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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ВИВІЛЬНЕННЯ НА РІВЕНЬ 

ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

У статті представлені результати оцінювання за допомогою кореляціно-

регресійного аналізу впливу процесів вивільнення на рівень промисло-

вого розвитку регіонів. Доведено, що існує тісний зв'язок між рівнем ви-

вільнення та рівнем промислового розвитку регіонів. 

Ключові слова: оцінка, розвиток регіонів, рівень вивільнення. 

 

В статье представлены результаты оценки с помощью кореляцино-

регрессионного анализа влияния процессов высвобождения на уровень 

промышленного развития регионов. Доказано, что существует тесная 

связь между уровнем высвобождения и уровнем промышленного разви-

тия регионов. 

Ключевые слова: оценка, развитие регионов, уровень высвобождения. 

 

The article presents the results of estimation using correlation and regression 

analysis of processes at the release level of industrial development regions. It 

is proved that there is a close connection between the release and the level of 

industrial development regions. 

Keywords: assessment, regional development, the level of release.  

 

Сучасний стан регіональних ринків праці характеризується наступними 

тенденціями: найбільш важливі процеси змін зайнятості здійснюються у га-

лузях матеріального виробництва;  існує значна неоднорідність розвитку ре-

гіональних ринків праці України, а саме чіткий розділ на протилежні за своїм 

розвитком групи; одним з чинників, що зумовлює неоднорідність розвитку 

регіональних ринків праці в Україні, є рівень вивільнення найманих праців-

ників; неефективна політика підприємств у галузі вивільнення найманих 

працівників є чинником, що перешкоджає розвитку регіональних ринків пра-

ці та призводить їх значної неоднорідності. В контексті ситуації, що склалася, 

важливим завданням, що потребує вирішення, є оцінка впливу вивільнення 

працівників з підприємств, установ та організацій на рівень промислового ро-

звитку регіонів. 

Питанням оцінки рівня промислового розвитку присвячені роботи таких 

вітчизняних та закордонних науковців, як Жерліциної Д.М., Кашепова А.В., 

Сулакшиної С.С., Малчинова А.С., Кузькіної Є.Ю., Новікової М.М. Аналіз 

цих робіт [1, С. 18; 2, С. 60; 3, С. 331], дозволяє зробити висновок про те, що 
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основним показником, який найчастіше використовується для визначення рі-
вня промислового розвитку регіону, є валовий регіональний продукт. Тому 

саме цей показник буде використовуватися для виявлення залежності між рі-
внем промислового розвитку та рівнем вивільнення працівників в регіоні.  

Однак відсутність у науковій літературі робіт, пов’язаних з визначенням 

розміру та напрямів впливу процесу вивільнення з підприємств, установ та 

організацій, на валовий регіональний продукт, робить постановку проблеми 

даного дослідження актуальною. 

Метою статті є оцінка впливу процесів вивільнення на рівень промисло-

вого розвитку регіонів України. 

Регіональні особливості вивільнення характеризуються значною варіати-

вністю. Найбільша кількість вивільнених у промислово розвинених регіонах 

– в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Львівській об-

ластях. Чисельність вивільнених в цих 5 областях у 2010 році становить 

31,2% усіх фактично вивільнених працівників. 

З метою поглиблення статистичного аналізу процесів вивільнення найма-

них працівників та підтвердження наявності взаємозв’язку між промисловим 

розвитком регіону та кількістю працівників, що вивільняються з підприємств, 

установ та організацій, автором був проведений кореляційно-регресійний 

аналіз. В якості інструменту аналізу був обраний кореляційно-регресійний 

аналіз тому, що саме він дозволяє виявити вірогідність взаємозв’язку між до-

сліджуваними змінними. За допомогою регресії виявляються аналітичні за-

лежності між змінними, а за допомогою кореляції – сила взаємозв’язку між 

фактором та відгуком (тобто між залежною та незалежними змінними) [4]. 

Для того, щоб результати аналізу були більш достовірними та не враховували 

сторонні фактори, скорегуємо валовий регіональний продукт у розрахунку на 

одного зайнятого працівника в даному регіоні.  
Гіпотеза, яка буде підтверджуватися в ході даного аналізу формулюється 

наступним чином: «рівень промислового розвитку регіону (У) залежить від 

рівня вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій (Х)».  

