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Забезпечення сталого розвитку України в кризо-
вих умовах вимагає вдосконалення бюджетно-
податкових відносин. Необхідною складовою 

результативного реформування фіскальної системи в 
країні є соціально-економічна виваженість та науко-
ва обґрунтованість управлінських рішень. У сучасних 
умовах ускладнення соціально-економічних зв’язків до-
сягнення наукового передбачення результатів реформу-
вання бюджетного процесу можливо при поширенні та 
вдосконаленні практики застосування інструментарію 
моделювання системної динаміки на макро- та мезое-
кономічних рівнях.

Використанню положень системної динаміки, ос-
новоположником якої є Дж. Форрестер [2; 3], приділя-
ється увага в багатьох роботах зарубіжних науковців. 
Так, положення цієї теорії покладені в основу реалізації 
вітчизняного проекту «Інтелектуальна автоматизова-
на інформаційно-аналітична система супроводження 

бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» 
(ІАСБП) [1]. У рамках реалізації даного проекту зали-
шаються невирішені окремі питання врахування регіо-
нальної специфіки, процедури формування інформацій-
ного масиву та параметризації комплексу моделей.

Метою статті є вдосконалення процедури форму-
вання інформаційного масиву, комплексу моделі та про-
цедури їх параметризації на регіональному рівні в рам-
ках реалізації загальнонаціонального проекту ІАСБП.

Безпосередня реалізації комплексу моделей ІАСБП 
на регіональному рівні передбачає формування інформа-
ційного масиву соціально-економічних показників, що 
характеризують фактичне функціонування економіки 
області та, зокрема, бюджетного процесу, згідно із мето-
дичними рекомендаціями [1].

При формуванні інформаційного масиву пропо-
нується використання таблиць, розроблених на основі 
шаблонів, складених фахівцями Інституту економіки 
промисловості НАН України. З метою вдосконалення 
процедури формування інформаційного масиву про-
понується інтегрувати таблиці для запитів в державні 
установи (організації) та таблиці для формування ін-
формаційного масиву для забезпечення можливості ав-
томатичного перерахунку первинних даних з введенням 
двох рівнів захисту (табл. 1, табл. 2).

Перший рівень захисту встановлюється для регіо-
нальних виконавців проекту, а другий – для державних 
установ (організації), що безпосередньо надають пер-
вину інформацію. Для забезпечення відповідності та 
зручності використання таблиць при заповненні у блан-
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ках запросив були змінені підзаголовки граф, а в деяких 
випадках одиниці виміру та додані графи. Збільшення 
кількості граф було обумовлено необхідністю урахуван-
ня соціально-економічних показників за 2005 р. при роз-
рахунку показників за перше півріччя 2006 р. Зміна назв 
підзаголовків граф «2 п/р» на «в цілому за рік» здійснено 
з метою спрощення та прискорення процесу заповнення 
таблиць в установах, до яких подавалися запроси.

Ведення статистичними органами обліку екс-
портно-імпортних операції в «тисячах», а не в «міль-
йонах» доларів обумовило зміну в таблицях одиниць 
виміру. У рамках подальшої реалізації проекту ІАСБП 
передбачається доцільним розробка методичних по-
ложень із зіставлення даних про експорт та імпорт не 
лише товарів, а й послуг за усіма секціями та підсекці-
ями КВЕД.

Таблиця 1

Зразок таблиці для запиту (фрагмент)

Назва показника

Од. виміру
Джерело 
(форма 

звітності)

2005 р. 2006 р. … 2010 р. 2011 р.
ст

ан
д.

ф
ак

т. усього 
за рік 1 п/р усього 

за рік … … 1 п/р усього 
за рік 1 п/р

Усього по економіці області   …  …
×   … …    
×

  1    … …
   …  …  

×   … …    
×   … …    
×   … …    
×   … …

1 — перший рівень захисту.

Таблиця 2

Зразок таблиці для формування інформаційного масиву (фрагмент)

Назва  
показника Од. виміру Джерело (форма 

звітності)
2006 р. … 2010 р. 2011 р.

