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При проведенні соціально-економічних досліджень необхідно ви-
користовувати сучасні інформаційні технології на основі моделей та 
методів оцінки рівня регіонального розвитку, що дозволяє шляхом ви-
користання актуальної і надійної моніторингової інформації приймати 
адекватні до наявної соціально-економічної ситуації в регіоні управ-
лінські рішення [1]. Основна проблема, яка виникає при використанні 
математико-статистичних методів і моделей в соціально-економічних 
дослідженнях - це надійність висновків. При статистичних розрахунках 
не враховується природа конкретних соціально-економічних показників. 
Цю проблему вирішує експертне оцінювання, знання і досвід експертів 
дозволяють здійснити ранжування показників з точки зору їхньої важ-
ливості для функціонування соціально-економічної системи. Але в той 
же час, експертне оцінювання не дозволяє встановлювати взаємозв’язки 
між соціально-економічними показниками, з чим з успіхом справляється 
факторний аналіз. Таким чином, виникла необхідність в розробці моде-
лі на базі математико-статистичних методів, яка б враховувала досвід і 
знання експертів. На рис. 1 представлено розроблену модель оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку на основі факторного аналізу і 
експертного оцінювання.

Врахування при розрахунках знань і досвіду експертів суттєво під-
вищує надійність отриманих в результаті досліджень висновків, а засто-
сування факторної моделі дозволяє провести ґрунтовний соціально-еко-
номічний аналіз шляхом встановлення взаємозв’язків між показниками 
та визначення впливу зміни конкретного показника (показників) на стан 
соціально-економічної системи. В представленій моделі підвищення її 
надійності здійснюється за рахунок введення процедури експертного 



оцінювання в механізм визначення вагових коефіцієнтів факторів. Та-
ким чином, через врахування знань і досвіду експертів при визначенні 
вагових коефіцієнтів факторів в факторну модель оцінювання рівня соці-
ально-економічного розвитку вводиться важливість конкретних показни-
ків або, іншими словами, інтенсивність їхнього впливу на стан соціаль-
но-економічної системи [3]. По суті, вага фактору визначає ступінь його 
впливу в загальній оцінці рівня розвитку соціально-економічної системи, 
а врахування в вагових коефіцієнтах факторів знань експертів підвищує 
надійність процедури оцінювання стану соціально-економічної системи.

Програмна реалізація інформаційно-аналітичної Web-системи оціню-
вання рівня соціально-економічного розвитку регіонів України (рис. 2) 
здійснена на основі методу автоматизованого визначення інтегральних 
показників соціально-економічного розвитку [4], що ґрунтується на роз-
робленій експертно-статистичній моделі (рис.1). Перевагою представле-
ного методу розрахунку інтегральних показників соціально-економічно-
го розвитку є програмна реалізація механізму експертного оцінювання.

Важливими аспектами розробленої Web-системи є автоматизація всіх 
розрахункових процедур та підтримка роботи в комп’ютерній мережі 
Internet, що забезпечує доступ до всіх її ресурсів територіально розподі-
лених користувачів. До складу розробленого Web-додатку (рис. 2) входять 

Рис. 1. Модель оцінювання рівня соціально-економічного розвитку
Джерело: Розробка автора, опубліковано в [2].



наступні функціональні блоки: модуль автентифікації користувача; база 
даних, призначена для зберігання показників і результатів розрахунків 
предметної області, а також інформаційного наповнення елементів ін-
терфейсу Web-додатку; блок, що реалізує функції математичної моделі 
предметної області; шлюз для забезпечення взаємодії між Web-додатком 
і базою даних; інтерфейс, що забезпечує доступ до функцій веб-додат-
ка. Проектування масивів даних передбачає визначення їх складу, змісту, 
структури і вибір раціонального способу їх подання. База даних розробле-
на з використанням СУБД MySQL. Програмну реалізацію математичної 
моделі розрахунку інтегральних показників соціально-економічного роз-
витку регіонів здійснено на мові програмування C#. Розроблена Web-си-
стема забезпечує можливість проведення аналізу взаємозв’язків між по-
казниками з точки зору їхнього впливу на загальну соціально-економічну 
ситуацію в регіоні та дозволяє встановлювати причини позитивних і не-
гативних тенденцій в розвитку регіонів, визначати перелік найбільш важ-
ливих соціально-економічних показників, на яких потрібно акцентувати 
увагу і навколо яких вибудовувати регіональні стратегії розвитку.

Представлена інформаційна технологія використовується при викла-
данні дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів», 

Рис. 2. Головне вікно Web-додатку оцінювання рівня 
соціально-економічного розвитку регіонів

Джерело: Розробка автора, опубліковано в [4].



при проведенні лабораторного практикуму на тему «Визначення рівня 
соціально-економічного розвитку на основі експертно-статистичного ме-
тоду» та «Моделювання впливу значень соціально-економічних показни-
ків на загальний рівень соціально-економічного розвитку регіону». 
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