З метою вибору формули взаємозв’язку між досліджуваними змінними, 

проведемо специфікацію рівняння регресії. У випадку парної регресії вибір 

формули найчастіше здійснюється за допомогою графічного зображення реа-

льних статистичних даних у вигляді крапок в декартовій системі координат. 

Кореляційне поле досліджуваних змінних представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Кореляційне поле статистичних даних валового регіонального продукту на од-

ного зайнятого в економіці та кількості вивільнених працівників за регіонами 

 

Такий розподіл статистичних даних дозволяє зробити висновок про те, що 

взаємозв’язок між досліджуваними змінним близький до лінійного. Тому в 

даному випадку в якості залежності між Х та У доцільно обрати лінійну фун-

кцію XbbY 10 += . 

Розрахунок коефіцієнтів регресії проводиться за наступними формулами 

                                                              
22

1

xx

yxxy
b

−

•−
=

 ,                                       (1) 

                                                                xbyb −=0
                                           (2)   

де x – динаміка вивільнення найманих працівників з підприємств, установ та 

організацій за регіонами; 

y – валовий регіональний продукт у розрахунку на одного зайнятого в 

економіці за регіонами. 

Розрахунок коефіцієнтів регресії проводиться за допомогою проміжних 

даних, представлених в таблиці. 
Таблиця 

Проміжні розрахунки кореляційно-регресійного аналізу 

 Y X X² XY Y² Ῠ e е² X-Xср Y-Yср ei-ei-1 

АР 
Крим 30,2 3,1 9,61 93,89 917,39 38,6 -8,4 70,5 0,00 72,27  
Вінни-
цька 28,9 3,5 12,2 101,3 838,43 41,0 -12, 146 0,151 96,71 13,63 
Во-

линсь-
ка 28,1 1,2 1,44 33,83 794,91 27,4 0,71 0,51 3,65 112,2 164,0 

Дніп-
ропет-
ровсь-

ка 60,5 5,3 28,0 320,8 3663,8 51,6 8,85 78,4 4,79 472,6 66,35 
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                                                                                   продовження табл. 1 
Доне-

