативні рівні чинників визначимо за такими формулами [102]: 

 при прямому лінійному зв’язку (ЛПЗ № 1) 
min1

yН
Н

x

d
x x

b
 
 
 
 

; 

 при оберненому лінійному зв’язку (ЛОЗ № 1) 
mах1

yН
Н

x

d
x x

b

 
 

 
. 

Проведені розрахунки нормативних значень чинників розмістимо в 

табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Порівняльна таблиця фактичних і нормативних значень чинників  

для забезпечення приросту ВВП у розрахунку на одну особу по Україні 

Символ  

чинника 

Одиниця  

виміру 

Рівень чинника 

Потрібно зменшити (–)  

або збільшити (+)  

фактичні рівні чинників фактичний нормативний 

х1 

грн 

19609,01 22591,08 2982,07 

х2 42536,55 47079,22 4542,67 

х3 50571,90 54408,18 3836,28 

х4 ‰ 391,89 437,54 45,65 

х5 

дол. США 

852,11 903,01 50,90 

х6 919,79 999,67 79,88 

х7 
грн 

8451,60 9324,47 872,87 

х8 256,72 275,70 18,98 

х9 % 10,2 9,1 –1,1 

х10 осіб 11 10 –1 

Джерело: складено автором за даними табл. Д.1 на основі застосування комп’ютерної 

програми «Метод статистичних рівнянь залежностей» [109] 

 

Аналіз даних табл. 3.12 показує, що для забезпечення приросту ВВП у 

розрахунку на одну особу на одиницю (5000 грн) потрібно збільшити значення в 

першу чергу таких чинників як: «Придбання товарів та послуг у розрахунку на одну 

особу, грн» на 4542,67 грн, «Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
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послуг) на одну особу населення, грн» на 3836,28 грн, «Заробітна плата в 

середньому за рік у розрахунку на одну особу, грн» на 2982,07 грн. Найменший 

приріст зафіксовано за чинником «Абоненти Інтернету у розрахунку на 1000 осіб 

населення, ‰». 

Розв’язання третього завдання передбачає визначення ступеня інтенсивності 

використання чинникових ознак, що формують середнє значення ВВП у 

розрахунку на одну особу по Україні.  

Оптимальний рівень чинника – кількісна характеристика ступеня зміни 

коефіцієнтів порівняння чинника, викликана зміною відхилень коефіцієнтів 

порівняння результативного показника. Ступінь інтенсивності застосування 

чинникових ознак визначають шляхом порівняння оптимальних їх рівнів до 

фактичних значень. Рівень інтенсивності застосування чинників у динаміці, які 

визначають розвиток економічного явища, обчислюють шляхом співвідношення 

оптимального значення чинника, встановленого на основі використання методу 

статистичних рівнянь залежностей, з фактично досягнутим абсолютним його 

значенням.  

Порівняння фактично досягнутого рівня чинника з його оптимальним 

значенням характеризує інтенсивний ступінь його використання у досліджуваний 

період часу, якщо він менший за оптимальне значення. У випадку, коли 

фактичний рівень чинника більший його оптимального значення, у той період 

ряду динаміки визначають, що формування розвитку явища не відбувалось 

інтенсивно.  

Враховуючи дані табл. Д.1 та Д.2 (додаток Д), проаналізуємо інтенсивність 

використання досліджуваних чинників у формуванні середнього значення ВВП у 

розрахунку на одну особу за період з 2016 по 2018 рр. (70107,33 грн) на основі 

визначення оптимальних значень чинникових ознак. 

Відповідно до формул нормативних розрахунків, на основі методу 

статистичних рівнянь залежностей, зокрема вирішення оберненої задачі, визначимо 

оптимальні значення чинників [109].  
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Розрахунки виконують у наступній послідовності:  

1) різниця коефіцієнта порівняння від одиниці між середнім значенням ВВП 

у розрахунку на одну особу (70107,33 грн) і його мінімальним рівнем у рівнянні 

(55899 грн) дорівнює: 

min

70107 33
1 1 0 2542

55899y
Н

,y
d ,

y
     ; 

 

2) для розрахунку оптимальних рівнів чинників використаємо параметри 

одночинникової залежності (bx), розраховані в додатку Д.2. Оптимальні рівні 

чинників для 2016 р. визначаємо за формулами [102]: 

 при прямому лінійному зв’язку (ЛПЗ №1) min1
yН

H

x

d
x x

b
 
 
 
 

; 

 при оберненому лінійному зв’язку (ЛОЗ №1) max1
yН

H

x

d
x x

b

 
 

 
. 

Так, оптимальні рівні чинників за 2016 р. складають: 

 для чинника х1 «Заробітна плата в середньому за рік у розрахунку на одну 

особу, грн»:  

2016

0,2542
1 19609,01 28083,05 грн;

0,5882
Hx 

 
  

 
  

 

 для чинника х10 «Навантаження на одну вакансію, осіб»:  

 

2016

0,2542
1 11 8 осіб.

0,9320
Hx 

 
   

 
 

 

Для періоду дослідження 2016–2018 рр. розрахунки оптимальних значень 

виконуються аналогічно. Здійснені обчислення оптимальних значень чинникових 

ознак в динаміці наведено у додатку Д.3.  

Порівняння оптимальних значень чинників і фактичних значень на основі їх 

візуалізації дозволяє здійснити оцінювання ступеня інтенсивності використання 

чинників на основі їх порівняння (перевищення значень оптимальних рівнів 

чинника над фактичними значеннями), рис. 3.3.  
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Рис. 3.3. Інтенсивність використання чинників, що формують ВВП  

у розрахунку на одну особу в динаміці (2016–2018 рр.) 

Джерело: складено автором за даними табл. Д.3 (додаток Д) 

 

З даних рис. 3.3 та табл. Д.3 видно, що для чинників х1 – х8 встановлено 

неінтенсивне їх використання у формуванні результативної ознаки «ВВП у 

розрахунку на одну особу» у динаміці за 2016–2018 рр., оскільки фактичні 

значення більші за оптимальні рівні цих показників (які визначено методом 

статистичних рівнянь залежностей). Необхідно відзначити позитивну тенденцію до 

інтенсивного використання чинників х9 «Частка населення із середньодушовими 

еквівалентними грошовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму, %» 

та х10 «Навантаження на одну вакансію, осіб» у формуванні середнього рівня ВВП 

у розрахунку на одну особу за досліджуваний період.  

Особливо слід привернути увагу до негативної тенденції з використання 

чинників за досліджуваний період, де переважною більшістю показників відмічено 

неінтенсивне їх використання у формуванні середнього рівня результативного 

65

100

135

170

2015 2016 2017 2018 2019

Роки

Оптимальні рівні у %  до фактичних

Заробітна плата в середньому за рік у розрахунку на одну особу, грн, х1

Придбання товарів та послуг у розрахунку на одну особу, грн, х2

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення, грн, х3

Абоненти Інтернету розрахунку на 1000 осіб населення, ‰, х4

Експорт товарів, у розрахунку на одну особу, дол. США, х5

Імпорт товарів, у розрахунку на одну особу, дол. США, х6

Капітальні інвестиції на одну особу, грн , х7

Внутрішні поточні витрати на виконання наукових досліджень і розробок у розрахунку на одну особу, грн, х8

Частка населення із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами на місяць нижче прожиткового 

мінімуму, %, х9
Навантаження на одну вакансію, осіб, х10



159 

показника у динаміці. Такий негативний внесок у динаміку ВВП в розрахунку на 

одну особу пов’язаний з війною на Донбасі. При цьому інтенсивне використання 

двох з десяти чинників починаючи з 2016 р. може бути свідченням проведення в 

Україні державної політики, яка в умовах війни забезпечує покращення значень 

зазначених показників. 

Отже, застосування методологічних основ статистичного моделювання 

рівнів чинників для передбачення їх поведінки при формуванні розвитку 

соціально-економічних явищ, передбачає, що менеджерам особливу увагу слід 

звернути на збереження позитивної тенденції до покращення досліджуваних 

чинників у наступних роках, впливаючи на них за допомогою відповідних 

інструментів управління, з метою їх ефективного функціонування [63]. 

На нашу думку, відповідним підрозділам місцевих державних адміністрацій 

необхідно звернути увагу на зазначені показники з метою підвищення рівня 

інтенсивного їх використання у формуванні середнього по країні ВВП у розрахунку 

на одну особу. 

Проведені розрахунки свідчать про таке:  

1) початковий (вільний) член статистичного рівняння залежності має 

реальний економічний зміст, тому що це мінімальне або максимальне значення 

результативної ознаки;  

2) на відміну від основних статистичних методів аналізу взаємозв’язків 

економічних явищ (групування, регресійного, дисперсійного та кореляційного 

аналізу), що вимагають численних сукупностей, метод статистичних рівнянь 

залежностей дозволяє одержувати достовірні репрезентативні висновки при 

наявності нечисленних (до 20 одиниць), так і численних сукупностей;  

3) значною перевагою методу статистичних рівнянь залежностей є можливість 

визначення частки впливу чинника на результативну ознаку, розв’язання як 

прямих, так і обернених задач, що постійно зустрічаються на практиці при 

встановленні ступеня інтенсивності використання чинникових ознак для формування 

рівня розвитку результативного показника, виявленні зв’язків, закономірностей, 

тенденцій розвитку, моделюванні, прийнятті управлінських рішень. 
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3.3. Моделювання та прогнозування рівня економіки та рівня 

матеріального добробуту населення  

 

 

Основні показники прогнозу є орієнтиром для розробки державних 

соціально-економічних програм і планів, створення умов для залучення інвестицій, 

а також проведення регіональної політики шляхом досягнення максимально 

ефективного використання ресурсів. 

Для подальшого вдосконалення державного управління, вирішення завдань 

подальшого розвитку України і прийняття виважених, науково обґрунтованих 

державно-управлінських рішень щодо забезпечення економічного зростання та 

матеріального добробуту населення необхідна якісна та своєчасна статистична 

інформація про економічне, соціальне та екологічне становище країни та її регіонів. 

Це дозволить управлінцям отримати необхідні дані для ефективного управління 

процесами розвитку, прогнозування та спроможності країни для реалізації 

державної політики у сфері економіки та матеріального добробуту населення і 

розробки відповідних упереджувальних заходів. 

У зв’язку з цим, забезпечення органів державного управління інструментом 

аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, оцінки 

ключових статистичних даних, моделювання шляхів їх розвитку є необхідною 

умовою для формування громадянського суспільства та подальшої міжнародної 

інтеграції нашої держави [30, 78, 87].  

За своєю природою суспільно-економічні явища та процеси – імовірнісні, 

невизначеність – їх внутрішня властивість. Статистичне прогнозування цих явищ і 

процесів, передбачення перспектив їх подальшого розвитку, прийняття 

оптимальних управлінських рішень мають формуватися на підставі таких методів 

прогнозування, які в умовах невизначеності забезпечують надійність висновків.  

Прогнозування слугує інструментом мінімізації невизначеності, а прогнозом 

називають науково обґрунтований висновок щодо майбутнього розвитку процесів, 

його перспектив і можливих наслідків управлінських рішень [60, 64, 117]. 
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Динамічні ряди дозволяють кількісно виміряти зміну того чи іншого явища або 

процесу з плином часу, вважаючи, що через фактор часу можна передати вплив 

усіх головних факторів; визначити тенденції та поворотні точки розвитку 

економіки, а також є основою для проведення прогнозних розрахунків динаміки 

основних макроекономічних показників. 

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей у попередньому 

підрозділі дозволило виділити такі чинники, що більш за інші впливають на рівень 

матеріального добробуту населення та розвиток економіки України.  

Для прогнозних розрахунків динаміки основних макроекономічних 

показників і рівня матеріального добробуту з подальшим ретроспективним 

оцінюванням ступеня достовірності прогнозованого обсягу досліджуваних 

показників у майбутньому періоді застосуємо методи регресійного і кореляційного 

аналізу та метод статистичних рівнянь залежностей. 

Розрахунок регресійних рівнянь за даними рядів динаміки (тренду) має свої 

особливості порівняно з кореляційним і регресійним аналізом даних варіаційних 

рядів. До таких особливостей слід віднести такі аспекти: 

– незбіг у часі причини і наслідку; 

– непорівнянність даних рядів динаміки, які характеризують розвиток 

економічних явищ; 

– неможливість застосування одних і тих же регресійних функцій тренду до 

різнотривалих рядів динаміки (коротко-, середньо- та довготривалих) [92, с. 70]. 

Зазначені особливості застосування регресійних рівнянь при вивченні тренду 

аналогічні і для методу статистичних рівнянь залежностей, але тут є і такі позитивні 

моменти [92, с. 154]: 

– розрахунок статистичних рівнянь тренду може здійснюватись при 

малочисельній сукупності рівнів ряду динаміки; 

– відсутність степеневих значень (квадратів, 4-го ступеня тощо) при 

розрахунку статистичних рівнянь тренду; 

– можливість відмежування стійкої і нестійкої тенденції розвитку економічного 

явища на основі розрахунку коефіцієнта стійкості тренду. 
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Відсутність квадратів та інших степеневих значень символів періодів або дат 

часу дозволяє зменшити похибку прогнозних даних. 

Статистичні рівняння залежностей як метод кількісної оцінки взаємозв’язку 

соціально-економічних явищ і процесів дозволяє вирішити такі завдання за 

вихідними даними рядів динаміки: 

1. Визначення розміру зміни соціально-економічного явища при зміні 

періодів ряду динаміки на одиницю. 

2. Встановлення середнього темпу зміни економічного явища в результаті дії 

чинників для кожного періоду (рік, квартал, місяць). 

3. Моделювання динаміки соціально-економічних явищ і процесів. 

4. Обґрунтування прогнозних рівнів соціально-економічних явищ. 

