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Abstract: Оцінка соціальної напруженості як однієї з 
основних загроз соціальній безпеці регіону, її причин та 
наслідків, закономірностей розвитку і методів 
прогнозування на сьогодні є актуальним завданням 
міждисциплінарних досліджень. Різноманітність підходів 
та дискусійний характер окремих питань до оцінки 
соціальної напруженості вимагають подальшого науково-
методичного дослідження цієї проблеми. У статті 
запропоновано економіко-математичну модель, що 
дозволяє сформувати обґрунтовані набори частинних 
індикаторів і визначити комплексну рейтингову оцінку 
рівня соціальної напруженості регіонів України. 
Дослідження за п’ять років показали, що зростання 
соціальної напруженості пов'язане з незадовільною 
кримінальною та екологічною обстановкою, 
неможливістю населення своєчасно погашати 
заборгованість за комунальні платежі через низький 
рівень доходів і несвоєчасну виплату заробітної плати. 
Високий рівень напруженості зберігається у промислово 
розвинених східних регіонах України. 
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1. Постановка проблеми 

Високий рівень соціальної напруженості сприяє нестабільності соціальних стосунків в суспільстві, 
збільшенню ризику великих соціальних конфліктів, активізації різного роду екстремістських груп і 
злочинних елементів, що призводить до дестабілізації політичної ситуації в країні. Інтегральна оцінка та 
прогнозування соціальної напруженості як однієї з основних загроз соціальній безпеці регіону, її причин 
та наслідків, закономірностей розвитку на сьогодні є актуальним завданням міждисциплінарних 
досліджень економіки, політології, конфліктології, соціології, психології, соціальної філософії, історії. 
Характерна особливість соціальної напруженості – це не тільки її мінливість у часі, але й просторова 
диференціація регіонів за ступенем інтенсивності її прояву.  

2. Мета дослідження 

Полягає в розробці економіко-математичної моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня 
соціальної напруженості в регіонах країни на основі об’єктивної статистичної інформації.  

3. Аналіз останніх досліджень 

Відсутність єдиного розуміння серед соціологів та економістів щодо категорії "соціальна 
напруженість" привело до різних інтерпретацій цього поняття. Р. Мертон [10] розглядає соціальну 
напруженість як особливий стан суспільної свідомості та соціальних емоцій, що характеризується 
наростанням психічної втоми і дратівливості, невдоволення і депривації, агресивності та пригніченості 
значної частини суспільства. На думку Головенько В. А. «соціальна напруженість – це поняття, що 
характеризує особливий стан суспільного життя, який вирізняється загостренням внутрішніх протиріч 
об'єктивного і суб'єктивного характеру, посилених у ряді випадків дією зовнішніх обставин іншого 
походження. Глибинні причини цього явища – сукупність економічних, політичних, соціальних та інших 
процесів, хід і направленість руху яких приводить до виникнення в суспільстві нестабільної (політичної, 
економічної, воєнної) чи конфліктної ситуації» [6]. 

Акініна П.В., Рязанцева С.В. визначає соціальну напруженість як «інтегральний соціальний 
феномен, що формується на основі високого незадоволення людей своїм соціальним, економічним і 
політичним положенням, характеризує динаміку особливого соціального стану частини товариства і 
функціонує під впливом як домінуючих тенденцій розвитку товариства, так і особливих умов і 
обставин» [8]. Вони вважають, що в основі внутрішніх факторів соціальної напруги лежать 
психофізіологічні й особистісні якості кожної людини. Як зовнішні фактори автори виділяють наступні 
[8, с. 14]: 

– економічні, що дозволяють підтримувати певний рівень життя; 
– політичні, які гарантують соціальну захищеність і свободу людини; 
– соціально-психологічні, що створюють умови для самореалізації та ефективної міжособистісної й 

групової взаємодії; 
– екологічні, що впливають на стан здоров’я населення. 
Толстова Ю.Н. і Вороніна Н.Д. визначають соціальну напруженість як набір ймовірностей зміни 