цька 52,2 8,1 65,6 423,5 2734,8 68,1 -15, 252 24,88 182,4 612,7 

Жито-

мирсь-

ка 26,2 2 4 52,58 691,23 32,2 -5,9 34,9 1,23 156,2 99,71 

Закар-

патсь-

ка 23,5 1,3 1,69 30,6 556,20 28,0 -4,4 20,1 3,28 231,2 2,02 

Запорі-
зька 45,3 3 9 136,0 2056,6 38,1 7,25 52,5 0,01 43,04 137,7 

Івано-

Фран-

ківська 32,5 1,6 2,56 52,01 1057,0 29,8 2,6 7,13 2,28 39,41 20,96 

Київ-

ська 49,5 2,4 5,76 118,9 2454,4 34,5 14,9 224 0,50 115,6 151,5 

Кіро-

вог-
радсь-

ка 31,0 1,8 3,24 55,8 964,13 31,0 0,03 0,000 1,71 59,89 223,5 

Луган-

ська 37,8 3,8 14,4 143,8 1433,9 42,8 -4,9 24,52 0,47 0,85 24,82 

Львів-

ська 32,7 4,1 16,8 134,4 1074,8 44,5 -11 139 0,97 36,06 46,96 

Мико-

лаївсь-

ка 37,9 1,7 2,89 64,41 1435,7 30,43 7,46 55,6 1,99 0,80 371,1 

Одесь-

ка 46,5 3,7 13,6 172,3 2169,1 42,2 4,34 18,8 0,34 60,59 9,71 

Полта-

вська 52,1 2,7 7,29 140,8 2720,0 36,3 15,8 250 0,16 178,6 131,7 

Рів-

ненсь-

ка 28,8 1,3 1,69 37,1 817,07 28,07 0,51 0,26 3,28 104,1 234,3 

Сум-

ська 32,3 2,7 7,29 87,2 1044,1 36,3 -4,0 16,1 0,16 41,94 20,52 

Терно-

пільсь-

ка 25,9 1 1 25,90 671,08 26,3 -0,3 0,15 4,45 166,0 13,1 

Хар-

ківська 46,4 5 25 232,4 2161,7 49,9 -3,4 11,5 3,56 59,36 9,06 

Херсон
ська 27,8 1,6 2,56 43,98 755,57 29,8 -2,3 5,53 2,28 127,7 1,10 

Хме-

льни-

цька 27,14 1,5 2,25 40,71 736,62 29,25 -2,10 4,44 2,59 135,7 0,05 
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                                                                               продовження таблиці 
Черка-

ська 33,1 1,8 3,24 59,60 1096,6 31,0 2,09 4,39 1,71 32,19 17,67 

Черні-
вецька 22,1 0,6 0,36 13,31 492,22 23,9 -1,75 3,07 6,30 275,6 14,81 

Черні-
гівська 30,4 2 4 60,97 929,35 32,2 -1,71 2,94 1,23 68,96 0,001 

м. Київ 122 15,8 249 1930 14923 113 8,54 72,9 161,0 6950 105,2 

м.Сева
сто-

поль 35,5 1,4 1,96 49,82 1266,4 28,6 6,92 47,9 2,92 10,25 2,60 

Сума 104 84 497,3 4656 50457,5   154 236,0 9831 2495 

Серед-

нє зна-

чення 38,7 3,1 18,4 172,47 1868,7       

Коефіцієнти регресії дорівнюють: 9,51 =b  та 4,200 =b . Таким чином, рів-

няння регресії розрахункове буде мати наступний вигляд: 

xy 9,54,20ˆ += . 

Для аналізу сили лінійної залежності розрахуємо коефіцієнт кореляції: 
                                                

22
2

2 yyxx

yxxy
rxy

−•−

•−
=

                                      (3) 

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,93. Отримане значення коефіцієнту ко-

реляції дозволяє зробити висновок про наявність сильної залежності між 

змінними, що розглядаються. 

Перевірка статистичної якості рівняння регресії, що було оцінено, прово-

диться за наступними напрямками: 

перевірка статистичної значущості коефіцієнтів рівняння регресії; 
перевірка загальної якості рівняння регресії; 
перевірка властивостей даних, здійснимість яких передбачалася при оцін-

ці рівняння регресії [5, С. 153].                                                                                    

Розраховані дисперсії коефіцієнтів регресії дорівнюють: 8,40

2
=bS  

та 26,01

2
=bS .  

Для розрахованих коефіцієнтів регресії t-статистики дорівнюють: 

3,9=
bbt

та 8,11
1

=bt
. Критичне значення статистики Стьюдента при 0,05 рівні 

значущості та числі ступенів свободи 25, дорівнює 2,8. Таким чином, 

крb tt
b
〉 та крb tt 〉

1
. Отже, обидва ці коефіцієнти статистично значущі, а тому й 

змінна X має суттєвий вплив на Y, тобто вивільнення працівників впливає на 

розмір валового регіонального продукту. 

Після перевірки статистичної значущості коефіцієнтів регресії перевіримо 

загальну якість рівняння регресії. Для цього використаємо коефіцієнт детер-

мінації, який розраховується за формулою 
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yy
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                                               (4) 

Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,84, тобто на досить високому рівні рі-
вняння регресії пояснює збільшення або зменшення рівня валового регіона-

льного продукту за окремими регіонами України. Проведемо аналіз статис-

тичної значущості коефіцієнта детермінації за допомогою F-статистики. З 

урахуванням того, що об’єм вибірки складає 27 областей та ми аналізуємо 

парну регресію, F-критерій Фішера дорівнює 131,25. Для визначення статис-

тичної значущості цього критерію порівняємо його з відповідною критичною 

точкою розподілу Фішера: 26,425;1;05,0 == FFкр .  

