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Об’єкт дослідження: 

● метод порівняння соціально-економічного стану регіонів України

Предмет дослідження: 
● соціально-економічний стан регіонів України

Мета роботи:
● ввести новий метод інтегрального ранжування регіонів України з 

урахуванням критеріїв, що відображають соціально-економічний стан 
регіонів України



Актуальність обраної теми:
У роботі розглядається задача ранжування регіонів за соціально-економічним 

станом. Ця задача є надзвичайно актуальною, оскільки у сучасному світі постають 
проблеми оцінки різних об’єктів за обраними критеріями. У роботі представлений 
метод виведення інтегральної оцінки для врахування певних обраних критеріїв. Цей 
метод також включає в себе застосування експертної оцінки для введення 
коефіцієнтів важливості.



Алгоритм



Попередня обробка даних у формі 
нормування



Характеристика темпу зростання показників 
критеріїв за їх ефектом на соціально-
економічний стан даного регіону

Введемо поняття характеристики темпу зростання показника критерія (“позитивності” критерія).

Вважаємо критерій позитивним, якщо ріст показника, що описує обраний критерій у рамках регіону 

призводить до підвищення соціально-економічного стану даного регіону.

Якщо рост критерію призведе до погіршення стану регіону у певній сфері діяльності та матиме 

негативний ефект, то цей критерій вважаємо негативним. 





Часткова оцінка у вигляді відхилення від 
максимальної чи мінімальної оцінки з 
урахуванням характеристики темпу зростання 
показників критеріїв

Для критеріїв з негативною характеристикою темпу зростання:





Нормування отриманої часткової оцінки



Метод експертного оцінювання для 
формування коефіцієнтів вагомості для 
критеріїв



Коефіцієнти довіри до експертних оцінок



Узгоджена експертна оцінка



Масштабування коефіцієнтів за допомогою 
узгоджених експертних оцінок



Формування інтегральної оцінки для регіону



Загальна формула





2010 рік



2013 рік



2018 рік



Аналіз результатів:
Після аналізу отриманих результатів можна зробити наступні висновки:

1. Київ є найбільш розвиненим регіоном у порівнянні з іншими 

досліджуваними протягом усіх аналізуємих років.

2. У стані інших регіонів спостерігається чітка тенденція до покращення з 

плином часу.

3. Київ, що у 2010 та 2013 роках мав значний розрив з іншими регіонами 

(різниця була порядку 300-500% ), у 2018 році наблизився до інших 

регіонів за станом, оскільки інші досліджувані регіони зменшили різницю 

у показниках до 20-50%.



Висновки:
Було сформульовано новітній метод ранжування регіонів України з урахуванням 

експертного судження на базі обраних критеріїв. Цей метод дозволяє порівняти стан 
регіонів та дослідити темп та характер їх розвитку у часі. Були виділені основні 
критерії для обраних для оцінки регіонів та зібрані дані по цим критеріям. Був 

розроблений та імплементований алгоритм введеного методу, в результаті чого на 
отриманих даних був проведений аналіз соціально-економічного стану. Цей метод є 

уніфікованим, оскільки його можно застосовувати до будь-яких об’єктів.



Перспективи подальшого 
дослідження

Наступним кроком буде введення коефіцієнтів важливості для 

кожного регіону окремо. Це дозволить розділити, наприклад, 

технічні та аграрні регіони та врахувати різні напрями розвитку 

певних регіонів. Саме це та інші покращення методу  і є напрямом 

подальшого дослідження.



Дякую за увагу!