соціальної структури в наступні напрямки [12]: 
– індивідуальна емоційно-психологічна реакція індивідів (стреси, депресії, невдоволення, 

незадоволеність, тривожність, дратівливість, психологічна втома тощо); 
– індивідуальна поведінкова реакція індивідів (зниження народжуваності, еміграція, зростання 

числа самогубств, наркоманія, алкоголізм, насильство); 
– суспільно-політична сфера (протестні дії й готовність до них, зростання політичної активності, 

активізація суспільно-політичних рухів тощо); 
– економічна сфера (розрив господарських зв'язків, погіршення показників економічної 

діяльності, зростання безробіття, зменшення доходів населення, ажіотажний попит); 
– загальна реакція соціуму (аномія, соціальна дезінтеграція, зниження згуртованості членів 

соціуму). 
Головна передумова виникнення соціальної напруженості – це стійка та тривалий час присутня 

ситуація протиріччя між інтересами, соціальними очікуваннями всієї маси або значної частини 
населення регіону та ступенем їх фактичного задоволення, що призводить до посилення невдоволення, 
агресивності окремих соціальних груп і категорій громадян, наростання соціально-психічної втоми і 
дратівливості більшості населення регіону. 

Наукові дослідження [4, 5, 8, 9, 13, 14], що пов’язані з оцінкою рівня соціальної напруженості, 
використовують методики, які умовно поділяють на три групи:  

– експертна оцінка суб’єктивної інформації (опитування, анкетування);  
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– застосування методів багатовимірного аналізу об’єктивної статистичної інформації; 
– моделі, що включають два види інформації (суб’єктивну та об’єктивну), із залученням експертної 

оцінки або використанням статистичних методів обробки інформації.  
У монографії [8] наведено модель діагностики соціальної напруженості, побудовану на основі 

критеріїв, розташованих у певній послідовності: соціально-економічне самопочуття населення (включає 
індикатори: рівень доходів і якість життя, тривалість життя, стан ринку праці, народжуваність і 
смертність, міграційний відтік і міграційні установки населення); характер соціальної поведінки (до 
його складу входять такі індикатори, як: злочинність, відношення шлюбів та розлучень, кількість дітей, 
що залишилися без піклування батьків, міра поширеності девіантної поведінки); політичне і громадське 
життя (характеризується електоральною поведінкою, протестною поведінкою, недовірою до влади, 
втратою соціальної опірності); особливості індивідуальних психічних станів населення, здоров'я 
населення. 

На думку В. Узунова [13], на соціальну напруженість в країні та її регіонах впливає безліч груп 
факторів, серед яких одним з найбільш важливих є якість життя населення. До групи факторів якості 
життя населення в першу чергу входять такі: низький матеріальний рівень; зростання злочинності; 
безробіття; несправедливий розподіл доходів; низький рівень соціального забезпечення; демографічні 
фактори; смертність усіх видів; зростання кількості психічних захворювань; загострення житлової 
проблеми; збільшення кількості розлучень; зменшення обсягів і якості медичних послуг; екологічна 
ситуація. 

Бородкін Ф. [5, с. 576] запропонував шість індикаторів, що характеризують соціальну 
напруженість: рівень безробіття; навантаження безробітних на одне вакантне місце; частка тривалих 
безробітних; середня заборгованість із заробітної плати у відношенні до прожиткового мінімуму; 
глибина бідності; коефіцієнт міграційного приросту. Для комплексної об'єктивної оцінки рівня 
соціальної напруженості в регіоні А.М. Коробейників [9] запропонував використовувати такі статистичні 
показники: чисельність осіб непрацездатного віку на одну тис. осіб працездатного віку; рівень 
зареєстрованого безробіття; середня тривалість безробіття; кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. 
жителів; рівень розкриття злочинів; кількість самогубств на 100 тис. жителів; частка протестного 
електорату серед усіх виборців. 