Оскільки 26,425,131 =〉= крспост FF , то F-статистика, а отже, і коефіцієнт де-

термінації статистично значущі. Це свідчить про те, що вплив вивільнення 

працівників на розмір валового регіонального продукту є суттєвим. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що отримане рівняння ре-

гресії пояснює 84% розкиду залежної змінної. Однак для більшої достовірно-

сті коефіцієнту детермінації проведемо додаткове дослідження за розміром 

статистики Дарбіна-Уотсона, яка в нашому випадку дорівнює 1,6. Для пере-

вірки статистичної значущості DW скористаємося таблицею критичних точок 

Дарбіна-Уотсона. При рівні значущості 0,05 та кількості спостережень 27 ма-

ємо: 
469,1;316,11 == udd

.
 

Оскільки 1,464˂DW˂2,5 (
uu dDWd −〈〈 4 ), то гіпотеза про відсутність авто-

кореляції не відкидається, тобто існують підстави вважати, що автокореляція 

залишків відсутня. Дана ситуація є одним із підтверджень високої якості мо-

делі. 
Ще одним підтвердженням якості моделі є перевірка залишків щодо їх 

підпорядкування нормальному закону розподілу. Графік розподілу залишків 

представлений на рис. 2. 

Візуальний аналіз представленої гістограми дозволяє зробити висновок 

про нормальний розподіл залишків побудованого рівняння регресії. 
Таким чином, за всіма статистичними показниками модель може бути ви-

знана задовільною. Вона характеризується високими t-статистиками, високим 

коефіцієнтом детермінації, в моделі відсутня автокореляція залишків. Все це 

дає підстави вважати побудовану модель достовірною. Вона може бути вико-

ристана для аналізу та прогнозування.  
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Рис. 2. Гістограма нормального розподілу залишків побудованого рівняння регресії 

 
При інтерпретації результатів кореляційно-регресійного аналізу викорис-

товують спеціальні коефіцієнти еластичності (
iEx ). Спеціальний коефіцієнт 

еластичності показує, на скільки відсотків в середньому зміниться значення 

результативної ознаки при зміні факторної на 1% і при сталості (фіксованому 

рівні) інших факторів: 

                                                    

i

i
ii

y

x
bEx •= ,                                             (2.15) 

де 
ix – середнє значення факторної ознаки; 

iy – середнє значення результативної ознаки.  

Для визначення спеціальних коефіцієнтів еластичності скористаємося ко-

ефіцієнтами регресійного рівняння і значеннями результативної і факторної 
ознак, які були розраховані вище. 

47,0
8,38

1,3
9,5 =•=iEx %. 

Отриманий коефіцієнт показує, що зі збільшенням коефіцієнта вивільнен-

ня працівників (х) на 1% від його середнього рівня, розмір валового регіона-

льного продукту збільшиться на 0,47%. Вільний член оцінює вплив інших 

(крім врахованих в моделі) чинників на результат у. 

Наведемо приклад розрахунку розміру валового регіонального продукту 

при різних рівнях вивільнення працівників в регіонах: 

9,490,59,54,20)0,5(ˆ =•+==XY (тис. грн/особу); 
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1,380,39,54,20)0,3(ˆ =•+==XY (тис. грн/особу). 

Таким чином, в ході проведеного кореляційно-регресійного аналізу була 

підтверджена гіпотеза про існування тісного зв’язку між рівнем вивільнення 

та рівнем промислового розвитку регіонів України. Залежність між цими по-

казниками є прямопропорційною, тобто підвищення показника вивільнення 

на 1% призводить до підвищення розміру валового регіонального продукту 

на 0,47%. Оскільки побудована модель є достовірною за всіма статистичними 

показниками, то вона може бути використана для подальшого аналізу та роз-

робки рекомендацій щодо управління процедурою вивільнення найманих 

працівників як на макро-, так і на мікрорівні. 
Оцінювання за допомогою кореляційно-регресійного аналізу дозволило 

виявити наявність певного протиріччя в процесі управління вивільненням 

працівників: з одного боку, підвищення кількості вивільнюваних працівників 

з підприємств, установ та організацій призводить до підвищення рівня про-

мислового розвитку регіону, а з іншого, підвищує рівень безробіття, тобто 

провокує погіршення ситуації в соціально-економічній сфері. Виявлена тен-

денція потребує більш зваженої політики в області вивільнення як на рівні 
окремих підприємств, так і на рівні держави в цілому. 
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