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ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА СОЦІАЛЬНОЇ 

РЕЗИЛЕНТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 
 
У дослідженні розкрито актуальність проблеми формування методології аналізування соціально-економічних 

систем на прикладі середовища соціальної резилентності населення, під якою розуміється якість соціальної системи регіону 
в сенсі її здатності не допускати реалізацію ризиків і загроз людини, які призводять до зниження її соціальної безпеки. 
Методологію розроблено для оцінювання соціальної резилентності населення Карпатського регіону України. Для оцінювання 
середовища соціальної резилентності відібрано 31 детермінанту, об’єднаних у чотири групи: (1) зайнятість, доходи, умови 
проживання, (2) соціальне забезпечення, (3) соціальна напруга, (4) забезпеченість соціальною інфраструктурою. Авторська 
методологія дослідження передбачає реалізацію 5 етапів: формування однорідних динамічних рядів даних; визначення 
динамічних вагових коефіцієнтів індикаторів у межах кожної групи; розрахунок зважених коефіцієнтів індикаторів; побудова 
зважених коефіцієнтів підсистем (груп); побудова інтегрального коефіцієнта середовища.     

Ключові слова: методологія наукових досліджень; соціальна резилентність; середовище; якість життя; методика 
аналізування; менеджмент.  
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR RESEARCHING THE 

ENVIRONMENT OF SOCIAL RESILIENCE OF THE POPULATION OF THE 

REGION 
 

The purpose of the article is to develop a methodology for researching the environment of social resilience of the 
population of the region. The study reveals the relevance of the problem of forming a methodology for analyzing socio-economic 
systems using the example of the environment of social resilience of the population, which is understood as the quality of the social 
system of the region in the sense of its ability to prevent the realization of human risks and threats that lead to a decrease in its 
social security. The methodology was developed to assess the social resilience of the population of the Carpathian region of 
Ukraine. To assess the environment of social resilience, 31 determinants were selected, grouped into four groups: (1) employment, 
income, living conditions, (2) social security, (3) social tension, (4) provision of social infrastructure. The author's research 
methodology involves the implementation of 5 stages: the formation of homogeneous dynamic data series; determination of 
dynamic weighting coefficients of indicators within each group; calculation of weighted coefficients of indicators; construction of 
weighted coefficients of subsystems (groups); construction of the integral coefficient of the medium. 

It is shown that the determining determinants of the social resilience of the regions are the system of indicators of socio-
economic vulnerability of the population, the strengthening of which leads to the emergence of new and strengthening of current 
social risks and threats in different time periods. It is proved that social resilience, as opposed to social vulnerability, characterizes 
the measure of the ability of the population and its individual groups to independently satisfy their needs and realize their own 
social rights in the conditions that have develop. The scientific novelty of the research results lies in the further development of the 
methodology for analyzing complex socio-economic systems, in particular in the field of quality of life and strengthening the social 
resilience of the region's population. 

Keywords: methodology of scientific research; social resilience; environment; quality of life; analysis technique; 
management. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Карпатський регіон України як прикордонна з ЄС територія характеризується власною специфікою 

та високою проблематикою соціальної резилентності населення з поглибленням дивергенції регіонального 

розвитку і відставанням від сусідніх європейських країн за ключовими соціальними та економічними 

параметрами, зростанням зовнішньої міграційної активності населення, посиленням соціального 

напруження внаслідок «вимивання» людського ресурсу (особливо учнівської і студентської молоді, 

висококваліфікованих працівників та робітничих кадрів), розбалансування регіональних ринків праці й 

інших деструктивних впливів. Такі умови та чинники формують середовище соціальної резилентності 

населення регіону, що потребує свого аналізування на основі специфічної методики аналізу. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Таким чином, на сьогодні, теоретико-методичний базис дослідження процесів управління 

розвитком підприємств, застосування інструментів менеджменту та маркетингу розвинений в достатній мірі. 

Однак, критично складні умови війни та воєнного стану актуалізують і проблематику і значимість 
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формування теоретико-методичних і прикладних засад управлінського та маркетингового інструментарію 

розвитку бізнесу та реалізації його соціально відповідальної поведінки. Позаяк, проблематика соціальної 

резилентності одночасно розвивається й у дослідженнях, які розкривають класичні основи збереження і 

розвитку людського капіталу (С. Буртон та ін. [3, с.10–15], С. Дастідар [4, с.18], Ф. Докюер [5, с.3–15], 

В. Фроментін [6, с.192–201]), соціалізації в умовах постіндустріальної економіки (В. Бойко та ін. [2, с.65–

84], М. Гомес [7, с.12], О. Левицька [8, с.507–514]), сучасного досвіду соціальної згуртованості у контексті 

подолання зростаючих проблем соціальної вразливості (Р. Лупак та ін. [9, с.855–864], Г. Возняк та ін. [15, 

с.141–157]). 