Баранова Г.В. [4] виділила 29 пріоритетних факторів, які значимо впливають на соціальну 
напруженість: рівень доходів на душу населення, зростання цін, незадоволеність діяльністю місцевих 
органів державної влади, розмір заробітної плати, рівень соціального захисту населення, 
незадоволеність діяльністю вищого керівництва країни, рівень злочинності, незадоволеність діяльністю 
правоохоронних органів, рівень безробіття, корупція у владних структурах, робота органів охорони 
здоров'я, вирішення житлового питання, робота транспорту, екологічна ситуація, доступність і якість 
вищої освіти, розвиток приватного бізнесу, діяльність засобів масової інформації, якість і доступність 
середньої освіти, рівень загальної захворюваності населення, рівень народжуваності, смертності, 
розвиток сільського господарства, доступність і якість дошкільного виховання, етнічні протиріччя, 
діяльність політичних партій, робота комунальних служб (проблеми ЖКГ), проблеми культури, дозвілля 
молоді, етики. 

У монографії [14] перераховані зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на рівень соціальної 
напруженості в регіоні. При побудові індексу соціальної напруженості пропонується враховувати такі 
фактори: рівень довіри до місцевої влади; задоволеність діяльністю вищого органу влади; рівень 
злочинності; рівень загальної захворюваності населення, якість і доступність вищої освіти, рівень 
безробіття; платоспроможність населення, вирішення житлового питання. 

Гризлов І.М. [7] запропонував сформувати сімейство індексів соціальної напруженості населення 
регіону з використанням методу головних компонент. Однак, на нашу думку, вибір показників, на основі 
яких будується індекс соціальної напруженості викликає певні питання. Наприклад, ставляться під 
сумнів такі показники як реальні доходи і витрати населення, майнова безпека, забезпеченість 
потужностями інфраструктури суспільства.  

У статистичному збірнику «Соціальні індикатори рівня життя населення» [10] рівень соціальної 
напруженості як складової частини соціального середовища характеризують три десятки статистичних 
показників, серед яких слід відзначити заборгованість із виплати заробітної плати; заборгованість 
населення по сплаті житлово-комунальних послуг; рівень зареєстрованого безробіття; кількість 
штатних працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості; коефіцієнт злочинності; 
коефіцієнти смертності населення. 

4. Виклад основного матеріалу 

Різноманітність підходів та дискусійний характер окремих питань до оцінки соціальної 
напруженості вимагають подальшого науково-методичного дослідження цієї проблеми. На підставі 
вищевикладеного можливо зробити такий висновок – спроби побудувати інтегральний індекс 



ISSN 2223-3822 © Socio-Economic Problems and the State, Vol. 13, No. 2, 2015 

 

‹ 164 › 

соціальної напруженості, який враховував би всі фактори, практично неможливо, оскільки якісну 
інформацію за результатами опитувань та експертний оцінок необхідно перетворити в кількісну та 
узгодити з наявною статистичною інформацією. Тому в представленому дослідженні упор робиться 
тільки на фактичні статистичні показники, які, на нашу думку, відображають соціально-економічний 
аспект соціальної напруженості. 

Як показав аналіз, оцінка за окремими статистичними показниками неповно характеризує рівень 
соціальної напруженості, що обумовлює необхідність побудови інтегрального індикатора для 
здійснення комплексної рейтингової оцінки. Сукупність частинних індикаторів формує інтегральний 
індекс, який в більшості випадків є лінійною комбінацією частинних індикаторів 
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Складність формування частинних індикаторів полягає в тому, що офіційна статистична 

інформація є неповною і часто неоперативною. Ще одна проблема при побудові частинних індикаторів – 
відбір найважливіших показників, які б досить повно відображали рівень соціальної напруженості 
регіону і-ого районів. Важливою є проблема надмірності показників. Практичне використання моделі 
інтегрального індексу показало, що кількість частинних індикаторів не повинна перевищувати шести-
семи. Інакше рейтингова оцінка може виявитися неправдоподібною. Необхідно проводити ретельне 
дослідження впливу того або іншого частинного індикатора на підсумковий результат, що дозволить 
встановити зайві індикатори та спростити дослідницьке завдання.  