5. Виявлення тенденції розвитку. 

6. Оцінка інтенсивності використання чинників, що формують розвиток 

соціально-економічного явища за кожний період (рік, квартал, місяць тощо) ряду 

динаміки. 

7. Обчислення частки (ступеня) впливу чинників на результативну ознаку 

[102, с. 91–92]. 

У попередніх розділах нами було визначено чинники, що мають вплив на 

матеріальний добробут населення та економічне зростання країни. Вважаємо, що 

найкращим показником, що є ключовим індикатором рівня розвитку економіки 

країни, є ВВП у розрахунку на одну особу. 

Валовий внутрішній продукт є основним макроекономічним показником 

системи національних рахунків, що дозволяє виміряти у вартісному виразі обсяг 

вироблених та спожитих товарів за період (квартал, рік). З огляду на це, валовий 

внутрішній продукт використовується як основний індикатор розвитку економіки 

країни, темпів її економічного зростання, що дозволяє оцінювати реальний рівень 

вирішення завдань з підвищення матеріального добробуту населення. Крім того, 

статистичне вивчення динаміки ВВП у розрахунку на одну особу є необхідною 

умовою при плануванні органами державної влади програм соціально-

економічного розвитку та статистичному забезпеченні управління економікою на 

перспективу [179]. 
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Ураховуючи значення показника ВВП у розрахунку на одну особу для оцінки 

стану економіки країни та її спроможності у забезпеченні матеріального добробуту 

громадян, вважаємо необхідним його статистичне вивчення в динаміці. Тому в 

якості результативного показника розглянемо ВВП у розрахунку на одну особу по 

Україні у 2010–2018 рр. та побудуємо його прогноз на майбутній період 2019–

2022 рр. 

Основним інструментом прогнозування є екстраполяція, сутність якої полягає 

в поширенні закономірностей зв’язків і відношень, виявлених в t-му періоді, за його 

межі. На основі визначення довірчих інтервалів можна встановити межі 

(мінімальні та максимальні рівні), в яких, за визначеного рівня імовірності, 

знаходяться значення прогнозованого показника. 

У табл. 3.13 представлені вихідні дані для розрахунку параметрів рівняння 

лінійного тренду динамічного ряду ВВП у розрахунку на одну особу за 2010–2018 рр. 

на основі регресійного аналізу. 

 

Таблиця 3.13 

Вихідні дані для розрахунку параметрів лінійного тренду ВВП  

у розрахунку на одну особу 

Рік 

Поточний 

номер 

року it  

Фактичний ВВП у 

розрахунку на 

одну особу 

yi, грн 

ii yt  2
it  

Теоретичний ВВП 

у розрахунку на 

одну особу 

ŷ , грн 

2ˆ( )iy y  

1 2 3 4 5 6 7 

2010 1 24798 24798 1 18247,91 42903664,45 

2011 2 29980 59960 4 25211,13 22742142,27 

2012 3 32480 97440 9 32174,34 93425,32 

2013 4 33965 135860 16 39137,56 26755388,45 

2014 5 36904 184520 25 46100,78 84580721,49 

2015 6 46413 278478 36 53063,99 44235727,10 

2016 7 55899 391293 49 60027,21 17042126,98 

2017 8 70233 561864 64 66990,43 10514274,62 

2018 9 84235 758115 81 73953,64 105706272,06 

Разом 45 414907 2492328 285 414907,00 354573742,74 

Джерело: складено автором за даними [143, 156, 157] 
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Аналіз даних табл. 3.13 показує, що з кожним роком в Україні в період з 2010 

по 2018 рр. відбувається рівномірне збільшення ВВП у розрахунку на одну особу, 

тому припустимо, що найкраще описує такий зв’язок рівняння регресії прямої лінії: 
 

ŷ a bt   

 

де ŷ  – рівняння регресії прямої лінії (теоретичні значення ВВП у розрахунку 

на одну особу); 

а  – початковий параметр регресії (абстрактна розрахункова величина, 

економічного змісту не має); 

b  – параметр регресії чинникової ознаки – року; 

t  – чинникова ознака – рік. 

Параметри рівняння a та b знаходимо з системи рівнянь: 

 

1 1

2

1 1 1

n n

i t

n n n

i i i i

an b t y

a t b t y t


 



  


 

  

 

 

Відповідно до встановлених у табл. 3.13 параметрів система нормальних 

рівнянь має вигляд: 

9 45 414907;

45 285 2492328.

a b

a b

 


 
 

 

Розрахунком цієї системи рівнянь будуть такі значення параметрів лінійного 

рівняння тренду: 11284,69a  , 6963,22b  . 

У результаті складемо рівняння тренду і обчислимо теоретичні значення 

ВВП у розрахунку на одну особу ˆ
iy  в кожній з точок (гр. 6 табл. 3.13): 

 
ˆ 6963,22 11284,6y t  . 

 

Як бачимо з рівняння лінійного тренду, ВВП у розрахунку на одну особу за 

досліджуваний період має тенденцію до збільшення в середньому на 6963,22 грн 

щороку. Зазначене рівняння може бути відібране для подальших прогнозних 
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розрахунків, оскільки коефіцієнт детермінації, що характеризує рівень впливу часу 

на обсяг фактичного ВВП у розрахунку на одну особу, складає 0,891. 

Для оцінки точності рівняння регресії та її параметрів у гр. 7 табл. 3.13 

відображено результати розрахунку квадрата відхилень теоретичних і фактичних 

значень ВВП у розрахунку на одну особу  
2

ˆy y . 

Оцінювання параметрів рівнянь тренду здійснюється на основі кращої 

апроксимації за принципом мінімізації суми квадратів різниці теоретичних 

значень, визначених на основі рівняння тренду, від фактичних: 

 

 
2

1

ˆ min
n

i

y y


  . 

 

Як зазначають Е. Ферстер та Б. Ренц, для побудови довірчого інтервалу 

прогнозних значень слід застосовувати формулу визначення стандартного 

відхилення рівняння регресії, після чого із розрахованих значень добути 

квадратний корінь [239]. 
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де 2

ˆiyS  – стандартне відхилення рівняння регресії; 

2

uS  – залишкова дисперсія; 

n  – число символів часу; 

t  – середнє значення символів часу. 

Довірчі межі істинного рівня регресії ŷ  при відомих значеннях надійності  

та пояснювальної змінної ti визначають за формулою: 

 

ˆ ˆ, ,
ˆ ˆ

i ii f y i i f yy t S y y t S     , 

 

де ˆiyS  – квадратний корінь із стандартного відхилення рівняння регресії;  
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,ft   – критерій Стьюдента, визначений на основі заданих значень рівня 

імовірності   та кількості ступенів вільності 1f n m   . Підрядковий індекс i  

відносить величини до поточного номера року, 1,9i  . 

Для встановлення довірчих меж істинних значень регресії за усіма членами 

ряду динаміки ВВП у розрахунку на одну особу ti  1,2, ,9i   використаємо 

формулу стандартного відхилення. Середнє значення символів часу 5t   р., 

залишкова дисперсія дорівнює 
2 354573742,74

50653391,82
7

uS   , 9n   р., квантиль 

,ft   розподілу Стьюдента при 0,05   і 9 1 1 7f      степенях вільності: 

7;0,05 2,365t  . Результати обчислень сформуємо у табл. 3.14. 

 

Таблиця 3.14 

Довірчий інтервал лінійного тренда й прогнозованого ВВП  

у розрахунку на одну особу 

Рік 

Поточний 

номер року 

ti 

Теоретичний 

ВВП  

у розрахунку  

на одну особу  

ˆ
іy , грн 

ˆ іyS  
iySt ˆ05,0;7 ˆ іyS  ˆ

іy
iyi Sty ˆ05,0;7

ˆ 
ˆ іyS  ˆ

іy
iyi Sty ˆ05,0;7

ˆ 
ˆ іyS  

2010 1 18247,91 4374,44 10343,91 7904,00 28591,82 

2011 2 25211,13 3636,78 8599,62 16611,51 33810,74 

2012 3 32174,34 3000,84 7095,86 25078,48 39270,21 

2013 4 39137,56 2544,09 6015,81 33121,75 45153,37 

2014 5 46100,78 2372,37 5609,77 40491,01 51710,55 

2015 6 53063,99 2544,09 6015,81 47048,19 59079,80 

2016 7 60027,21 3000,84 7095,86 52931,35 67123,07 

2017 8 66990,43 3636,78 8599,62 58390,81 75590,04 

2018 9 73953,64 4374,44 10343,91 63609,74 84297,55 

Разом 45 414907,00 29484,67 69720,16 345186,84 484627,16 

2019 10 80916,86 5170,468 12226,213 68690,65 93143,07 

2020 11 87880,08 6001,682 14191,723 73688,35 102071,80 

2021 12 94843,29 6855,297 16210,201 78633,09 111053,50 

2022 13 101806,51 7723,888 18264,092 83542,42 120070,60 

Джерело: складено автором за даними [143, 156] 

Отже, за даними табл. 3.14 прогнозні значення ВВП у розрахунку на одну 

особу на 2019–2022 рр. знаходяться в межах: 
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2019
ˆ68690,65 грн 93143,07 грнy  ; 

2020
ˆ73688,35 грн 102071,80 грнy  ; 

2021
ˆ78633,09 грн 111053,50 грнy  ; 

2022
ˆ83542,42 грн 120070,60 грнy  . 

 

На рис. 3.4 представимо графічно динаміку ВВП у розрахунку на одну особу 

за 2010–2018 рр., а також теоретичні й прогнозовані значення, визначені на основі 

регресійного аналізу на 2019–2022 рр. та їх довірчі інтервали. 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка фактичного і теоретичного ВВП  

у розрахунку на одну особу (Y) за 2010–2018 рр. та прогнозовані значення,  

виконані методом регресійного аналізу для 2019–2022 рр. 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.14 

Разом з тим, доповнимо результати прогнозних розрахунків ВВП у 

розрахунку на одну особу, виконаних на основі математичного методу регресійних 

рівнянь тренду, застосуванням методом статистичних рівнянь залежностей. 

Статистичні рівняння тренду дозволяють кількісно оцінити основний 

напрямок зміни в часі економічного явища [180].  
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Згідно з методологічними положеннями прогнозування на основі методу 

статистичних рівнянь залежностей, достовірність прогнозних даних забезпечується 

тоді, коли коефіцієнт стійкості тренду знаходиться в межах від 0,7 до 1,0 [97]. 

Прогнозування ВВП у розрахунку на одну особу здійснимо на основі 

встановлення кращої функції взаємозв’язку за критерієм мінімуму абсолютного 

розміру відхилень між розрахунковими (yt) та дійсними (yi) рівнями 

досліджуваного показника: 

 

mint iy y   

 

На відміну від методу найменших квадратів, розглянутого вище, значення 

показника, вираженого певною одиницею виміру, в нашому випадку – гривні, вже 

не потрібно підносити до квадрата. Для прогнозування така особливість у 

застосуванні методу статистичних рівнянь залежностей є позитивною і в результаті 

призведе до більш точних розрахунків прогнозу.  

Відповідно до здійснених розрахунків програмним забезпеченням 

встановлено, що найкраще описує динаміку ВВП у розрахунку на одну особу 

рівняння прямої залежності при зменшенні чинникової та результативної ознак 

(ЛПЗ № 2) [102, 99].  

max

max
1

1
i it t

t

y y bd


 
  

 
 

, 

 

де 
it

y  – значення результативної ознаки за рівнянням залежності;  

maxy  – максимальне значення результативної ознаки;  

b – параметр тренду;  

d – символ відхилення коефіцієнта порівняння;  

it  – поточний рік;  

maxt  – максимальне значення it .  

Для кількісного оцінювання динаміки ВВП у розрахунку на одну особу на 

основі рівняння тренду складемо табл. 3.15. 
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Таблиця 3.15 

Розрахунково-допоміжна таблиця для встановлення параметрів тренду 

Рік 
Символ 

року 
it  

Фактичні 

значення ВВП 

у розрахунку 

на одну особу

iy , грн  

td  yd  tbd  ty bdd   

Теоретичні значення 

ВВП у розрахунку  

на одну особу 

it
y , грн 

2010 1 24798 0,889 0,706 0,905 0,200 7966,56 

2011 2 29980 0,778 0,644 0,792 0,148 17500,11 

2012 3 32480 0,667 0,614 0,679 0,065 27033,67 

2013 4 33965 0,556 0,597 0,566 0,031 36567,22 

2014 5 36904 0,444 0,562 0,453 0,109 46100,78 

2015 6 46413 0,333 0,449 0,340 0,109 55634,33 

2016 7 55899 0,222 0,336 0,226 0,110 65167,89 

2017 8 70233 0,111 0,166 0,113 0,053 74701,44 

2018 9 84235 0,000 0,000 0,000 0,000 84235,00 

Разом 45 414907 4,000 4,074 – 0,825 414907,00 

Джерело: складено автором за даними [104, 108] 

За даними табл. 3.15 параметри рівняння тренду одночинникової залежності 

становлять: 

1. maxy  = 84235 грн. 

2. Параметр залежності b: 

 

max

max

1
4,074

1,018603
4,000

1

i

y

ti

y

dy
b

dt

t

 
 

    
 
 

 







. 

 

З урахуванням наведених параметрів рівняння лінійного тренду набуде 

вигляду: 

max

1
84235 1 1,018603

i it t

t

y d


 
  

 
 

. 

 

Параметр b у цьому рівнянні тренду означає, що зміна відхилень коефіцієнтів 

порівняння динамічного ряду на один рік супроводжується зміною у 1,0186 раза 
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коефіцієнтів порівняння результативного показника – ВВП у розрахунку на одну 

особу. Тотожність значень суми теоретичних та емпіричних значень 

результативного показника t i
y y   свідчить про правильність здійснених 

розрахунків. 

