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МЕТОДИчНИй пІДХІД ДО ОРгАНІЗАцІї МОНІТОРИНгу фІНАНСОвОї бЕЗпЕкИ 
АДМІНІСТРАТИвНО-ТЕРИТОРІАльНОї ОДИНИцІ
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Лелюк С. В. Методичний підхід до організації моніторингу фінансової безпеки адміністративно-територіальної одиниці
Метою статті є розробка методичного підходу до організації моніторингу фінансової безпеки адміністративно-територіальних одиниць (АТО) 
України. У перебігу дослідження було сформовано інформаційну базу для проведення моніторингу на підґрунті звітних даних. На етапі виявлення 
індикаторів рівнів фінансової безпеки регіонів було проведено аналіз наукових доробків, присвячених даній проблематиці, і сформовано перелік 
часткових показників, на підґрунті яких розраховано інтегральний показник фінансової безпеки регіонів. Позиціонування регіонів з високим, серед-
нім і низьким рівнем фінансової безпеки проводилося за шкалою інтервалів, розробленій на підґрунті застосування коефіцієнтів Фібоначчі. Для кож-
ної з виявлених груп АТО у 2011 р. було побудовано регресійну модель, яка дозволила визначити соціально-економічні фактори, що мають вплив на 
фінансову безпеку регіонів, серед яких: індекс споживчих цін, прибуток, частка інвестицій в основний капітал регіону у загальнодержавному обсязі 
та ін. Подальшої розвідки потребують питання прогнозування рівнів фінансової безпеки АТО на підґрунті нейромережевого моделювання.

Ключові слова: моніторинг, фінансова безпека, адміністративно-територіальна одиниця, таксономічний показник, регресійний аналіз
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Лелюк С. В. Методический подход к организации мониторинга 

финансовой безопасности административно-территориальной 
единицы

Целью статьи является разработка методического подхода к орга-
низации мониторинга финансовой безопасности административно-
территориальных единиц (АТЕ) Украины. В ходе исследования была 
сформирована информационная база для проведения мониторинга 
на основе отчетных данных. На этапе выявления индикаторов уров-
ней финансовой безопасности регионов был проведен анализ научных 
работ, посвященных данной проблематике, и сформирован перечень 
частных показателей, на основе которых рассчитан интегральный 
показатель финансовой безопасности регионов. Позиционирование 
регионов с высоким, средним и низким уровнем финансовой безопас-
ности проводилось по шкале интервалов, разработанной на основе 
применения коэффициентов Фибоначчи. Для каждой из выявленных 
групп АТЕ в 2011 г. построена регрессионная модель, которая позво-
лила определить социально-экономические факторы, влияющие на 
финансовую безопасность регионов, среди которых: индекс потреби-
тельских цен, прибыль, доля инвестиций в основной капитал региона 
в общегосударственном объеме и др. Дальнейших исследований тре-
буют вопросы прогнозирования уровней финансовой безопасности 
АТО на основе нейросетевого моделирования.
Ключевые слова: мониторинг, финансовая безопасность, админи-
стра тивно-территориальная единица, таксономический показа-
тель, регрессионный анализ.
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Lelyuk S. V. Methodical Approach to Organisation of Monitoring  

of Financial Security of an Administrative  
and Territorial Unit

The goal of the article is development of a methodical approach to organisa-
tion of monitoring of financial security of administrative and territorial units 
(ATU) of Ukraine. In the course of the study the article forms an information 
base for holding monitoring on the basis of accounting data. At the stage of 
detection of indicators of levels of financial security of regions the article con-
ducts analysis of scientific works dedicated to these problems and forms a list 
of individual indicators, on the basis of which integral indicator of financial 
security of regions was calculated. Positioning of regions with high, medium 
and low levels of financial security was conducted by the scale of intervals, 
developed on the basis of application of Fibonacci ratios. For each of the de-
tected ATU groups the article builds a regression model, which allows identi-
fication of socio-economic factors that influence financial security of regions, 
among which: index of consumer prices, profit, share of investments into the 
fixed capital of the region in the general state volume and others. Issues of 
forecasting the levels of financial security of ATU on the basis of neuronet 
modelling require further studies.
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Розрізненість адміністративно-територіальних оди-
ниць (АТО) України за рівнем соціально-економічного 
розвитку потребує розробки, упровадження та вико-

ристання моніторингу фінансової безпеки, головної скла-
дової економічної безпеки регіону [13], що забезпечить 
прийняття ефективних управлінських рішень на підґрунті 
повної, вчасної та достовірної інформації. 