1 п/р 2 п/р … … 1 п/р 2 п/р 1 п/р

Усього по економіці області 1 2

  … …    

  … …    

  … …    

  … …    

  … …    

  … …    

  … …    

  … …

1 – перший рівень захисту;
2 – другий рівень захисту.

При визначені обсягів експорту товарів викорис-
товуються дані надані регіональною митницею Голов-
ному управлінню статистки. Для визначення обсягів 
експорту товарів за визначеними для моделювання ВЕД 
при формуванні інформаційного масиву пропонується 
здійснювати зіставлення товарних позицій Української 
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 
(УКТЗЕД) (рис. 1) із секціями та підсекціями Класифіка-
ції видів економічної діяльності (КВЕД). 

Приклад такого зіставлення, товарних позиції  
УКТЗЕД та секції та підсекції КВЕД наведено в табл. 3.

Використання процедури зіставлення позиції  
УКТЗЕД та КВЕД також може бути доцільним при ви-
значені обсягів імпорту ВЕД.

                              1 2    3 4      5 6     7 8        9 10
                              ХХ   ХХ     ХХ     ХХ  ХХ

Група
Товарна позиція
Товарна підпозиція 
Товарна категорія
Товарна підкатегорія

Рис. 1. Код товарної позиції у структурі  
десятизначного коду товару в УКТЗЕД
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Також пропонується здійснювати централізовано 
розрахунок номінальних показників ставки нарахувань 
на заробітну платню та ставок мита.

Аналіз інформаційного масиву щодо діяльності 
провідних видів економічної діяльності у Хар-
ківській та Сумській областях дозволив ствер-

джувати, що сезонні коливання у обсягах реалізованої 
продукції та оплаті праці мають місце не тільки в таких 
очевидних галузях, як сільське господарство, але й у 
будівництві, торгівлі і діяльності транспорту. Тому для 
моделювання обсягів оборотних коштів пропонується 
використовувати прогнозні значення попиту, підставою 
для чого є те, що нарощування оборотного капіталу по-
винне відбуватися саме в поточному періоді для того, 
щоб до початку наступного періоду було відновлено 
саме те його значення, що відповідає рівню основного 
капіталу на початок наступного періоду. Тобто, необхід-
ним є прогнозування на наступний період у поточному. 
Взагалі при моделюванні реального сектора в основ-
ному комплексі моделей ІАСБП наявне відставання в 
один період між обсягами основного та оборотного ка-
піталу та обсягами реалізації. Використання концепції 
системної динаміки передбачає, що стан системи у будь 
який момент часу визначається значенням змінних типу 
рівнів, які змінюються від впливом потоків. Отже, для 
визначення обсягів основного та оборотного капіталу в 
наступний момент часу необхідно визначити потокову 
змінну теперішнього моменту, яка відповідатиме про-
гнозному значенню попиту на продукцію компоненти 
реального сектора. Аналіз відмінностей окремих галу-
зей показав, що найбільш доцільно використовувати 
для моделювання річні показники попиту на продукцію 
(послуги тощо), розділені на частини відповідно до се-
зонних коефіцієнтів першого та другого півріччя.

Альтернативним варіантом представляється струк - 
тура моделі формування основного й оборотного капіта-
лу, у якій розділяються складові оборотних коштів, при-
буток розглядається як рівень, що збільшується за раху-
нок прибутку від реалізації продукції й зменшуваний за 
рахунок інвестицій і погашення кредиторської заборго-
ваності (якщо це можливо). Короткострокові кредити 
банків покривають у такому випадку тільки ту частину 
необхідних оборотних коштів, що не є продукцією (си-
ровиною, готовою або незавершеною) і не може бути за-
безпечена прибутком минулого періоду. Але такий підхід 
набагато громіздкіший, а тому може розглядатися лише 
як перспективний.

Результати параметризації моделей зайнятості по 
видах економічної діяльності показали, що найчастіши-
ми є лінійні залежності між обсягами основного капіта-
лу та кількістю зайнятих у даному ВЕД, що призводить 
до поступового зменшення кількості зайнятих із рос-
том основного капіталу та обсягів реалізації. З одного 
боку, використовувана виробнича функція с постійною 
еластичністю передбачає взаємозамінність факторів у 
виробництві, але, з іншого, виробництво може відбу-
ватися лише при ненульовому значенні усіх факторів. 
Використання ж лінійних залежностей приводить до 
потенційної можливості виробництва без робочої сили. 
Тому в рамках удосконалення модельної підтримки 
ІАСБП варто використовувати функцію Гомперця, яка 
дозволяє зберігати постійний, мінімально необхідних 
рівень зайнятості у даному виді діяльності.