Необхідною умовою при прогнозуванні методом статистичних рівнянь 

залежностей є наявність стійкого зв’язку.  

Коефіцієнт стійкості зв’язку обчислюється за формулою і за даними 

табл. 3.15 становить [111]: 

 

0,825
1 1 0,797454

4,074

y t

y

d bd
K

d


    




. 

 

Згідно із шкалою оцінки залежностей таке значення коефіцієнта стійкості 

тренду свідчить про наявність високого стійкого зв’язку, що дозволяє відібрати 

параметри розрахованого рівняння тренду для проведення прогнозованих 

розрахунків. 

О. Кулинич та Р. Кулинич пропонують довірчі межі прогнозу, встановленого 

методом статистичних рівнянь залежностей, визначати за формулою [102, 109]: 

 

ty d , 

 

де ty  – теоретичні значення досліджуваного показника, що визначено на 

основі рівняння тренду; 

i iy y
d

n





 – середнє лінійне відхилення між фактичними та середнім 

значенням досліджуваного показника; 

n – кількість спостережень. 

Результати прогнозування ВВП у розрахунку на одну особу на 2019–2022 рр. 

методом статистичних рівнянь залежностей представимо в табл. 3.16. 
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Таблиця 3.16 

Прогнозовані значення ВВП у розрахунку на одну особу 

Рік Символ року it  
max

1
t

ti , td  tbd  

Прогнозовані значення ВВП  

у розрахунку на одну особу, грн 

мінімальні середні максимальні 

2019 10 –0,111 –0,113 77684,80 93768,56 109852,31 

2020 11 –0,222 –0,226 87218,36 103302,11 119385,86 

2021 12 –0,333 –0,340 96751,91 112835,67 128919,42 

2022 13 –0,444 –0,453 106285,47 122369,22 138452,98 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 3.15 

Аналіз даних табл. 3.16 показує, що прогнозовані значення ВВП у розрахунку 

на одну особу на наступні чотири роки передбачаються в таких межах: 

 

2019
ˆ77684,80 грн 109852,31 грнy  ; 

2020
ˆ87218,36 грн 119385,86 грнy  ; 

2021
ˆ96751,91 грн 128919,42 грнy  ; 

2022
ˆ106285,47 грн 138452,98 грнy  . 

 
У ході дослідження розраховано всі необхідні характеристики (рівень 

стійкості тренду, довірчі межі прогнозу, середнє лінійне відхилення між 

фактичними та середнім значенням ВВП у розрахунку на одну особу та ін.) для 

побудови динаміки фактичних та прогнозованих значень ВВП у розрахунку на 

одну особу по Україні на 2019–2022 рр. (рис. 3.5). 

Метод статистичних рівнянь залежностей дозволяє здійснити науково 

обґрунтоване вивчення загальної тенденції розвитку та прогнозування динаміки 

явищ та процесів на основі нечисленної величини рівнів ряду. На відміну від 

математичного методу кореляційно-регресійного аналізу, основою якого є лінійна 

алгебра, застосування методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтується на 

обчисленні коефіцієнтів порівняння [111]. 
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Рис. 3.5. Динаміка фактичного і теоретичного ВВП  

у розрахунку на одну особу (Y) за 2010–2018 рр. та прогнозовані значення,  

виконані методом статистичних рівнянь залежностей, для 2019–2022 рр. 

Джерело: складено автором за даними табл. 3.15 та 3.16 

 

Порівняємо результати прогнозування за двома розглянутими методами, 

зіставляючи фактичний та два варіанти теоретичних значень ВВП у розрахунку на 

одну особу із застосуванням метода комплексних статистичних коефіцієнтів для 

оцінки рівня похибки прогнозованих розрахунків на 2019 р. Похибку прогнозу 

визначимо за формулою: 

 

100
нняФакт.значе

100Прогноз
прознозу Похибка 







 
 . 

 

У табл. 3.17 наведено результати прогнозування ВВП у розрахунку на одну 

особу по Україні на 2019 р. за двома застосованими нами методами, виконано їх 

порівняння з фактичним значенням за цей рік і сформовано рейтинг одержаних 

прогнозів за величиною похибки прогнозування. 
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Таблиця 3.17 

Порівняння прогнозованих значень ВВП  

у розрахунку на одну особу з фактичним значенням 

Показник ВВП у розрахунку на одну особу, грн 

Фактичне значення за 2019 рік 94570 

Метод регресійних рівнянь тренду 

Мінімальний рівень 68690,65 

Середній рівень 80916,86 

Максимальний рівень 93143,07 

Метод статистичних рівнянь залежностей 

Мінімальний рівень 77684,80 

Середній рівень 93768,56 

Максимальний рівень 109852,31 

Похибка прогнозу, % 

Метод регресійних рівнянь тренду 

Мінімальний рівень 27,4 

Середній рівень 14,4 

Максимальний рівень 1,5 

Метод статистичних рівнянь залежностей 

Мінімальний рівень 17,9 

Середній рівень 0,8 

Максимальний рівень 16,2 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 3.14 та. 3.16, а також [8] 

 

На основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів встановимо місце 

окремого способу прогнозування (табл. 3.18) за формулою: 

 

min

max min

i
в

t t
К

t t





 , 

 

де 
в

К  – коефіцієнт вагомості відхилень;  

it  – значення похибки прогнозу, %;  

mint  та maxt  – мінімальна й максимальна величина похибки прогнозу 

відповідно, % [102, с. 57]. 
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Таблиця 3.18 

Значення відхилень похибок прогнозу ВВП у розрахунку на одну особу 

Метод 

Межі значень 

прогнозованого 

показника 

Комплексний коефіцієнт 

вагомості відхилень 

Місце 

прогнозу 

Метод регресійного 

аналізу 

Мінімальні рівні 1,000 6 

Середні рівні 0,511 3 

Максимальні рівні 0,026 2 

Метод статистичних 

рівнянь залежностей 

Мінімальні рівні 0,643 5 

Середні рівні 0,000 1 

Максимальні рівні 0,579 4 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 3.17 

 

Аналіз даних табл. 3.17 та 3.18 показує, що найменше значення похибки 

прогнозу на 2019 р. зі значенням 0,8 % отримано в результаті розрахунку, 

виконаного методом статистичних рівнянь залежностей, а саме на основі 

середнього (найбільш реалістичного) значення цього прогнозу, тоді як мінімальне 

значення похибки прогнозу, розрахованого на основі методу регресійного аналізу, 

спостерігається у випадку оптимістичного сценарію прогнозу, або його 

максимальному рівню зі значенням 1,5 % і займає 2-ге місце за точністю прогнозу.  

Таким чином, на основі табл. 3.18 виявлено, що найкращий результат 

прогнозування досягнуто з використанням методу статистичних рівнянь 

залежностей. На сьогодні застосування методу статистичних рівнянь залежностей 

для вивчення змін у динаміці дає змогу отримати більш точні науково обґрунтовані 

результати як при нечисленній, так і численній сукупності рівнів динамічного ряду 

та дозволяє зменшити рівень похибки прогнозованого розрахунку через відсутність 

поліномів, з якими стикаються при вирішенні задачі прогнозування методом 

регресійного-кореляційного аналізу.  

Аналогічним чином виконаємо прогнозування обсягу ВВП у розрахунку на 

одну особу методом статистичних рівнянь залежностей за вихідними даними 2010–

2019 рр., оскільки цей метод із використанням ретроспективного підходу показав 

найкращий результат прогнозування за величиною похибки прогнозу (табл. 3.17, 

3.18). Результати розрахунку представимо на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. 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: складено автором за даними [8, 157] 

 

Таким чином, відповідно до рис. 3.6 у 2020 р. обсяг ВВП у розрахунку на 

одну особу буде знаходитися в межах від 84034,60 грн до 124493,08 грн, у 2021 р. – 

від 93728,45 грн до 134186,93 грн, у 2022 р. – від 103422,29 грн до 143880,77 грн, у 

2023 р. – від 113116,14 грн до 153574,62 грн. 

Перспективою подальших розвідок у цьому напрямі є побудова динамічних 

рядів, що сформовані за системою досліджуваних 114 показників (див. підрозд. 2.3), 

вивчення яких дозволить виявити та оцінити особливості рівнів розвитку 

економіки і матеріального добробуту населення під впливом часу. Наведені в 

даному підрозділі методологічні положення дозволяють здійснити розрахунки 

пропонованих комплексних показників рівня економіки Ке та рівня матеріального 

добробуту Кмд за регіонами України на прогнозовану перспективу. Як виявлено, 

найкращим вирішенням цього завдання є застосування статистичних рівнянь 

залежностей, які дозволяють: 

– виявити тенденцію розвитку; 
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– оцінити необхідність зміни чинникових ознак для забезпечення 

результативної ознаки на одиницю; 

– оцінити інтенсивність використання чинникових ознак, що формують 

розвиток результативної ознаки за кожний рівень (квартал, місяць, рік чи інший 

період) ряду динаміки; 

– встановити середній темп зростання (зниження) результативної ознаки в 

результаті дії чинників для кожного періоду (місяця, кварталу, року тощо); 

– обґрунтувати плановий або нормативний рівень результативного показника 

(рівня матеріального добробуту); 

– оцінити величину зміни чинникових ознак для забезпечення планового або 

нормативного рівня результативного показника і визначити при цьому необхідні 

затрати ресурсів за кожним чинником у вартісному вираженні [102, с. 176]. 

Слід зауважити, що при прогнозуванні того чи іншого явища або процесу 

необхідно враховувати вплив інерційних економічних процесів, нестійких тенденцій 

розвитку та інших чинників, що може вплинути на достовірність прогнозу.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. На основі індексного аналізу визначено основні закономірності економічного 

зростання та доходів і витрат населення в розрахунку на одну особу по Україні у 

2010–2019 рр. та на прогнозовану перспективу 2020–2022 рр, а саме: вплив зміни 

номінальних доходів та витрат на одну особу за рахунок реального зростання доходів 

населення, а також за рахунок перевищення темпів зростання номінальних доходів 

і витрат фактичного рівня інфляції. Визначено, що в несприятливий для економіки 

України час 2014–2015 рр. значення індексів інфляції перевищують значення 

індексів доходів населення. Разом з тим, пропонованою методикою встановлено, що за 

прогнозованими розрахунками на 2020–2022 рр. темпи зростання доходів населення 
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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 зростання) інфляції. 

2. Запропоновано науково-методичні положення статистичного моделювання 

чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту методом 

статистичних рівнянь залежностей на основі вихідних даних: 1) статики – значень 

рівня економіки (Ке) та матеріального добробуту населення (Кмд), які було 

встановлено на основі застосування методу комплексних статистичних 

коефіцієнтів; 2) динаміки – значення чинників економічного зростання та рівня 

матеріального добробуту України за 2016–2018 рр.  

3. Розроблено науково-методичні положення розрахунку параметрів зв’язку 

між рівнем економіки Ке та рівнем матеріального добробуту населення Кмд за 

регіонами України на основі застосування методу статистичних рівнянь залежностей 

за даними 2018 р. Обґрунтовано, що між рівнем економіки Ке та рівнем 

матеріального добробуту населення Кмд існує стійка пряма лінійна залежність. Як 

виявлено, значення цих показників змінюються від 0 до 1 (тим кращим є рівень 

показника). Згідно з цією моделлю одержано ряд висновків, а саме: визначено 

мінімально необхідний (нормативний) рівень для забезпечення стійкого зв’язку 

означених галузей державної політики; розв’язання оберненої економіко-

статистичної задачі за даними прикладу щодо Харківської області дозволяє 

стверджувати, що для збільшення рівня матеріального добробуту (Кмд) до 

нормативного рівня 0,7 необхідно збільшити рівень економіки (Ке) на 0,36 (36 %); 

виділено дві групи регіонів України за рівнем інтенсивності (високий рівень –

високий потенціал і навпаки) використання економіки для забезпечення 

матеріального добробуту населення на нормативному рівні. 

4. Розроблено науково-методологічні засади кількісної оцінки взаємозв’язку 

показників матеріального добробуту та економічного розвитку України на основі 

застосування методу статистичних рівнянь залежностей за даними запропонованої 

системи із 114 показників. За результатами комп’ютерного опрацювання вихідних 
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даних досліджуваної системи показників встановлена наявність стійких 

одночинникових прямих лінійних залежностей між кожним з наведених 

10 чинників та результативною ознакою. Вставлена наявність стійкої 

багаточинникової комбінаційної лінійної залежності показників матеріального 

добробуту та економічного розвитку України за даними 2016–2018 рр.  

5. На основі статистичного моделювання на основі параметрів одержаного 

рівняння взаємозв’язку можна стверджувати про наступні узагальнення. За 

результатами розв’язання прямої економіко-статистичної задачі «Обчислення 

нормативного рівня результативної ознаки при одночинниковій та сукупній зміні 

(зменшенні, збільшенні) рівнів чинникових ознак на одиницю, чи іншу задану 

величину (пряма економіко-статистична задача)» встановлено наступне. 