Це і зумовлює дослідження за актуальною проблема-
тикою. На думку науковців, під фінансовою безпекою ро-
зуміють стан економічного розвитку регіону [9], характе-
ристику основних фінансових параметрів розвитку [8] і 
фінансову самостійність, що проявляється у здійсненні 
контролю над ресурсами регіону і визначається можливо-
стями найбільш повно використовувати його конкурентні 
переваги [10] та ін. 

Питання сутності, методичних підходів до оцінки 
фі нансової безпеки регіонів та моделювання її рівня до-
сліджуються у низці наукових доробків, серед яких роботи 
Барського Ю. М. [2], Західної О. Р. [6], Карпінського Б. А. [7], 
Маргасової В. Г. [8], Медвідь М. М. [10]., Полевик Г. М. [12], 
Журавльової І. В. і Миколайчук А. Б. [5], Погосової М. Ю. 
[14] та ін. Але недостатньо вирішеними залишаються пи-
тання організації моніторингу фінансової безпеки АТО. 

Тому метою статті є розробка методичного підхо-
ду до організації моніторингу фінансової безпеки регіонів 
України. Дослідження наукових джерел [5, 11] дозволило 
виокремити такі етапи організації системи моніторингу 
фінансової безпеки АТО. 

Етап 1. Обґрунтування мети проведення моніторин-
гу фінансової безпеки АТО.

Етап 2. Формування переліку часткових показників 
фінансової безпеки АТО.

Етап 3. Формування бази даних стану АТО на під-
ґрунті збору статистичної інформації.

Етап 4. Побудова інтегральних показників фінансо-
вої безпеки АТО.

Етап 5. Побудова шкали якісної оцінки АТО за зна-
ченнями інтегрального показника фінансової безпеки.

Етап 6. Позиціонування АТО на шкалі якісної оцінки 
фінансової безпеки.

Етап 7. Аналіз факторів, що впливають на АТО з різ-
ними якісними рівнями фінансової безпеки на підґрунті 
побудови регресійних моделей.

Етап 8. Прогнозування рівня фінансової безпеки 
АТО на підґрунті нейромережевого моделювання. 

Нестача фінансових ресурсів і нестабільність фінан-
сових відносин між суб’єктами макро-, мезо- та макрорів-
нів управління може спричинити недофінансування АТО. 
Так, за даними Міністерства фінансів України [4] рівень 
виконання місцевих бюджетів за регіонами України відріз-
няється. Але за 2012 р. спостерігається загальне зниження 
означеного показника для майже всіх областей у порівнян-
ні із 2011 р. (рис. 1). Дана тенденція не є характерною лише 
для АР Крим та м. Київ. При цьому останнє не забезпечує 
100 % рівня виконання місцевого бюджету. 

Результати економічної діяльності на макрорівні відо-
бражаються у показнику валового внутрішнього продукту 
(ВВП), який характеризує сукупну ринкову вартість кінцевих 
товарів і послуг, вироблених підприємствами, організаціями 
та установами в поточному періоді на економічній території 
країни. Виробництво товарів і послуг областей та узагальне-
ну характеристику економічної діяльності регіону відобра-
жає показник валового регіонального продукту (ВРП).

У територіальному розрізі найбільше виробництво ва-
лового регіонального продукту, який відображає ви-
робництво товарів і послуг областей і узагальнену 

характеристику економічної діяльності регіону, за період 
2009 – 2011 рр. припадає на Донецьку та Дніпропетровську 
області, Харківський регіон займає середню позицію, а най-
менші значення означеного показника (нижче 2 млн грн у 
фактичних цінах) спостерігаються для Івано-Франківської, 
Волинської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоград-
ської, Тернопільської, Рівненської, Сумської, Херсонської, 
Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. Ін-
ші регіони мають виробництво ВРП за обсягами у фактич-
них цінах більше за 2 млн грн та менше 5 млн грн (рис. 2). 
У розрізі проведеного аналізу доцільним стає висунення 
припущення, що різнорівневість за рівнем виконання до-
ходів місцевих бюджетів і валового регіонального продук-

Рис. 1. Рівень досягнення планових показників виконання доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів у 2011 – 2012 рр. (побудовано за даними [4])