Достатньо вагомими є існуючі в науковій літературі методологічні розробки відносно аналізування 

різних аспектів соціального середовища. Це головно дослідження О. Мульскої та ін. [1, с.330–338; 10, с.283–

300; 11, с.426–437], Т. Васильціва та ін. [12; 14, с.44–58; 13, с.117–134] та інших вітчизняних і зарубіжних 

науковців. 

 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття 

Однак, соціальна резилентність – достатньо новий термін, який ще далеко не в повній мірі 

утвердився, а це накладає відповідні труднощі в частині її оцінювання, обумовлює потребу в узагальненні 

вже напрацьованих положень та вибудуванні на цій основі нових підходів й способів аналізування. 

 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є розробка методології дослідження середовища соціальної резилентності населення 

регіону. 

 

Виклад основного матеріалу 

Для оцінювання середовища соціальної резилентності населення Карпатського регіону відібрано 31 

детермінанту, об’єднаних у чотири групи: (1) зайнятість, доходи, умови проживання, (2) соціальне 

забезпечення, (3) соціальна напруга, (4) забезпеченість соціальною інфраструктурою. 

Принципами відбору індикаторів є: 1) доступність даних (за наявною інформацією Державної 

служби статистики України та головних регіональних управлінь статистики); 2) універсальність 

(можливість відображення емпіричним показником середовища соціальної резилентності населення на 

національному та регіональному рівнях); 3) компаративність (можливість порівняння за темпоральним і 

просторовим підходами); 4) валідність (об’єктивний підхід до відображення підсистем середовища 

соціальної резилентності); 5) відтворюваність (можливість відтворення дослідження панельним методом). 

Методика дослідження середовища соціальної резилентності населення передбачає реалізацію 5 

етапів: 

1. Формування однорідних динамічних рядів даних. Для побудови співмірних рядів значень 

індикаторів здійснюється нормування показників для кожної групи зокрема у межах обраного регіону за 

допомогою формули (1) для індикаторів-стимуляторів та формули (2) для індикаторів-дестимуляторів: 

 

,  ,     (1) 

,  ,     (2) 

 

де  – нормовані значення i-го індикатора-стимулятора та дестимулятора n-ї області в t-

інтервалі часу;  – еталонне значення індикаторів;  – вихідне значення i-го індикатора n-ї області; 

,  – максимальне та мінімальне значення i-го індикатора в t-інтервалі часу у межах N-ї сукупності 

територій. 

2. З урахуванням мінливої соціально-економічної, політичної і зовнішньоекономічної ситуацій, які 

приводять до структурних змін в економіці та емпіричних оцінках економетричних взаємозв’язків, вагові 

коефіцієнти, побудовані на основі принципу стійкості в часовому періоду, не відображають реальної 

дійсності. Для усунення цього недоліку здійснено побудову темпоральних вагових коефіцієнтів з 

використанням теорії еластичності, яка дає змогу врахувати чутливість інтегрального показника середовища 

соціальної резилентності до зміни відповідних соціальних індикаторів. Динамічні вагові коефіцієнти 

індикаторів у межах кожної групи показників для вибраної сукупності територій можна розрахувати за 

формулою (3): 

 

       (3) 

 

де  – коефіцієнт чутливості i-го індикатора у k-й групі n-ї області;  – коефіцієнт зміни i-го 
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індикатора n-ї області в t-інтервалі часу;  – ваговий коефіцієнт i-го індикатора у k-й групі n-ї області в t-

інтервалі часу; j – кількість i-х індикаторів у кожній групі показників. 

3. Розрахунок зважених коефіцієнтів індикаторів у межах k-ї групи показників середовища 

соціальної резилентності населення здійснюється за допомогою формули (4): 

 

     (4) 

 

де  – зважений коефіцієнт i-го індикатора у k-й групі n-ї території в t-інтервалі часу. 

4. Побудова зважених коефіцієнтів підсистем (груп) середовища соціальної резилентності 

населення відбувається на основі мультиплікативного підходу (формула 5): 

 

,    (5) 

 

де  – коефіцієнт k-ї групи індикаторів n-ї території у t-інтервалі часу. 

5. Побудова інтегрального коефіцієнта середовища соціальної резилентності населення відбувається 

на основі додаткового розрахунку динамічних вагових коефіцієнтів мультиплікативним методом.  

Прикладного значення набуває методичний підхід до оцінювання середовища розвитку міграційних 

процесів передбачає аналізування рівнів виштовхування населення за кордон (push-середовище) і 

притягання іммігрантів (pull-середовище). Запропоновано використовувати матричну модель для 

оцінювання push-середовища міграції населення, яка базується на локальних функціях залежності рівня 

виштовхування за кордон від соціально-економічних і медико-демографічних показників (формула 6). 