Збільшення чинника № 1 «Заробітна плата в середньому за рік у розрахунку на 

одну особу, грн» на 1000 грн сприятиме зростанню ВВП у розрахунку на одну 

особу на 1676,69 грн. Аналогічно, зростання чинника № 2 «Придбання товарів та 

послуг у розрахунку на одну особу, грн» на 1000 грн дозволяє збільшити ВВП у 

розрахунку на одну особу на 1100,67 грн, а також при зміні значення чинника № 10 

«Навантаження на одну вакансію, осіб» на 1 особу встановлено, що ВВП у 

розрахунку на одну особу зросте на 4736 грн тощо. Загалом можна виділити 

наступну п’ятірку чинників, зростання на нормативну величину яких, згідно з 

розрахунками, має привести до порівняно найбільшого з іншими чинниками 

приросту ВВП у розрахунку на одну особу. До таких чинників належать показники 

з номерами: 4, 5, 6, 7 та особливо 8 (де нормативна зміна чинника «Внутрішні 

поточні витрати на виконання наукових досліджень і розробок у розрахунку на 

одну особу, грн» на 100 грн приведуть до зростання ВВП у розрахунку на одну 

особу на 26340,20 грн). З іншого боку, можна також констатувати, що порівняно 

найменшого з іншими чинниками приросту ВВП у розрахунку на одну особу слід 

очікувати від нормативної зміни значень таких чинників: № 1–3. За даними про 

множинну залежність методом статистичних рівнянь залежностей можна 

встановити зміну результативної ознаки при сукупній зміні досліджуваних 
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чинникових ознак. Встановлено, якщо кожний з чинників змінити на нормативну 

величину, то ВВП у розрахунку на одну особу зросте на 6505,17 грн. 

6. На основі розв’язання оберненої економіко-статистичної задачі: «Якою буде 

зміна рівнів чинникових ознак для забезпечення зміни рівня результативної ознаки 

на одиницю чи будь-яку задану величину?» визначено, що для забезпечення приросту 

ВВП у розрахунку на одну особу на одиницю (5000 грн) потрібно збільшити в першу 

чергу такі чинники як: «Придбання товарів та послуг у розрахунку на одну особу, 

грн» на 4542,67 грн, «Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на 

одну особу населення, грн» на 3836,28 грн, «Заробітна плата в середньому за рік у 

розрахунку на одну особу, грн» на 2982,07 грн. Найменший приріст зафіксовано по 

чиннику «Абоненти Інтернету у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰». 

7. Визначення ступеня інтенсивності використання чинникових ознак, що 

формують середній рівень результативної ознаки дозволяє стверджувати, що для 

чинників х1 – х8 встановлено неінтенсивне їх використання у формуванні 

результативної ознаки «ВВП у розрахунку на одну особу» в динаміці за 2016–

2018 рр., оскільки фактичні значення більші за оптимальні рівні даних показників 

(які визначено методом статистичних рівнянь залежностей). Необхідно відзначити 

позитивну тенденцію до інтенсивного використання чинників х9 «Частка населення 

із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму, %» та х10 «Навантаження на одну вакансію, осіб» у 

формуванні середнього рівня ВВП у розрахунку на одну особу за досліджуваний 

період. Особливо слід привернути увагу на негативну тенденцію до використання 

чинників за досліджуваний період, де за переважною більшістю показників 

відмічено неінтенсивне їх використання у формуванні середнього рівня 

результативного показника у динаміці. Такий негативний внесок в динаміку ВВП 

у розрахунку на одну особу пов’язаний з війною на Донбасі. При цьому інтенсивне 

використання двох з десяти чинників починаючи з 2016 року може бути свідченням 

проведення в Україні державної політики, яка в умовах війни забезпечує 

покращення значень зазначених показників. 
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8. Застосування методологічних основ статистичного моделювання рівнів 

чинників для передбачення їх поведінки при формуванні розвитку соціально-

економічних явищ, передбачає, що менеджерам особливу увагу слід звернути на 

збереження позитивної тенденції до покращення досліджуваних чинників у 

наступних роках, впливаючи на них за допомогою відповідних інструментів 

управління, з метою їх ефективного функціонування. На нашу думку, відповідним 

підрозділам місцевих державних адміністрацій необхідно звернути увагу на 

зазначені показники з метою підвищення рівня інтенсивного їх використання у 

формуванні середнього по країні ВВП у розрахунку на одну особу. 

9. Враховуючи значущість для подальшого розвитку взаємозв’язку рівня 

економіки з рівнем матеріального добробуту населення, здійснено прогнозування 

обсягу ВВП у розрахунку на одну особу на 2019–2023 рр. на основі наявних 

статистичних даних за 2010–2019 рр. методами кореляційного і регресійного 

аналізу та методом статистичних рівнянь залежностей. Результати обчислень 

обома методами свідчать про те, що в Україні прогнозується підвищення обсягу 

ВВП у розрахунку на одну особу. За точністю прогнозу метод регресійного аналізу 

поступається методу статистичних рівнянь залежностей, що видно за отриманими 

значеннями похибок прогнозу. Отже, за розрахунковими значеннями обсягу ВВП 

у розрахунку на одну особу методом статистичних рівнянь залежностей, у 2020 р. 

його обсяг буде знаходитися в межах від 84034,60 грн до 124493,08 грн, у 2021 р. – 

від 93728,45 грн до 134186,93 грн, у 2022 р. – від 103422,29 грн до 143880,77 грн, у 

2023 р. – від 113116,14 грн до 153574,62 грн. 

10. Обґрунтовано на основі ретроспективного аналізу застосування методу 

статистичних рівнянь залежностей для вивчення змін у динаміці, що дає змогу 

отримати більш точні результати як при нечисленній, так і численній сукупності 

рівнів динамічного ряду та дозволяє зменшити рівень похибки прогнозованого 

розрахунку через відсутність поліномів, з якими стикаються при вирішенні задачі 

прогнозування методом регресійного-кореляційного аналізу. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [112, 179, 

180, 181, 182, 280]. 
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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 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 
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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 
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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 

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. 
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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 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 



185 

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. 
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Додаток А 

 

Основні джерела інформації для дослідження економічного зростання та 

матеріального добробуту населення  

Таблиця А.1 

Джерела даних для формування показників, що характеризують  

економічне зростання та матеріальний добробут населення 

 

Джерело даних Сфера розробки Показник 

Зведена 

статистична 

інформація, 

розрахована  

з використанням 

даних державних 

статистичних 

спостережень та 

адміністративних 

даних 

Макроекономічна 

статистика 

(Зведені національні 

рахунки) 

Доходи та витрати населення та їх елементи: 

– наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн; 

– реальний наявний дохід, у відсотках до відповідного 

періоду попереднього року; 

ВВП та його складові:  

– ВВП на одну особу, грн; 

– валовий наявний дохід домашніх господарств, млн грн; 

– реальний валовий дохід домашніх господарств, млн грн; 

– реальний валовий наявний дохід на одну особу, грн; 

– фактичне кінцеве споживання домашніх господарств,  

млн грн; 

– фактичне кінцеве споживання домашніх господарств на 

одну особу, грн 

Статистична 

інформація за 

даними розробок 

статистичної 

звітності 

Демографічна  

та соціальна статистика: 

– обстеження підприємств 

із питань статистики 

праці; 

– середньомісячна заробітна плата штатного працівника; 

– індекс реальної заробітної плати 

– доходи та умови життя 

(за даними вибіркового 

обстеження умов життя 

домогосподарств) 

Група показників диференціації життєвого рівня населення: 

– чисельність населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 

законодавчо встановленого / фактичного прожиткового 

мінімуму, у % до загальної чисельності населення; 

– коефіцієнт концентрації (індекс Джині); 

– співвідношення мінімального рівня загальних доходів 

серед найбільш забезпечених 10% населення до 

максимального рівня серед найменш забезпечених 10% 

населення; 

– співвідношення загальних доходів найбільш та найменш 

забезпечених 10% населення (децильний коефіцієнт фондів); 

– співвідношення доходів 20% найбільш та найменш 

забезпеченого населення (квінтильний коефіцієнт фондів), 

разів. 

Наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого 

користування (у середньому на 100 домогосподарств, штук) 

Економічна статистика: 

зміни цін (тарифів) на 

споживчі товари (послуги) 

Індекси споживчих цін (індекси інфляції), грудень до грудня 

попереднього року, відсотків; 

Адміністративні 

дані центральних 

органів виконавчої 

влади 

Міністерство соціальної 

політики України; 

Пенсійний фонд України; 

Національний банк 

України 

– прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 

місяць, грн; 

 – мінімальна заробітна плата, грн; 

– мінімальна пенсія за віком, грн; 

– облікова ставка Національного банку України, % річних; 

– офіційний курс гривні щодо долару США 

Джерело: складено автором за [38] 
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Додаток Б 

 

Значення показників економічного зростання 

та матеріального добробуту населення за регіонами України у 2018 р. 

Таблиця Б.1 

Значення групи показників «Демографічна статистика» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.8 підрозділу 2.3 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Вінницька 1560394 99,0 629,7 2,47 8,1 15,5 5,7 4,0 301,0 

Волинська 1035330 99,7 336,1 3,03 10,9 13,2 5,9 3,2 259,7 

Дніпропетровська 3206477 99,2 1355,6 2,37 7,8 16,3 5,9 4,7 298,5 

Донецька 4165901 99,2 921,7 2,33 3,8 9,6 ... ... 192,5 

Житомирська 1220193 99,1 486,0 2,50 8,7 16,5 5,4 3,9 312,3 

Закарпатська 1256802 99,9 354,2 3,49 11,0 12,2 5,9 2,3 218,9 

Запорізька 1705836 99,0 709,6 2,45 7,4 16,3 5,6 4,4 315,8 

Івано-Франківська 1373252 99,7 449,7 3,00 9,2 12,7 5,6 3,4 259,2 

Київська 1767940 100,8 662,9 2,62 8,7 16,3 6,4 4,5 318,0 

Кіровоградська 945549 98,9 415,5 2,28 7,4 16,3 4,7 4,2 295,8 

Луганська 2151833 99,3 348,5 2,28 2,6 7,4 ... ... 155,2 

Львівська 2522021 99,7 821,5 3,02 9,2 13,0 5,9 2,9 273,9 

Миколаївська 1131096 99,1 441,5 2,55 8,0 15,1 5,6 4,0 281,3 

Одеська 2380308 99,9 887,5 2,64 9,7 14,1 6,8 3,6 257,1 

Полтавська 1400439 99,1 590,5 2,36 7,2 16,8 5,5 4,8 311,4 

Рівненська 1157301 99,7 375,5 3,04 11,5 12,5 5,4 3,0 256,5 

Сумська 1081418 98,8 442,7 2,43 6,5 16,4 4,7 4,4 311,7 

Тернопільська 1045879 99,4 354,1 2,92 8,1 14,3 5,3 3,4 275,4 

Харківська 2675598 99,3 1110,1 2,43 7,3 15,9 6,0 4,4 298,4 

Херсонська 1037640 99,1 402,0 2,59 8,7 15,5 5,6 3,6 278,7 

Хмельницька 1264705 99,2 476,1 2,63 8,4 15,5 5,6 4,3 320,3 

Черкаська 1206351 98,9 515,3 2,35 7,1 16,6 5,1 4,5 338,3 

Чернівецька 904374 99,7 307,0 2,90 9,6 12,4 5,8 3,3 248,0 

Чернігівська 1005745 98,6 435,4 2,30 6,8 19,1 5,0 4,7 332,1 

м. Київ 2950819 100,6 1106,2 2,62 11,8 11,0 9,0 3,8 262,9 

Джерело: складено автором за даними [202] 
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Таблиця Б.2 

Значення групи показників «Доходи населення» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.8 підрозділу 2.3 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

Вінницька 55734 18231,0 29288,3 2291,3 23194,9 10,7 464,00 3020,02 

Волинська 46120 13055,3 25087,4 1516,1 21880,8 9,9 435,97 3084,73 

Дніпропетровська 74755 16531,3 49015,7 2400,0 27692,2 5,0 376,35 3054,83 

Донецька 33840 3258,3 22008,1 1059,7 15453,3 4,1 324,45 2875,47 

Житомирська 52715 15404,1 28332,0 1737,8 23734,7 9,1 495,71 3171,79 

Закарпатська 41418 12747,7 22614,3 672,8 18991,2 0,2 443,48 2967,79 

Запорізька 65065 18007,0 39461,0 2293,4 26343,5 1,4 313,89 2982,40 

Івано-Франківська 48724 16996,1 22944,3 956,8 22706,6 0,2 535,60 3000,05 

Київська 65623 15291,5 42368,1 1931,7 25926,2 6,2 475,92 3022,05 

Кіровоградська 50373 13904,7 27795,8 2505,0 23098,1 4,4 298,86 3099,02 

Луганська 21252 1776,5 13644,7 552,4 11288,0 4,5 344,09 3066,05 

Львівська 56592 15685,6 33019,4 1640,7 24512,1 1,2 641,40 3182,34 

Миколаївська 55469 13060,1 33436,6 1787,5 23516,8 2,0 242,38 3074,00 

Одеська 63153 14729,0 33746,6 1786,1 31160,6 0,8 352,27 3171,21 

Полтавська 61649 13689,5 38048,3 3910,1 25834,1 7,9 335,98 2941,85 

Рівненська 48184 14223,8 26268,1 1230,4 21834,8 6,5 657,25 3052,95 

Сумська 55829 15908,4 30712,8 2447,9 24330,5 5,1 408,55 2992,56 

Тернопільська 43577 12493,6 22405,0 1366,9 22576,6 7,1 560,74 3106,25 

Харківська 56421 15324,0 35963,5 2554,7 26695,1 4,4 441,89 2904,75 

Херсонська 50195 14513,9 24079,2 1517,8 25190,2 6,2 333,50 3139,66 

Хмельницька 50640 15581,0 26828,3 2382,7 23594,8 5,7 456,93 2920,69 

Черкаська 50600 11349,5 28181,3 3360,1 25184,7 7,0 407,07 2899,64 

Чернівецька 42762 13871,3 20454,1 916,6 22301,7 3,0 357,17 3123,81 

Чернігівська 51213 12616,1 29437,9 2055,5 24254,8 4,8 381,48 3029,29 

м. Київ 143676 20080,1 113429,6 6365,3 48955,5 0,7 463,29 1372,00 

Джерело: складено автором за даними [46, 202, 232] 
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Таблиця Б.3 

Значення групи показників «Витрати населення» за 2018 р. 