2011
2012

%

120

100

80

60

40

20

0

А
Р 

Кр
им

Ві
нн

иц
ьк

а

Во
ли

нс
ьк

а

Д
ні

пр
оп

ет
ро

вс
ьк

а

Д
он

ец
ьк

а

Ж
ит

ом
ир

сь
ка

За
ка

рп
ат

сь
ка

За
по

рі
зь

ка

Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

ка

Ки
їв

сь
ка

Кі
ро

во
гр

ад
сь

ка

Лу
га

нс
ьк

а

Ль
ві

вс
ьк

а

М
ик

ол
аї

вс
ьк

а

О
де

сь
ка

П
ол

та
вс

ьк
а

Рі
вн

ен
сь

ка

Су
м

сь
ка

Те
рн

оп
іл

ьс
ьк

а

Ха
рк

ів
сь

ка

Хе
рс

он
сь

ка

Хм
ел

ьн
иц

ьк
а

Че
рк

ас
ьк

а

Че
рн

ів
ец

ьк
а

Че
рн

іг
ів

сь
ка

м
. К

иї
в

м
. С

ев
ас

то
по

ль

Ук
ра

їн
а

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	р
ег

іо
н

ал
ьн

а 
ек

о
н

о
м

ік
а

101БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2014
www.business-inform.net

ту впливає на диференціацію регіонів й за рівнем їх фінан-
сової безпеки. 

Обравши за мету проведення моніторингу фінан-
сової безпеки АТО підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень, був сформований перелік часткових 
показників.

заробітної плати (на кінець року), млн грн; безробіття на-
селення (за методологією МОП) у віці 15 – 70 років; темпи 
зростання (зменшення) фінансових результатів від звичай-
ної діяльності до оподаткування, %. 

Третім етапом було формування інформаційної базу на 
підґрунті звітних даних Держкомстату за останні п’ять років.

Рис. 2. Валовий регіональний продукт України (побудовано за даними [16])
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З метою реалізації другого етапу було проведено де-
тальний аналіз наукових доробків, присвячених означеній 
проблематиці [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 та ін.] за результата-
ми якого було сформовано такий перелік індикаторів фі-
нансової безпеки регіонів: відношення дефіциту держав-
ного бюджету до валового регіонального продукту (ВРП), 
%; обсяг зовнішнього державного боргу до ВРП, %; обсяг 
внутрішнього державного боргу до ВРП, %; частка ВРП ре-
гіону в загальному обсязі ВВП України, %; середній рівень 
доходів бюджету на одну особу наявного населення (без 
урахування міжбюджетних трансфертів), грн / особу; се-
редній рівень видатків бюджету на одну особу наявного на-
селення (без урахування міжбюджетних трансфертів), грн 
/ особу; частка доходів місцевих бюджетів (без урахуван-
ня міжбюджетних трансфертів) у загальнодержавних, %; 
обсяг доходів місцевого бюджету (без урахування міжбю-
джетних трансфертів) до ВРП, %; забезпеченість видатків 
доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів), %; 
відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до 
обсягів експорту, %; відношення дефіциту, профіциту тор-
говельного балансу до обсягів імпорту, %; коефіцієнт по-
криття експортом імпорту; індекси інвестицій в основний 
капітал, у % до попереднього року; обсяг інвестицій в осно-
вний капітал на одну особу, грн/особу; частка інвестицій в 
основний капітал, що було профінансовано за рахунок ко-
штів державного бюджету, %; обсяг інвестицій в основний 
капітал до ВРП, %; питома вага збиткових підприємств у 
загальній кількості підприємств регіону, %; відношення 
сальдо фінансових результатів підприємств до ВРП, %; рен-
табельність операційної діяльності підприємств, %; темпи 
приросту, зниження обсягів промислової продукції по ре-
гіонах, у % до попереднього року; обсяг прямих іноземних 
інвестицій на одну особу, дол. США; темпи зростання, зни-
ження прямих іноземних інвестицій в регіони України, у % 
до попереднього року; прямі іноземні інвестиції в регіон 
до ВРП, %; індекси споживчих цін (грудень до грудня по-
переднього року; відсотків); сума заборгованості з виплати 

На наступному етапі було побудовано інтегральні 
таксономічні показники фінансової безпеки регіонів на 
підставі значень часткових індикаторів (табл. 1).

З метою порівняння регіонів за рівнем фінансової 
безпеки та надання їх характеристики на шостому етапі 
моніторингу було проведено їх позиціонування. Позиціо-
нування регіонів за рівнем фінансової безпеки проводилося 
за шкалою інтервалів для значень інтегрального показника, 
розробленій на підґрунті використання коефіцієнтів Фібо-
наччі 0,618 та 0,382, застосовуваних в технічному аналізі [1]. 
Аналіз інтегральних показників засвідчив, що максимальне 
і мінімальний значеннями рівня фінансової безпеки регіо-
нів України за кожний з останніх п’яти років склали відпо-
відно 0,97 та 0,06, тобто розмах варіації складає 0,91. 

Використовуючи коефіцієнти Фібоначчі, були отрима-
ні три інтервали шкали якісного рівня фінансової безпеки з 
граничними значеннями 0,42; 0,61 та 0,97, відповідно регіони 
з високим, середнім і низьким рівнем фінансової безпеки. 