В роботах [1-3] авторами запропоновано економіко-математична модель інтегрального індексу, 
основану на методі головних компонент. Головні компоненти є укрупненими показниками, які 
відображають об'єктивно існуючі, але безпосередньо не спостережувані закономірності між частинними 
індикаторами. Лінійна модель, що базується на методі головних компонент та оцінює n регіонів на 
підставі m частинних індикаторів, записується у вигляді: 
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інтегральний індикатор. Для зручності аналізу інтегральний індикатор перетворюють за формулою: 
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Для побудови інтегрального індикатора рівня соціальної напруженості автор запропонувала 

частинні індикатори  
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де kjП
~

  середнє значення статистичного показника к-го показника серед n регіонів,  

kj  – середнє квадратичне відхилення к-го показника серед n регіонів; j – номер регіону (j=1,...25), 

к – номер показника (к=1,.6). 
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Частинні індикатори характеризують: 1

ji  – рівень безробіття (за методологією МОП); 2

ji  – 

смертність населення від зовнішніх причин у побуті на 100 тис. осіб наявного населення; 
3

ji  – рівень 

злочинності: відношення кількості зареєстрованих злочинів до 100 тис. осіб; 4

ji  – середньорічна 

заборгованість із виплати заробітної плати до середньорічної кількості працездатного населення; 5

ji  – 

середньорічна заборгованість населення з платежів за житлово-комунальні послуги до середньорічної 

чисельності населення; 6

ji  – обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу зі стаціонарних джерел у 

розрахунку на 1 особу. 
Використання моделі дозволило отримати інтегральні індекси, що характеризують рівень 

соціальної напруженості регіонів України протягом п’яти років і визначити регіони з високим рівнем 
соціальної напруженості. На рисунку 1 показано розподіл регіонів за рівнем соціальної напруженості, 
який побудовано на підставі усередненого значення інтегрального індексу за 2009-2013 рр. Високий 
рівень напруженості зберігається у промислово розвинених східних регіонах. Незважаючи на відносно 
невисокий рівень безробіття, населення цих регіонів має найбільшу заборгованість з виплати заробітної 
плати і комунальних платежів. У Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Луганській областях 
протягом тривалого періоду складається неблагополучна кримінальна та екологічна ситуація, що 
викликає невдоволення населення. 

5. Висновки 

Зростання соціальної напруженості пов’язано з активізацією різного роду екстремістських груп і 
злочинних елементів, суспільно-політичних формувань у боротьбі за вплив у масах. Це підтверджується 
наступними подіями, які мають місце в Донецькій і Луганській, і в ряді інших областей. Падіння рівня 
життя населення та, як наслідок, зростання соціальної напруженості гальмують проведення 
економічних реформ в країні та регіонах.  

З метою своєчасної діагностики запропонована економіко-математична модель інтегрального 
індексу, яка дозволяє визначити регіони з високим рівнем соціальної напруженості. 

 

 
Рис. Розподіл регіонів за рівнем соціальної напруженості за період 2009–2013 рр. 

 
Дослідження показали, що зростання соціальної напруженості пов'язане з незадовільною 

кримінальною та екологічною обстановкою, неможливістю населення своєчасно погашати 
заборгованість за комунальні платежі через низький рівень доходів і несвоєчасну виплату заробітної 
плати. У то же час, для більш глибокого уявлення про всі індикаторі соціальної напруженості в 
суспільстві необхідно проведення спеціальних соціологічних досліджень, покликаних дати оцінку її 
стану на рівні регіонального соціуму. 

високий рівень; 

середній рівень; 

низький рівень 
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