 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.8 підрозділу 2.3 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Вінницька 66758 60558,0 417,1 5782,8 4974,2 44,6 123233,3 

Волинська 63039 58196,9 401,2 4441,2 3899,1 42,4 146911,6 

Дніпропетровська 84397 74227,5 1477,3 8692,3 7046,1 65,6 150807,0 

Донецька 27896 24722,3 110,0 3064,2 2672,6 9,6 90576,1 

Житомирська 70755 65090,9 444,6 5218,2 4603,0 31,0 136845,7 

Закарпатська 59935 55732,2 367,4 3836,3 3336,0 31,0 164474,9 

Запорізька 82992 72811,2 454,9 9725,3 6928,0 44,9 149682,9 

Івано-Франківська 60983 56496,6 421,0 4066,5 3472,5 33,4 141009,6 

Київська 102137 94050,8 218,0 7867,8 6810,5 158,4 218490,0 

Кіровоградська 68879 62630,2 543,7 5705,1 5079,4 31,5 118888,1 

Луганська 18186 16175,4 28,7 1981,2 1558,5 3,7 75460,5 

Львівська 79186 72203,2 871,0 6110,9 5205,4 74,8 187304,9 

Миколаївська 69191 62547,4 635,4 6007,7 5150,5 37,8 136031,7 

Одеська 92345 84044,5 483,3 7817,6 5800,5 81,0 198791,0 

Полтавська 77873 69931,5 618,3 7321,3 6416,6 44,1 138298,1 

Рівненська 60959 56119,5 338,2 4502,3 3854,3 35,4 140705,7 

Сумська 68280 62224,5 491,8 5566,9 4892,2 26,7 124621,6 

Тернопільська 58104 53691,0 242,1 4171,2 3600,2 36,2 126921,8 

Харківська 96626 84654,3 430,2 11541,3 7123,8 83,4 175366,2 

Херсонська 72499 67108,6 521,9 4868,0 4045,8 39,3 148806,0 

Хмельницька 70801 64057,0 490,7 6250,2 4804,8 37,8 141457,7 

Черкаська 73262 67164,9 466,5 5633,1 4855,9 33,0 131368,1 

Чернівецька 68163 63363,4 357,8 4439,3 3252,2 29,8 157443,0 

Чернігівська 70949 65177,4 453,1 5317,3 4708,2 26,7 125151,6 

м. Київ 178238 153018,1 3590,6 21630,7 19597,2 350,4 354030,0 
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Продовження табл. Б.3 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.8 підрозділу 2.3 

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

Вінницька 1583,3 1697,6 1,7 90,1 52,5 37,6 4,8 5,1 2987 

Волинська 2064,9 6721,2 4,2 86,9 49,4 37,5 3,4 9,7 3108 

Дніпропетровська 1517,4 1378,7 8,4 88,2 50,3 37,9 2,5 9,3 3134 

Донецька 1283,5 700,9 3,2 93,9 60,9 33,0 2,2 3,9 3175 

Житомирська 1938,3 2170,8 1,2 91,4 54,5 36,9 3,4 5,2 2615 

Закарпатська 2340,5 9706,4 5,0 88,4 47,6 40,8 2,3 9,3 3231 

Запорізька 1612,2 1066,8 7,5 87,0 43,4 43,6 3,4 9,6 2679 

Івано-Франківська 1988,0 5310,2 - 90,9 45,0 45,9 4,5 4,6 3073 

Київська 2083,3 14515,0 0,3 95,1 53,0 42,1 2,4 2,5 2735 

Кіровоградська 984,4 794,2 2,0 92,2 49,6 42,6 2,9 4,9 2942 

Луганська 1119,1 252,5 10,3 81,7 41,7 40,0 4,7 13,6 3107 

Львівська 2294,6 5346,3 2,1 93,6 55,0 38,6 2,2 4,2 2935 

Миколаївська 1383,9 661,4 5,0 89,6 49,5 40,1 2,8 7,6 2860 

Одеська 1714,9 2100,3 0,5 96,8 57,9 38,9 1,7 1,5 2673 

Полтавська 1620,7 1862,8 1,7 92,1 49,7 42,4 4,2 3,7 3093 

Рівненська 2005,3 5270,3 1,6 91,7 51,8 39,9 2,3 6,0 2767 

Сумська 1488,6 980,3 2,7 87,4 48,5 38,9 4,9 7,7 2577 

Тернопільська 1558,9 2640,5 5,0 87,8 44,9 42,9 3,3 8,9 2945 

Харківська 2380,9 1951,2 5,6 90,3 46,5 43,8 2,6 7,1 3353 

Херсонська 1089,6 1751,2 0,7 92,7 53,4 39,3 4,0 3,3 3242 

Хмельницька 1627,8 2146,6 1,0 90,8 55,1 35,7 3,9 5,3 3051 

Черкаська 1410,8 1170,2 8,2 83,9 50,8 33,1 3,5 12,6 3605 

Чернівецька 2104,2 4071,7 10,8 82,6 43,3 39,3 3,4 14,0 2687 

Чернігівська 1281,6 1221,9 6,8 84,2 47,3 36,9 5,2 10,6 2978 

м. Київ 6627,2 4994,6 1,2 96,0 53,5 42,5 2,4 1,6 2708 

Джерело: складено автором за даними [20, 46, 202] 
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Таблиця Б.4 

Значення групи показників «Умови життя» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.9 підрозділу 2.3 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Вінницька 72,6 46,9 71,7 4079 1443 

Волинська 78,5 59,7 77,4 857 157 

Дніпропетровська 75,8 55,4 74,5 1993 832 

Донецька 74,8 53,4 74,4 3112 1600 

Житомирська 62,7 49,6 62,2 3231 844 

Закарпатська 79,2 50,6 79,2 392 99 

Запорізька 77,7 72,1 76,5 624 365 

Івано-Франківська 74,4 63,3 74,4 1041 418 

Київська 82,0 60,3 80,7 2757 813 

Кіровоградська 67,2 48,1 66,7 93 5 

Луганська 69,1 45,8 68,8 235 157 

Львівська 90,5 82,9 90,5 1138 548 

Миколаївська 71,1 65,8 71,0 481 205 

Одеська 82,2 55,0 79,0 5059 1962 

Полтавська 65,9 59,6 65,4 3162 1510 

Рівненська 74,3 49,5 74,2 1581 412 

Сумська 66,2 48,6 64,8 3331 873 

Тернопільська 82,3 68,2 81,6 932 779 

Харківська 79,3 71,7 78,9 3976 762 

Херсонська 80,8 49,3 73,6 914 490 

Хмельницька 75,5 58,3 73,8 1739 516 

Черкаська 61,4 49,5 61,4 3314 1189 

Чернівецька 60,3 47,7 60,0 168 420 

Чернігівська 63,1 54,8 60,5 1136 378 

м. Київ 98,9 97,1 98,9 194 22 

Джерело: складено автором за даними [202] 
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Таблиця Б.5 

Значення групи показників «Освіта» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.9 підрозділу 2.3 

5.1 5.2 5.3 

Вінницька 795 33 23 

Волинська 629 17 14 

Дніпропетровська 906 58 55 

Донецька 521 44 28 

Житомирська 667 25 19 

Закарпатська 665 16 14 

Запорізька 557 38 24 

Івано-Франківська 705 20 16 

Київська 706 25 21 

Кіровоградська 325 23 15 

Луганська 280 23 12 

Львівська 1208 57 43 

Миколаївська 500 31 17 

Одеська 809 35 40 

Полтавська 619 39 18 

Рівненська 608 24 13 

Сумська 443 30 14 

Тернопільська 726 21 18 

Харківська 746 42 64 

Херсонська 428 26 21 

Хмельницька 682 29 18 

Черкаська 577 21 16 

Чернівецька 406 16 16 

Чернігівська 508 17 16 

м. Київ 505 25 97 

Джерело: складено автором за даними [202] 
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Таблиця Б.6 

Значення групи показників «Охорона здоров’я» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.9 підрозділу 2.3 

6.1 6.2 6.3 

Вінницька 5,0 6,7 21,2 

Волинська 3,8 7,0 18,4 

Дніпропетровська 4,6 8,7 28,8 

Донецька 1,4 3,0 8,8 

Житомирська 3,8 6,6 26,3 

Закарпатська 3,9 6,6 24,5 

Запорізька 5,0 8,3 22,8 

Івано-Франківська 6,0 7,4 20,6 

Київська 4,2 7,1 22,6 

Кіровоградська 3,5 8,4 29,7 

Луганська 1,0 2,9 8,4 

Львівська 5,4 7,8 20,2 

Миколаївська 3,4 7,0 22,3 

Одеська 4,7 7,5 21,0 

Полтавська 4,9 7,8 26,6 

Рівненська 4,1 7,3 22,2 

Сумська 4,1 8,0 26,3 

Тернопільська 5,3 8,3 20,7 

Харківська 5,7 8,3 28,5 

Херсонська 3,5 7,5 23,6 

Хмельницька 4,4 7,8 20,7 

Черкаська 3,8 8,0 26,2 

Чернівецька 5,9 7,1 19,5 

Чернігівська 3,6 9,1 24,8 

м. Київ 8,6 9,5 29,2 

Джерело: складено автором за даними [202] 
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Таблиця Б.7 

Значення групи показників «Культура, відпочинок і туризм» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.9 підрозділу 2.3 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

Вінницька 6,0 7,1 1,4 78,4 1,6 27027 42178 

Волинська 5,6 6,5 6,9 55,7 1,9 21238 21807 

Дніпропетровська 2,4 1,8 2,9 383,9 2,6 90410 116981 

Донецька 1,2 0,9 1,9 215,1 0,9 38532 28425 

Житомирська 6,4 8,2 1,4 34,3 2,4 22197 17957 

Закарпатська 3,9 3,7 4,3 114,6 1,2 25811 25348 

Запорізька 3,1 2,6 7,2 162,3 1,4 40826 56374 

Івано-Франківська 5,5 5,3 4,9 168,7 1,5 26987 55781 

Київська 5,0 4,8 4,9 374,9 2,6 31910 66385 

Кіровоградська 6,0 6,1 3,2 43,7 5,1 41913 11556 

Луганська 1,5 1,4 0,4 22,9 1,0 12843 6261 

Львівська 5,2 5,6 5,1 572,2 1,0 19593 182255 

Миколаївська 4,4 4,6 9,0 117,9 2,4 21452 19002 

Одеська 3,3 3,1 7,4 289,9 2,7 103513 81381 

Полтавська 5,6 5,8 3,1 164,5 5,6 49204 32007 

Рівненська 5,2 5,8 1,5 39,5 1,3 17459 22027 

Сумська 5,2 5,8 1,9 43,5 6,7 50161 16178 

Тернопільська 7,8 8,8 1,3 46,1 0,8 5456 13103 

Харківська 3,0 2,5 2,5 218,5 2,7 97063 62232 

Херсонська 4,8 4,3 10,3 129,7 4,0 58527 26130 

Хмельницька 6,6 9,0 2,6 119,9 1,4 15948 25738 

Черкаська 6,0 6,0 4,5 105,2 6,2 46842 26383 

Чернівецька 4,4 4,3 1,2 53,3 1,1 12381 29562 

Чернігівська 7,0 7,5 2,5 56,7 4,7 30560 22306 

м. Київ 0,5 0,1 4,8 1214,9 0,2 13409 3550090 

Джерело: складено автором за даними [202] 
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Таблиця Б.8 

Значення групи показників «Правосуддя та злочинність» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.9 підрозділу 2.3 

8.1 8.2 8.3 

Вінницька 8,0 13,1 1,8 

Волинська 9,0 6,4 1,7 

Дніпропетровська 14,2 7,0 2,6 

Донецька 5,7 7,6 1,2 

Житомирська 11,6 16,8 2,3 

Закарпатська 8,8 14,5 1,4 

Запорізька 15,5 9,5 2,4 

Івано-Франківська 5,4 8,0 1,0 

Київська 11,4 8,3 1,8 

Кіровоградська 16,2 17,5 2,3 

Луганська 4,8 5,2 1,2 

Львівська 10,2 6,7 1,5 

Миколаївська 16,9 18,8 2,0 

Одеська 13,9 11,1 1,5 

Полтавська 15,2 11,4 2,6 

Рівненська 8,9 10,3 1,6 

Сумська 10,9 14,5 2,5 

Тернопільська 6,7 8,2 1,1 

Харківська 13,5 8,8 2,0 

Херсонська 15,4 5,6 2,0 

Хмельницька 8,8 12,0 1,6 

Черкаська 12,8 6,4 1,5 

Чернівецька 8,5 7,6 1,3 

Чернігівська 14,0 4,3 2,1 

м. Київ 20,4 9,3 1,4 

Джерело: складено автором за даними [202] 
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Таблиця Б.9 

Значення групи показників «Навколишнє середовище» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.9 підрозділу 2.3 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 