 

   (6) 

 

 – середовище виштовхування населення за кордон;  – демографічна стабільність та 

стан здоров’я;  – охоплення населення освітніми послугами;  – стан ринку праці та сфери 

зайнятості;  – рівень життя населення;  – економічний розвиток країни; – сила виштовхування i-

ї групи показників. 

Плеяда вітчизняних науковців у дослідженнях фокусуються на виявленні впливу обсягів міграції на 

рівні розвитку соціальної сфери, ринку праці та кадрової безпеки. Задля виявлення впливу міграції на 

соціально-економічний розвиток через оцінювання ефектів (позитивних і негативних), а також наслідків для 

країни походження і призначення мігрантів варто враховувати демографічні, соціальні, економічні, 

культурні, поведінкові та політичні чинники, а також фактор реверсної міграції. Методами оцінки впливу 

міграції через грошові трансферти мігрантів на параметри соціально-економічного розвитку є:  

(1) темпи економічного зростання: оцінювання еластичності ВВП щодо грошових переказів за 

допомогою матриць темпів зростання параметрів економічного розвитку і мультиплікаторів;  

(2) бідність: моделювання впливу грошових переказів на рівень бідності окремих верств населення 

та у країні загалом; 

(3) економічна нерівність – виявлення чутливості коефіцієнта Джині до зміни обсягів грошових 

переказів мігрантів;.  

(4) інфляція – побудова економетричних моделей впливу обсягів міграційних трансфертів на 

індекс споживчих цін і структуру споживання; 

(5) макроекономічна стабільність – матричне моделювання часток міграційних трансфертів у 

системі національного доходу, загального експорту та прямих іноземних інвестицій; 

(6) фіскальний вплив – оцінювання впливу грошових переказів на ефективність і 

конкурентоспроможність податкової системи;  

(7) економічна безпека – обґрунтування оптимального співвідношення індикаторів економічної 

безпеки та обсягів грошових переказів задля досягнення макроекономічної стабільності національної 

економіки;  

(8) реіндустріалізація національного господарства – визначення наслідків окремих варіантів 

розвитку реіндустріалізаційної системи через оцінювання ефективності залучення міграційних облігацій у 

технологічну модернізацію промисловості;  

(9) соціальна інфраструктура – моделювання впливу грошових переказів на розвиток соціальної 

інфраструктури через оцінювання ефективності інвестицій у сфери освіту й охорони здоров’я. 

Алгоритм аналізу середовища розвитку цифрових інноваційних технологій за оцінками експертів 

виробничої сфери, сфери торгівлі та послуг (у формі побудови інтегрального індексу) передбачає виконання 

двох етапів, у результаті чого можна отримати результати з найвищими оцінками достовірності. На 

першому етапі в якості головних компонент розглядаються складові середовища (індикатори), а на другому 
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етапі – усереднені групові показники.  

Етап І: 

Формування матриці вихідних експертних оцінок для кожної групи індикаторів. 

Формування нормованих рядів індикаторів для кожної групи на основі проведеного 

логарифмування. 

Обчислення ваг індикаторів у межах кожної групи методом головних компонент (у програмному 

забезпеченні Statistica 7) і виявлення структури взаємозв’язків між індикаторами. 

Етап ІІ: 

2.1. Формування матриці показників у межах кожної групи методом обчислення середніх значень 

експертних оцінок за трьома сферами. 

Нормування показників методом логарифмування і формування стандартизованих групових рядів 

показників (zni) для кожної групи. 

2.3. Обчислення ваг кожної групи показників у межах відповідної сфери ( ) за допомогою методу 

головних компонент (математичну обробку даних проведено з використанням програмного забезпечення 

Statistica 7). 

2.4. Побудова часткових зважених групових індексів середовища розвитку цифрових інноваційних 

технологій за трьома сферами (на основі мультиплікативного методу). 

2.5. Обчислення групових індексів середовища розвитку цифрових інноваційних технологій за 

оцінками експертів трьох сфер на основі формули. Визначення інтегрального індексу середовища розвитку 

цифрових інноваційних технологій за допомогою мультиплікативного методу. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Формування політики у сфері подолання проблем соціальної вразливості та посилення соціальної 

резилентності населення регіону слід здійснювати на основі попередньо проведеного аналізу із 

застосуванням якісної методології наукового дослідження цієї проблеми. У будь-якому разі важливо 

спрямувати зусилля на підсилення дії детермінант соціального забезпечення та соціальної напруги. 

Послаблення соціальної вразливості населення також потребує додаткових заходів, орієнтованих на 

покращення зайнятості та умов проживання, зростання доходів населення, розвиток соціальної 

інфраструктури. 

Подальші наукові дослідження у цьому напрямі стосуються економіко-математичного 

прогнозування тенденцій розвитку соціальної резилентності населення регіону. 
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