У моделі реального сектора економіки головну 
увагу при подальшому вдосконаленні варто приділи-
ти інноваційним процесам у регіоні. А саме, виділити 
в складі продукції промисловості частку інноваційної 
продукції, у складі інвестицій в основний капітал – обся-
ги інвестицій в інноваційні технології. Такий підхід дасть 
можливість урахувати відмінності в оподатковуванні 
інноваційно активних підприємств, а також структурні 
зрушення в обсягах промислової продукції. Але слід за-
значити, що включення інноваційних процесів потребує 
побудови лагових залежностей між обсягами інвестицій 
в інновації й обсягами випуску й витратами. Тому таке 
вдосконалення стає можливим лише в довгостроковій 
перспективі, коли накопичена статистична база дозво-
лить виділяти лагові залежності. Втім, по деяких галузях, 
зокрема, харчовій промисловості, будівництві, реінжині-
рингу, період втілення інновацій й їхньої окупності ко-
ротше, а тому для таких галузей можливо включення в 
модель інноваційних процесів на сучасному етапі.

Включення інноваційних процесів у динаміку об-
ласті приводить до необхідності розглядати не тільки 
короткострокові, але й довгострокові кредити банків 
підприємствам реального сектора. Відповідні зміни 
торкнуться як динаміки показників реального сектора 
(у частині використання засобів на погашення поточних 
і довгострокових зобов'язань), так і динаміки ресурсів 
фінансового сектора (виключення довгострокових кре-
дитів із пропозиції коштів на триваліший строк). Ана-
ліз структури джерел інвестування по регіонах та ви-
дах економічної діяльності дозволяє запропонувати як 
один з основних напрямків удосконалення включення в 
моделі прямих іноземних інвестицій і довгострокових 

Таблиця 3 

Зіставлення видів економічної діяльності та товарних позицій Класифікатора товарів зовнішньоекономічної 
діяльності України

Класифікація видів економічної діяльності Українська класифікація товарів  
зовнішньоекономічної діяльності

Назва ВЕД Кодове позначення Код товарної позицій

Виробництво іншої  
неметалевої міне-
ральної продукції

Підсекція DI

2520; 2523; 6801; 6802; 6803; 6804; 6806; 6807; 6808; 6809; 6810; 6811; 6812; 
6813; 6814; 6815; 6901; 6902; 6903; 6904; 6905; 6906; 6907; 6908; 6909; 6910; 
6911; 6912; 6913; 6914; 7001; 7002; 7003; 7004; 7005; 7006; 7007; 7008; 7009; 
7010; 7011; 7012; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7018; 7019; 7020
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кредитів, частка яких досягає 10 – 15%. Включення цих 
джерел інвестування у моделі реального та фінансово-
го секторів дозволить підвищити адекватність моделей 
взаємодії секторів. 

Основним напрямком удосконалення основного 
комплексу моделей з точки зору управління бюджетним 
процесом є включення коефіцієнта інфляції до контуру 
зворотних зв’язків реального сектора для виключення у 
прогнозному періоді завищених витрат реального сек-
тора та обсягів реалізації і досягнення більшої адекват-
ності у оцінках дієвості управлінських заходів. 

ВИСНОВКИ
Сформульовані на основі аналізу процесів фор-

мування інформаційного масиву, верифікації та пара-
метризації імітаційної системно-динамічної моделі еко-
номіки Харківської та Сумської областей рекомендації 
щодо вдосконалення методики збору та обробки статис-
тичної інформації, а також удосконалення імітаційної 

моделі підтримки бюджетного процесу регіону на довго-
строкову перспективу дозволять підвищити обґрунтова-
ність результатів реалізації різних сценаріїв бюджетного 
процесу за умови змін зовнішніх параметрів та можли-
востей управління ним.                    
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