Вінницька 75,3 1318,8 44,6 62,0 1136,0 51,7 

Волинська 66,5 5,8 37,6 4,9 534,8 33,6 

Дніпропетровська 366,3 1425,7 235,2 190,8 75671,7 762,6 

Донецька 408,1 564,6 247,7 188,9 5727,1 362,0 

Житомирська 90,6 147,7 61,2 10,6 395,7 6,7 

Закарпатська 37,4 8,0 29,4 3,2 147,7 36,5 

Запорізька 734,9 5112,3 531,9 101,9 3077,4 621,3 

Івано-

Франківська 69,8 1491,2 45,8 161,0 1429,4 213,5 

Київська 299,8 123,2 276,5 46,2 790,3 1007,1 

Кіровоградська 172,5 155,6 32,6 12,8 39852,7 43,5 

Луганська 44,4 164,8 20,4 21,6 255,0 13,6 

Львівська 68,1 179,7 69,3 42,2 845,9 112,6 

Миколаївська 212,1 2955,4 59,8 11,5 2102,3 121,5 

Одеська 315,7 18,5 70,1 15,7 305,1 30,9 

Полтавська 81,0 621,1 58,3 37,0 14017,7 187,7 

Рівненська 103,5 3730,0 45,7 7,9 417,3 33,7 

Сумська 84,6 62,5 45,0 19,1 656,5 20,9 

Тернопільська 48,6 39,1 35,3 9,7 1560,3 18,5 

Харківська 116,6 276,7 112,9 16,6 584,1 101,7 

Херсонська 2919,5 24,0 72,0 11,9 322,4 14,7 

Хмельницька 78,8 1992,8 39,4 17,4 707,2 62,5 

Черкаська 151,6 388,2 86,5 47,7 1222,9 19,0 

Чернівецька 74,0 24,3 47,5 3,0 340,0 23,6 

Чернігівська 126,4 132,3 101,7 29,3 707,5 63,5 

м. Київ 184,9 180,1 187,2 9,9 328,7 480,5 

Джерело: складено автором за даними [202] 
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Таблиця Б.10 

Значення групи показників «Промисловість» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.10 підрозділу 2.3 

10.1 

Вінницька 53022,2 

Волинська 32234,0 

Дніпропетровська 159798,0 

Донецька 77211,1 

Житомирська 41481,0 

Закарпатська 20514,9 

Запорізька 128389,7 

Івано-Франківська 54637,9 

Київська 81536,3 

Кіровоградська 35345,3 

Луганська 11174,9 

Львівська 43730,4 

Миколаївська 52705,7 

Одеська 30956,2 

Полтавська 151239,1 

Рівненська 34766,3 

Сумська 48330,5 

Тернопільська 23657,1 

Харківська 82106,4 

Херсонська 29445,3 

Хмельницька 33989,0 

Черкаська 65165,0 

Чернівецька 17528,9 

Чернігівська 43808,6 

м.Київ 173267,0 

Джерело: складено автором за даними [203] 
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Таблиця Б.11 

Значення групи показників «Сільське господарство» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.10 підрозділу 2.3 

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 

Вінницька 14406 9663,1 32,9 390686,0 9920 1624,8 3,8 

Волинська 6837 3055,3 55,3 385734,1 4249 577,3 1,2 

Дніпропетровська 4867 2999,9 38,4 297758,7 3480 1952,7 1,1 

Донецька 1663 932,4 43,9 234914,2 1084 1003,8 0,3 

Житомирська 9079 4260,5 53,1 358517,6 6692 1042,3 2,0 

Закарпатська 3420 298,2 91,3 143313,7 1749 188,9 0,3 

Запорізька 4795 2618,7 45,4 187363,6 3723 1672,4 1,3 

Івано-Франківська 4441 1513,6 65,9 360404,6 2358 380,9 0,6 

Київська 3918 7315,7 30,1 323631,0 2528 1190,9 2,3 

Кіровоградська 13149 7936,5 39,6 271948,1 11105 1702,9 4,0 

Луганська 2290 1360,2 40,6 253180,2 1971 825,2 0,5 

Львівська 4034 1663,9 58,8 415949,7 2565 674,9 0,6 

Миколаївська 8240 4872,8 40,9 248114,6 6879 1564,8 2,4 

Одеська 5015 2989,5 40,4 234851,9 4267 1860,4 1,8 

Полтавська 12612 8349,5 33,8 297167,4 10042 1719,0 4,5 

Рівненська 6245 2312,6 63,0 358643,5 4325 574,5 1,1 

Сумська 10445 7348,2 29,6 410001,1 8529 1162,5 4,1 

Тернопільська 9376 5435,0 42,0 414952,6 7186 839,2 2,5 

Харківська 5568 3127,9 43,8 304405,9 4445 1792,7 1,4 

Херсонська 10787 5714,4 47,0 263175,4 8817 1396,2 2,2 

Хмельницька 11363 7116,7 37,4 387856,8 8709 1186,2 3,0 

Черкаська 13421 10292,4 23,3 356411,3 8600 1187,7 3,8 

Чернівецька 5246 1281,1 75,6 258428,6 3492 307,4 0,6 

Чернігівська 11983 8758,0 26,9 333260,5 9905 1271,7 4,8 
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Продовження табл. Б.11 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.10 підрозділу 2.3 

11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 

Вінницька 69,0 4486 239,4 224,1 526,0 585,1 5,7 

Волинська 42,2 2588 130,3 109,7 377,2 195,8 18,3 

Дніпропетровська 31,1 1387 122,1 76,6 91,4 261,7 4,0 

Донецька 23,6 579 59,7 20,2 44,6 166,4 11,2 

Житомирська 54,4 2387 189,4 44,5 451,4 567,7 22,0 

Закарпатська 43,0 1671 122,9 45,0 275,2 310,9 149,5 

Запорізька 23,4 1072 91,5 28,3 142,3 389,1 46,1 

Івано-Франківська 50,0 2083 136,2 61,7 321,0 307,6 16,0 

Київська 68,5 1390 117,1 129,6 246,0 1842,3 4,0 

Кіровоградська 45,3 2044 89,7 53,8 323,5 486,4 7,4 

Луганська 28,5 319 52,4 3,2 58,8 33,4 14,8 

Львівська 49,0 1469 170,9 52,0 200,6 222,3 7,5 

Миколаївська 30,8 1361 98,5 30,4 285,7 211,3 128,5 

Одеська 36,3 748 154,9 17,8 140,6 105,7 383,3 

Полтавська 65,7 2570 231,3 48,9 541,6 575,5 24,9 

Рівненська 48,1 1920 118,5 50,0 342,5 538,3 11,2 

Сумська 69,7 1916 146,3 41,7 377,3 359,2 23,0 

Тернопільська 56,9 2190 138,7 53,9 428,6 509,5 2,9 

Харківська 37,7 1123 180,8 30,2 196,1 224,8 19,4 

Херсонська 31,9 1970 96,0 39,6 272,9 1080,8 103,6 

Хмельницька 67,2 2654 230,2 52,9 491,5 858,3 4,7 

Черкаська 71,0 4821 161,0 271,8 399,1 543,8 0,8 

Чернівецька 48,6 1754 81,5 44,1 301,9 371,5 141,4 

Чернігівська 68,8 2078 173,6 31,0 530,4 284,7 8,9 

Джерело: складено автором за даними [203, 215] 



231 

 

Таблиця Б.12 

Значення групи показників «Лісове господарство» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.10 підрозділу 2.3 

12.1 12.2 12.3 

Вінницька 456,9 412,1 1790 

Волинська 696,0 1443,4 5673 

Дніпропетровська 10,3 26,3 156 

Донецька 5,3 16,1 335 

Житомирська 1617,5 2846,1 8461 

Закарпатська 740,8 985,4 2667 

Запорізька 4,4 11,7 616 

Івано-Франківська 673,8 838,9 3044 

Київська 681,3 1014,0 4338 

Кіровоградська 229,6 204,3 535 

Луганська 36,1 107,0 1015 

Львівська 409,9 479,3 3149 

Миколаївська 9,6 21,9 96 

Одеська 19,8 34,3 206 

Полтавська 223,1 262,8 1375 

Рівненська 1133,0 1548,0 6269 

Сумська 810,0 960,9 1704 

Тернопільська 196,2 244,1 774 

Харківська 105,4 172,0 579 

Херсонська 29,4 51,9 187 

Хмельницька 626,2 659,0 1540 

Черкаська 674,7 628,8 1485 

Чернівецька 452,0 688,8 1591 

Чернігівська 1038,3 1528,0 3694 

м. Київ 33,5 74,4 240 

Джерело: складено автором за даними [38, 203] 
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Таблиця Б.13 

Значення групи показників «Будівництво» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.10 підрозділу 2.3 

13.1 13.2 

Вінницька 143 1,6 

Волинська 359 3,7 

Дніпропетровська 88 1,0 

Донецька 10 0,1 

Житомирська 119 1,1 

Закарпатська 342 2,2 

Запорізька 40 0,3 

Івано-Франківська 294 2,3 

Київська 878 10,8 

Кіровоградська 51 0,4 

Луганська 7 0,1 

Львівська 358 3,8 

Миколаївська 45 0,4 

Одеська 240 3,6 

Полтавська 145 1,8 

Рівненська 276 2,6 

Сумська 89 1,1 

Тернопільська 250 2,5 

Харківська 198 3,1 

Херсонська 91 0,8 

Хмельницька 257 3,3 

Черкаська 109 1,2 

Чернівецька 319 2,3 

Чернігівська 97 1,1 

м. Київ 433 6,8 

Джерело: складено автором за даними [203] 
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Таблиця Б.14 

Значення групи показників «Ринок праці» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.11 підрозділу 2.3 

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 

Вінницька 416,2 461,9 416,2 45,7 13,3 24 

Волинська 357,9 404,1 357,9 46,2 7,6 3 

Дніпропетровська 435,7 473,4 435,7 37,7 8,0 4 

Донецька 177,1 205,9 177,1 28,8 2,6 14 

Житомирська 421,5 470,3 421,5 48,8 11,7 6 

Закарпатська 399,5 444,1 399,5 44,6 3,7 4 

Запорізька 427,1 474,0 427,1 46,9 13,0 26 

Івано-Франківська 411,4 446,2 411,4 34,8 5,9 6 

Київська 429,1 458,1 429,1 29,0 7,0 2 

Кіровоградська 400,1 452,6 400,1 52,5 16,4 9 

Луганська 138,1 162,7 138,1 24,6 3,8 17 

Львівська 420,1 451,3 420,1 31,2 5,3 2 

Миколаївська 436,7 483,2 436,7 46,5 14,4 12 

Одеська 420,7 449,5 420,7 28,8 5,7 4 

Полтавська 412,6 464,7 412,6 52,1 14,4 5 

Рівненська 408,6 452,3 408,6 43,7 10,4 9 

Сумська 445,9 488,6 445,9 42,7 14,2 11 

Тернопільська 391,6 437,1 391,6 45,6 9,2 8 

Харківська 468,9 495,2 468,9 26,3 8,2 7 

Херсонська 430,0 479,2 430,0 49,2 10,8 20 

Хмельницька 411,2 449,0 411,2 37,8 10,1 8 

Черкаська 430,7 476,7 430,7 46,0 14,6 34 

Чернівецька 422,8 459,3 422,8 36,4 6,5 4 

Чернігівська 424,2 474,6 424,2 50,3 11,7 10 
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Продовження табл. Б.14 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.11 підрозділу 2.3 

14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 

Вінницька 31,2 33,0 94,3 5,0 11,9 8 

Волинська 26,9 28,8 93,9 0,3 6,2 6 

Дніпропетровська 29,9 32,4 92,1 4,1 50,6 8 

Донецька 22,8 25,4 89,7 9,9 90,1 7 

Житомирська 27,9 29,7 93,5 0,0 3,2 4 

Закарпатська 24,1 28,9 83,0 2,7 3,9 2 

Запорізька 25,9 29,1 88,8 2,7 70,2 7 

Івано-Франківська 25,1 27,4 92,3 1,3 11,6 4 

Київська 34,5 35,1 98,4 9,8 10,6 7 

Кіровоградська 31,4 32,0 98,2 0,6 9,6 6 

Луганська 23,9 29,3 81,8 5,5 24,3 7 

Львівська 26,9 29,5 90,7 7,2 23,5 6 

Миколаївська 27,1 30,9 88,3 1,2 11,8 6 

Одеська 33,5 36,7 91,0 5,4 15,0 4 

Полтавська 29,5 33,2 89,0 3,9 26,2 7 

Рівненська 23,0 23,9 95,2 2,2 4,1 3 

Сумська 28,6 31,9 89,2 0,8 29,0 6 

Тернопільська 24,1 26,3 89,7 7,6 11,1 4 

Харківська 28,1 29,3 96,3 4,0 55,2 7 

Херсонська 30,4 32,8 92,3 1,2 13,1 5 

Хмельницька 27,8 30,9 90,5 4,8 17,7 5 

Черкаська 32,8 34,1 95,9 5,4 16,9 7 

Чернівецька 27,4 29,4 91,2 0,8 5,6 6 

Чернігівська 29,9 33,8 88,7 0,6 12,1 6 

Джерело: складено автором за даними [51, 175, 202] 
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Таблиця Б.15 

Значення групи показників «Внутрішня торгівля та ціни» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.11 підрозділу 2.3 

15.1 15.2 

Вінницька 16362,7 109,0 

Волинська 15752,8 109,9 

Дніпропетровська 26501,4 109,2 

Донецька 6969,2 112,3 

Житомирська 19248,3 109,1 

Закарпатська 17413,5 112,2 

Запорізька 22536,2 109,2 

Івано-Франківська 16213,4 109,1 

Київська 36861,6 110,0 

Кіровоградська 17480,8 109,0 

Луганська 3813,7 109,3 

Львівська 22893,6 110,1 

Миколаївська 19851,2 109,4 

Одеська 29053,6 109,3 

Полтавська 21980,0 109,3 

Рівненська 14978,8 109,3 

Сумська 17893,0 109,7 

Тернопільська 12470,5 109,7 

Харківська 27010,4 111,2 

Херсонська 20856,3 109,5 

Хмельницька 16199,3 109,2 

Черкаська 18539,8 109,7 

Чернівецька 16752,9 108,7 

Чернігівська 17744,1 109,6 

м. Київ 60183,9 108,8 

Джерело: складено автором за даними [203] 
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Таблиця Б.16 

Значення групи показників «Транспорт» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.11 підрозділу 2.3 

16.1 16.2 16.3 16.4 

Вінницька 29,2 79,9 1074 9,0 

Волинська 13,4 69,2 593 5,8 

Дніпропетровська 324,4 119,3 1554 9,2 

Донецька 112,7 90,2 936 8,1 

Житомирська 43,3 59,4 1016 8,4 

Закарпатська 8,8 29,5 602 3,4 

Запорізька 30,7 67,8 988 6,8 

Івано-Франківська 12,0 67,1 494 4,1 

Київська 56,3 84,0 798 8,6 

Кіровоградська 49,2 49,6 893 6,2 

Луганська 4,7 6,4 544 4,4 

Львівська 25,8 124,3 1263 8,2 

Миколаївська 21,3 87,4 707 4,8 

Одеська 29,0 105,8 1044 8,1 

Полтавська 171,8 49,6 852 8,9 

Рівненська 17,1 90,3 578 5,1 

Сумська 12,7 68,8 703 6,8 

Тернопільська 18,4 45,1 564 5,0 

Харківська 32,8 103,0 1520 9,4 

Херсонська 14,0 48,8 453 5,0 

Хмельницька 33,5 65,0 738 7,1 

Черкаська 42,7 60,6 588 6,0 

Чернівецька 7,0 32,8 413 2,9 

Чернігівська 11,9 40,5 851 7,2 

м. Київ 82,8 262,5 – – 

Джерело: складено автором за даними [203] 
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Таблиця Б.17 

Значення групи показників «Інформаційне суспільство та зв’язок»  

за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.11 підрозділу 2.3 

17.1 17.2 17.3 17.4 

Вінницька 55,6 948,4 965,1 617,4 

Волинська 48,8 1052,0 1206,6 555,8 

Дніпропетровська 77,9 1070,0 1291,2 558,1 

Донецька 53,6 1077,2 1346,0 430,4 

Житомирська 38,0 964,1 923,1 562,7 

Закарпатська 70,7 1001,9 1119,3 464,2 

Запорізька 64,0 1188,1 1213,8 504,6 

Івано-Франківська 53,0 928,7 1121,5 479,7 

Київська 54,2 1105,7 996,8 690,1 

Кіровоградська 50,3 1054,3 1217,4 489,7 

Луганська 58,4 983,6 1366,9 422,9 

Львівська 62,7 1336,8 1095,9 659,1 

Миколаївська 59,3 1245,4 1396,2 704,7 

Одеська 63,2 1679,1 1420,4 1128,9 

Полтавська 58,6 1242,5 1365,5 532,9 

Рівненська 67,5 876,1 975,7 511,9 

Сумська 62,8 1153,7 1344,4 504,1 

Тернопільська 58,9 940,2 832,3 487,8 

Харківська 63,2 1344,9 1489,4 589,4 

Херсонська 53,4 1290,0 1472,1 512,8 

Хмельницька 45,5 900,1 798,5 514,4 

Черкаська 48,7 1061,4 1041,3 570,4 

Чернівецька 73,9 1129,5 1216,5 464,9 

Чернігівська 55,2 1254,5 1288,8 665,1 

м. Київ 85,2 9430,9 2043,2 1161,7 

Джерело: складено автором за даними [202, 203] 
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Таблиця Б.18 

Значення групи показників «Інвестиції та зовнішня торгівля» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.11 підрозділу 2.3 

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 

Вінницька 911,5 359,0 65,1 10,8 11291,7 1004,4 143,1 

Волинська 694,4 1319,8 81,1 26,9 8400,1 2139,1 251,0 

Дніпропетровська 2399,2 1635,7 42,7 72,0 18749,4 339,9 1112,7 

Донецька 1158,3 537,2 36,6 38,1 6469,4 84,1 289,2 

Житомирська 540,0 434,0 61,4 23,1 7128,0 573,5 193,6 

Закарпатська 1319,3 1205,4 245,8 22,6 5978,3 2006,4 271,0 

Запорізька 1969,8 1028,2 106,4 27,5 9180,1 286,4 526,3 

Івано-Франківська 633,6 606,0 44,4 13,6 6843,5 1542,1 651,6 

Київська 1054,0 2068,2 181,9 123,2 23194,1 4987,2 906,7 

Кіровоградська 548,7 276,7 26,3 17,0 7603,6 230,3 78,9 

Луганська 93,9 132,0 13,3 12,6 1493,7 74,1 202,7 

Львівська 750,5 1071,9 225,9 26,7 11563,8 2211,6 367,8 

Миколаївська 1859,3 651,3 438,7 22,3 8894,1 346,8 200,3 

Одеська 700,5 649,5 307,8 90,5 10034,4 1162,6 509,2 

Полтавська 1354,5 966,2 42,4 93,2 13318,6 916,8 733,9 

Рівненська 354,5 257,8 42,4 16,0 6242,2 1544,5 115,3 

Сумська 737,3 664,9 26,3 28,9 7138,4 492,7 168,4 

Тернопільська 431,3 399,4 71,1 8,2 8007,8 1529,9 53,4 

Харківська 476,4 647,7 126,5 24,4 8823,5 1666,4 249,7 

Херсонська 258,9 314,4 29,4 10,6 8505,5 412,5 196,2 

Хмельницька 502,7 351,8 21,5 12,8 8903,1 1024,8 157,5 

Черкаська 647,5 328,1 24,3 18,0 9184,2 721,1 276,3 

Чернівецька 221,0 154,2 43,2 2,7 4122,7 1268,9 48,8 

Чернігівська 745,4 477,1 26,7 22,9 8932,2 666,4 431,9 

м. Київ 3482,6 7998,4 1206,9 1022,5 69039,4 4853,8 5828,4 

Джерело: складено автором за даними [202, 203] 
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Таблиця Б.19 

Значення групи показників «Наука та інновації» за 2018 р. 

Регіон 
Номер показника відповідно до табл. 2.11 підрозділу 2.3 

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 

Вінницька 0,4 31,2 25 179,8 157 

Волинська 0,3 17,8 14 к 10 

Дніпропетровська 2,7 593,4 71 69,8 186 

Донецька 0,1 3,9 23 7,3 202 

Житомирська 0,3 24,6 19 45,1 31 

Закарпатська 0,4 56,7 12 – 27 

Запорізька 2,3 708,8 36 763,3 305 

Івано-Франківська 0,4 29,9 28 1,0 55 

Київська 1,0 214,1 54 687,0 363 

Кіровоградська 0,5 103,4 26 172,0 129 

Луганська 0,1 14,7 5 9,5 120 

Львівська 1,9 162,2 44 188,2 355 

Миколаївська 1,9 276,7 14 к 26 

Одеська 1,1 122,7 25 13,9 82 

Полтавська 0,7 55,2 30 202,6 142 

Рівненська 0,3 15,8 8 к 24 

Сумська 1,5 152,2 25 173,2 452 

Тернопільська 0,3 28,4 20 264,4 85 

Харківська 5,3 1118,3 119 540,2 562 

Херсонська 0,7 77,0 14 144,9 111 

Хмельницька 0,3 16,1 11 – 18 

Черкаська 0,6 77,7 29 649,7 66 

Чернівецька 0,8 95,5 9 – 37 

Чернігівська 0,7 47,2 15 27,9 39 

м. Київ 13,6 2552,5 101 287,7 259 

Джерело: складено автором за даними [203]; 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації 
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Додаток В 

 

Комплексні коефіцієнти вагомості відхилень  

показників економічного зростання та матеріального добробуту населення  

за регіонами України у 2018 р. 

Таблиця В.1 

Комплексні коефіцієнти вагомості відхилень показників  

матеріального добробуту населення за регіонами України у 2018 р. 

Регіон 

Рівень життя 

Демографічна 

статистика 
Доходи населення Витрати населення 

Рівень життя 

(сума гр. 1, 3, 5) 

Кв Місце Кв Місце Кв Місце Кв Місце 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вінницька 5,882 15 5,492 19 7,695 19 19,069 20 

Волинська 4,913 8 5,956 22 7,375 14 18,243 14 

Дніпропетровська 5,016 9 4,359 4 7,431 15 16,805 8 

Донецька 3,961 2 5,934 21 5,866 2 15,762 4 

Житомирська 6,056 19 5,769 20 7,645 18 19,471 22 

Закарпатська 4,114 4 5,287 18 6,434 5 15,835 5 

Запорізька 6,035 17 3,974 2 8,092 21 18,101 13 

Івано-Франківська 5,019 10 5,084 11 6,052 3 16,155 7 

Київська 4,814 7 5,031 10 5,806 1 15,651 3 

Кіровоградська 6,979 24 4,798 8 6,791 9 18,568 17 

Луганська 5,272 13 6,590 25 7,838 20 19,701 23 

Львівська 3,963 3 5,276 17 6,616 6 15,856 6 

Миколаївська 6,194 20 4,480 5 7,315 13 17,989 11 

Одеська 4,379 5 4,325 3 6,433 4 15,137 2 

Полтавська 6,563 21 4,637 6 7,217 12 18,417 15 

Рівненська 4,745 6 6,105 24 6,789 8 17,639 10 

Сумська 6,918 23 4,864 9 8,615 24 20,397 24 

Тернопільська 5,651 14 6,087 23 7,191 11 18,928 19 

Харківська 5,203 11 4,723 7 6,943 10 16,869 9 

Херсонська 6,040 18 5,195 15 6,754 7 17,990 12 

Хмельницька 5,896 16 5,128 14 7,520 16 18,545 16 

Черкаська 6,619 22 5,128 13 7,613 17 19,361 21 

Чернівецька 5,264 12 5,251 16 8,176 22 18,691 18 

Чернігівська 7,300 25 5,091 12 8,491 23 20,882 25 

м. Київ 2,748 1 0,580 1 9,364 25 12,692 1 
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Продовження табл. В.1 

Регіон 

Якість життя 

Умови життя Освіта Охорона здоров’я 
Культура, 

відпочинок і туризм 

Кв Місце Кв Місце Кв Місце Кв Місце 

А 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вінницька 3,897 24 1,911 7 1,290 20 4,865 19 

Волинська 2,042 6 2,577 21 1,543 23 4,452 9 

Дніпропетровська 2,844 16 0,820 2 0,689 3 4,735 17 

Донецька 3,529 19 1,885 6 2,899 24 6,057 24 

Житомирська 3,868 23 2,286 12 1,230 15 4,665 14 

Закарпатська 2,031 5 2,562 20 1,307 21 5,311 22 

Запорізька 1,903 3 2,037 9 0,976 8 5,016 20 

Івано-Франківська 2,325 8 2,400 15 1,080 11 4,728 16 

Київська 2,572 10 2,221 11 1,270 18 4,451 8 

Кіровоградська 2,604 12 2,750 23 0,834 4 4,136 7 

Луганська 2,652 13 2,833 25 3,000 25 6,522 25 

Львівська 1,198 2 0,659 1 1,130 12 4,493 11 

Миколаївська 2,228 7 2,347 14 1,415 22 4,514 12 

Одеська 3,765 21 1,648 5 1,225 14 3,945 3 

Полтавська 3,834 22 2,016 8 0,894 5 3,992 4 

Рівненська 2,708 15 2,444 16 1,272 19 5,306 21 

Сумська 3,765 20 2,467 17 0,973 7 4,077 5 

Тернопільська 2,003 4 2,330 13 1,032 10 4,814 18 

Харківська 2,686 14 1,267 3 0,618 2 4,670 15 

Херсонська 2,464 9 2,497 18 1,261 17 3,727 1 

Хмельницька 2,600 11 2,187 10 1,235 16 4,571 13 

Черкаська 4,117 25 2,514 19 1,015 9 3,752 2 

Чернівецька 3,190 18 2,817 24 1,192 13 5,686 23 

Чернігівська 3,140 17 2,683 22 0,954 6 4,092 6 

м. Київ 0,029 1 1,543 4 0,022 1 4,478 10 
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Продовження табл. В.1 

Регіон 

Якість життя 

Правосуддя та 

злочинність 
Навколишнє середовище 

Якість життя 

(сума гр. 9, 11, 13, 15, 17, 19) 

Кв Місце Кв Місце Кв Місце 

А 17 18 19 20 21 22 

Вінницька 1,296 14 3,965 15 17,223 20 

Волинська 0,858 7 3,945 13 15,416 11 

Дніпропетровська 1,784 19 4,432 24 15,303 9 

Донецька 0,390 3 4,026 21 18,786 24 

Житомирська 2,090 22 3,918 12 18,056 23 

Закарпатська 1,162 11 3,953 14 16,327 16 

Запорізька 1,906 20 1,709 1 13,547 3 

Івано-Франківська 0,289 2 4,299 23 15,121 8 

Київська 1,167 12 2,624 2 14,305 5 

Кіровоградська 2,450 25 4,441 25 17,216 19 

Луганська 0,175 1 4,060 22 19,242 25 

Львівська 0,786 6 3,972 16 12,238 2 

Миколаївська 2,405 24 3,241 6 16,149 15 

Одеська 1,360 15 3,849 9 15,792 12 

Полтавська 2,118 23 3,974 17 16,828 18 

Рівненська 1,006 9 3,201 5 15,937 13 

Сумська 2,014 21 4,003 19 17,299 21 

Тернопільська 0,469 4 4,003 20 14,651 7 

Харківська 1,512 17 3,722 8 14,475 6 

Херсонська 1,389 16 2,937 3 14,274 4 

Хмельницька 1,133 10 3,588 7 15,314 10 

Черкаська 0,951 8 3,996 18 16,345 17 

Чернівецька 0,658 5 3,916 11 17,460 22 

Чернігівська 1,254 13 3,876 10 16,000 14 

м. Київ 1,598 18 3,154 4 10,824 1 

Джерело: розраховано автором на основі даних табл. Б.1–Б.9 додатка Б 
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Таблиця В.2 

Комплексні коефіцієнти вагомості відхилень показників  

економічного зростання за регіонами України у 2018 р. 

Регіон 

Реальний сектор 

Промисловість 
Сільське 

господарство 

Лісове 

господарство 
Будівництво 

Реальний 

сектор (сума 

гр. 1, 3, 5, 7) 

Кв Місце Кв Місце Кв Місце Кв Місце Кв Місце 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вінницька 0,742 10 3,563 1 2,376 13 1,703 14 8,384 2 

Волинська 0,870 19 8,709 12 1,399 4 1,261 4 12,240 10 

Дніпропетровська 0,083 2 10,004 20 2,984 24 1,823 19 14,895 22 

Донецька 0,593 7 12,566 24 2,969 22 1,995 24 18,123 24 

Житомирська 0,813 15 7,215 8 0,000 1 1,777 15 9,805 5 

Закарпатська 0,942 23 10,545 21 1,893 6 1,417 7 14,797 21 

Запорізька 0,277 4 10,729 22 2,938 19 1,937 23 15,881 23 

Івано-Франківська 0,732 9 9,575 17 1,941 7 1,466 10 13,714 15 

Київська 0,566 6 7,788 10 1,720 5 0,000 1 10,074 8 

Кіровоградська 0,851 16 6,900 7 2,740 16 1,917 21 12,408 12 

Луганська 1,000 25 12,513 23 2,837 18 2,000 25 18,350 25 

Львівська 0,799 14 9,628 18 2,219 11 1,249 3 13,895 16 

Миколаївська 0,744 11 8,921 13 2,993 25 1,927 22 14,585 20 

Одеська 0,878 20 9,080 15 2,969 23 1,405 5 14,333 18 

Полтавська 0,136 3 5,052 3 2,623 14 1,680 13 9,491 4 

Рівненська 0,854 17 9,042 14 1,020 2 1,456 9 12,373 11 

Сумська 0,771 12 6,521 6 1,973 8 1,812 18 11,078 9 

Тернопільська 0,923 22 7,335 9 2,718 15 1,498 12 12,475 13 

Харківська 0,562 5 9,300 16 2,823 17 1,497 11 14,182 17 

Херсонська 0,887 21 7,864 11 2,959 21 1,834 20 13,545 14 

Хмельницька 0,859 18 5,583 4 2,214 10 1,414 6 10,070 7 

Черкаська 0,667 8 4,627 2 2,201 9 1,777 16 9,272 3 

Чернівецька 0,961 24 9,817 19 2,305 12 1,432 8 14,515 19 

Чернігівська 0,799 13 5,867 5 1,394 3 1,796 17 9,855 6 

м. Київ 0,000 1 0,000 – 2,943 20 0,890 2 3,832 1 
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Продовження табл. В.2 

Регіон 

Надання послуг 

Ринок праці 
Внутрішня торгівля  

та ціни 
Транспорт 

Кв Місце Кв Місце Кв Місце 

А 11 12 13 14 15 16 

Вінницька 5,348 20 0,861 10 2,119 7 

Волинська 4,080 11 1,122 20 3,124 18 

Дніпропетровська 4,474 15 0,736 3 0,590 1 

Донецька 7,533 25 1,944 25 2,077 6 

Житомирська 3,634 8 0,837 7 2,298 9 

Закарпатська 3,949 9 1,731 24 3,654 23 

Запорізька 6,106 23 0,807 6 2,575 11 

Івано-Франківська 3,213 2 0,891 11 3,485 22 

Київська 3,523 6 0,775 5 2,321 10 

Кіровоградська 4,403 13 0,841 8 2,764 13 

Луганська 7,412 24 1,167 22 3,654 24 

Львівська 3,973 10 1,050 19 1,913 4 

Миколаївська 4,782 18 0,910 12 3,082 17 

Одеська 3,398 4 0,719 2 2,183 8 

Полтавська 5,486 22 0,844 9 2,001 5 

Рівненська 3,533 7 0,969 15 3,151 19 

Сумська 4,583 16 1,028 18 2,877 15 

Тернопільська 4,826 19 1,124 21 3,351 20 

Харківська 3,460 5 1,283 23 1,565 3 

Херсонська 4,411 14 0,920 14 3,447 21 

Хмельницька 4,397 12 0,919 13 2,750 12 

Черкаська 5,435 21 1,017 17 3,039 16 

Чернівецька 3,339 3 0,770 4 3,890 25 

Чернігівська 4,671 17 1,003 16 2,799 14 

м. Київ 3,110 1 0,028 1 0,756 2 
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Продовження табл. В.2 

Регіон 

Надання послуг 

Інформаційне 

суспільство та 

зв’язок 

Інвестиції та 

зовнішня торгівля 
Наука та інновації 

Надання послуг 

(сума гр. 11, 13, 

15, 17, 19, 21) 

Кв Місце Кв Місце Кв Місце Кв Місце 

А 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вінницька 3,222 18 4,402 11 3,309 16 19,259 16 

Волинська 3,243 19 4,383 10 2,908 11 18,859 12 

Дніпропетровська 2,553 3 4,061 4 3,049 14 15,463 4 

Донецька 3,196 17 4,635 19 3,486 19 22,871 24 

Житомирська 3,700 24 4,676 21 3,771 23 18,918 13 

Закарпатська 2,979 13 4,101 5 2,902 10 19,317 18 

Запорізька 2,969 12 4,267 7 2,306 3 19,030 14 

Івано-Франківська 3,340 21 4,403 12 3,699 22 19,030 15 

Київська 3,109 15 3,470 2 2,042 2 15,241 3 

Кіровоградська 3,292 20 4,760 23 3,383 18 19,442 19 

Луганська 3,099 14 4,983 25 3,788 24 24,103 25 

Львівська 2,864 7 4,132 6 2,711 5 16,644 6 

Миколаївська 2,644 5 4,017 3 2,866 8 18,300 8 

Одеська 1,917 2 4,299 8 3,649 21 16,165 5 

Полтавська 2,916 10 4,333 9 3,248 15 18,830 10 

Рівненська 3,112 16 4,547 15 2,935 13 18,247 7 

Сумська 2,894 9 4,703 22 2,749 6 18,834 11 

Тернопільська 3,435 23 4,498 14 3,376 17 20,610 23 

Харківська 2,631 4 4,412 13 1,344 1 14,695 2 

Херсонська 2,962 11 4,771 24 3,533 20 20,044 21 

Хмельницька 3,714 25 4,588 18 2,921 12 19,290 17 

Черкаська 3,357 22 4,583 17 2,829 7 20,259 22 

Чернівецька 2,817 6 4,658 20 2,896 9 18,371 9 

Чернігівська 2,870 8 4,563 16 3,797 25 19,703 20 

м. Київ 0,000 1 2,027 1 2,331 4 8,252 1 

Джерело: розраховано автором на основі даних табл. Б.10–Б.19 додатка Б 
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Додаток Д 

 

Вихідні і розрахункові дані для статистичного моделювання чинників 

економічного зростання та рівня матеріального добробуту населення 

Таблиця Д.1 

Вихідні дані для дослідження взаємозв’язку між матеріальним добробутом  

та зростанням економіки України (2016–2018 рр.) 

№ Символ Показник 
Рік 

2016 2017 2018 

– у 
Валовий внутрішній продукт у розрахунку  

на одну особу, у фактичних цінах, грн 
55899 70233 84190 

2.3 х1 
Заробітна плата в середньому за рік  

у розрахунку на одну особу, грн  
19609,0 28459,1 36181,1 

3.2 х2 
Придбання товарів та послуг у розрахунку  

на одну особу, грн 
42536,5 55548,0 68251,3 

10.1 х3 
Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) на одну особу населення, грн 
50571,9 61806,1 72042,0 

17.4 х4 
Абоненти Інтернету у розрахунку  

на 1000 осіб населення, ‰  
391,9 556,2 616,7 

18.1 х5 
Експорт товарів, у розрахунку  

на одну особу, дол. США 
852,1 1018,3 1119,8 

18.2 х6 
Імпорт товарів, у розрахунку на одну особу,  

дол. США 
919,8 1167,6 1352,9 

18.5 х7 Капітальні інвестиції на одну особу, грн  8451,6 10598,0 13746,4 

19.2 х8 

Внутрішні поточні витрати на виконання 

наукових досліджень і розробок у розрахунку 

на одну особу, грн 

256,7 296,5 378,7 

2.6 х9 

Частка населення із середньодушовими 

еквівалентними грошовими доходами на 

місяць нижче прожиткового мінімуму, %  

10,2 6,8 4,3 

14.6 х10 Навантаження на одну вакансію, осіб 11 7 6 

Джерело: складено автором за даними [18, 19, 20, 38, 43, 155, 156, 157, 195, 227, 228, 229, 230, 

231, 232]; 

номера та назви показників наведено відповідно до табл. 2.8-2.11 підрозділу 2.3 
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Таблиця Д.2 

Значення параметрів рівнянь одночинникової залежності  

та коефіцієнтів стійкості зв’язку 

Символ Чинник 
Параметри рівнянь одночинникової 

залежності 

Коефіцієнт 

стійкості 

зв’язку 

х1 

Заробітна плата в середньому 

за рік у розрахунку  

на одну особу, грн  min

1
55899 1 0,5882

ix x

x

y d


 
  

 
   

0,98 

х2 
Придбання товарів та послуг у 

розрахунку на одну особу, грн 
min

1
55899 1 0,8376

ix x

x

y d


 
  

 
 

 1,00 

х3 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг) на одну 

особу населення, грн min

1
55899 1 1,1791

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,99 

х4 

Абоненти Інтернету у 

розрахунку на 1000 осіб 

населення, ‰  min

1
55899 1 0,7679

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,83 

х5 
Експорт товарів, у розрахунку 

на одну особу, дол. США 
min

1
55899 1 1,4973

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,91 

х6 
Імпорт товарів, у розрахунку 

на одну особу, дол. США 
min

1
55899 1 1,0300

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,94 

х7 
Капітальні інвестиції на одну 

особу, грн  
min

1
55899 1 0,8661

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,90 

х8 

Внутрішні поточні витрати на 

виконання наукових 

досліджень і розробок у 

розрахунку на одну особу, грн min

1
55899 1 1,2097

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,82 

х9 

Частка населення із 

середньодушовими 

еквівалентними грошовими 

доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму, %  
max

1  
55899 1 0,8363

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,94 

х10 
Навантаження на одну 

вакансію, осіб 
max

1  
55899 1 0,9320

ix x

x

y d


 
  

 
 

 0,78 

Джерело: складено автором за даними табл. Д.1 на основі застосування комп’ютерної 

програми «Метод статистичних рівнянь залежностей» [109] 
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Таблиця Д.3 

Співвідношення оптимальних і фактичних значень чинників  

(2016–2018 рр.) 

Чинник,  

рік 

Оптимальний  

рівень 

Фактичне  

значення 

Оптимальне значення, 

 до фактичного 

Чинник х1 «Заробітна плата в середньому за рік у розрахунку на одну особу, грн» 

2016 28083,05 19609,01 143,22 

2017 28083,05 28459,07 98,68 

2018 28083,05 36181,08 77,62 

Чинник х2 «Придбання товарів та послуг у розрахунку на одну особу, грн» 

2016 55445,31 42536,55 130,35 

2017 55445,31 55548,05 99,82 

2018 55445,31 68251,35 81,24 

Чинник х3 «Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення, грн» 

2016 61473,33 50571,90 121,56 

2017 61473,33 61806,10 99,46 

2018 61473,33 72042,00 85,33 

Чинник х4 «Абоненти Інтернету у розрахунку на 1000 осіб населення, ‰» 

2016 521,60 391,89 133,10 

2017 521,60 556,24 93,77 

2018 521,60 616,68 84,58 

Чинник х5 2Експорт товарів, у розрахунку на одну особу, дол. США» 

2016 996,76 852,11 116,98 

2017 996,76 1018,34 97,88 

2018 996,76 1119,83 89,01 

Чинник х6 «Імпорт товарів, у розрахунку на одну особу, дол. США» 

2016 1146,78 919,79 124,68 

2017 1146,78 1167,63 98,21 

2018 1146,78 1352,92 84,76 

Чинник х7 «Капітальні інвестиції на одну особу, грн» 

2016 10932,00 8451,60 129,35 

2017 10932,00 10598,00 103,15 

2018 10932,00 13746,40 79,53 

Чинник х8 «Внутрішні поточні витрати на виконання наукових досліджень і розробок  

у розрахунку на одну особу, грн» 

2016 310,66 256,72 121,01 

2017 310,66 296,51 104,77 

2018 310,66 378,74 82,02 

Чинник х9 «Частка населення із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами  

на місяць нижче прожиткового мінімуму, %» 

2016 7,1 10,2 69,6 

2017 7,1 6,8 104,4 

2018 7,1 4,3 165,1 

Чинник х10 «Навантаження на одну вакансію, осіб» 

2016 8 11 73 

2017 8 7 114 

2018 8 6 133 

Джерело: складено автором за даними додатка Д.1 на основі застосування комп’ютерної 

програми «Метод статистичних рівнянь залежностей» [109] 
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Додаток Е 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати 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 
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Copernicus, Google Scholar). 2017. № 4 (64). С. 325–333. Retrieved from 

http://library.univer.km.ua/visnyk/1638.pdf (0,56 друк. арк.). 

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. 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.). 

8. Приданникова Ю. Є. Статистичний аналіз взаємозв'язків між доходами та 

витратами населення. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: 



251 

 

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.).  

9. 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.). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

10. 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.). 

11. 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.).  

12. Приданникова Ю. Є. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників 

економічного зростання та рівня матеріального добробуту населення методом 

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.). 

13. 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 
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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). 

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 
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Додаток Ж 

 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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