Враховуючи те, що варіація можливих значень інте-
грального таксономічного показника фінансової без-
пеки регіонів може відбуватися в діапазоні [0; 1], 

доцільним стає розширення меж інтервалів для низького 
та високого рівнів. На підставі цього інтервал, в який по-
трапляють значення інтегрального показника [0; 0,42) при-
йнято таким, що характеризує низький рівень фінансової 
безпеки регіону, [0,42; 0,61] – середній, а (0,61; 1] – високий.

Результати розрахунку інтегральних показників фі-
нансової безпеки для регіонів України та групування їх за 
рівнями представлено в табл. 1. Динаміку розрахованих ін-
тегральних показників та перетин меж інтервалів їх рівнів 
у точках 0,61 та 0,42 представлено на рис. 3. Таким чином, 
було досліджено позиціонування регіонів України за зна-
ченням інтегрального показника фінансової безпеки у роз-
різі кожного часового періоду. 

У рамках проведення сьомого етапу моніторингу, для 
вивчення впливу факторів соціально-економічного роз-
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витку регіонів на їх фінансову безпеку було проведено їх 
регресійний аналіз та побудовано регресійно-кореляційні 
моделі в програмному пакеті Statistica для кожної з груп 
областей, сформованих за рівнем їх фінансової безпеки.

Для дослідження було обрано 19 основних показни-
ків соціально-економічного становища регіонів України 
за даними Держкомстату у 2011 р. [15], серед яких: про-
дуктивність праці (Var1), частка чисельності наявного на-
селення на 1 січня 2012 р. у загальній кількості населення 
України, % (Var2), кількість зайнятих економічною діяль-
ністю, тис. осіб (Var3), частка кількості зайнятих еконо-
мічною діяльністю регіону в загальнодержавному обсязі, % 
(Var4), наявний доход населення у розрахунку на одну осо-
бу, грн (Var5), витрати населення у розрахунку на одну осо-
бу, грн (Var6), середньомісячна заробітна плата, грн (Var7), 
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього 
року), % (Var8), частка ВРП (у фактичних цінах) в загаль-
нодержавному, % (Var9), обсяг реалізованої промислової 
продукції, (робіт, послуг), млн грн (Var10), частка продукції 

сільського господарства регіону в загальнодержавному об-
сязі, % (Var11), частка прийняття (введення) в експлуата-
цію загальної площі житла регіону у загальнодержавному 
обсязі, % (Var12), роздрібний товарооборот підприємств 
(у фактичних цінах), млрд грн (Var13), обсяг реалізованих 
послуг, млн грн (Var14), частка експорту товарів і послуг 
регіону у загальнодержавному обсязі, % (Var15), частка ім-
порту товарів і послуг регіону у загальнодержавному обся-
зі, % (Var16), фінансові результати до оподаткування, млрд 
грн – прибуток (Var17), збиток (Var18), частка інвестицій в 
основний капітал регіону (у фактичних цінах) у загально-
державному обсязі, % (Var19). 

Величини коефіцієнта детермінації показують, що за 
першою моделлю у 99,71 % варіація фінансової безпеки гру-
пи АТО високого рівня пояснюється індексом споживчих 
цін (Var8), прибутком (Var17) і часткою чисельності наяв-
ного населення (Var2), яка має від’ємний вплив відповідно 
до значень коефіцієнту рівняння (–0,107):

Y = 0,011 Var8 + 0,013 Var17 – 0,107 Var2.

таблиця 1

Динаміка інтегрального показника фінансової безпеки регіонів

Адміністративно-
територіальна одиниця

Інтегральний показник фінансової безпеки Оцінка за якісною шкалою

2007 2008 2009 2010 2011 Середнє 
значення 2007 2008 2009 2010 2009

АР Крим 0,55 0,97 0,63 0,33 0,86 0,65 С В В Н В

Вінницька 0,61 0,51 0,65 0,21 0,72 0,59 С С В Н В

Волинська 0,38 0,21 0,65 0,36 0,39 0,39 Н Н В Н Н

Дніпропетровська 0,97 0,86 0,69 0,23 0,95 0,77 В В В Н В

Донецька 0,66 0,48 0,47 0,15 0,55 0,47 В С С Н С

Житомирська 0,30 0,18 0,28 0,13 0,41 0,26 Н Н Н Н С

Закарпатська 0,34 0,66 0,42 0,53 0,91 0,56 Н В С С В

Запорізька 0,23 0,24 0,48 0,30 0,22 0,28 Н Н С Н Н

Івано-Франківська 0,54 0,22 0,27 0,35 0,36 0,38 С Н Н Н Н

Київська 0,32 0,25 0,64 0,36 0,36 0,38 Н Н В Н Н

Кіровоградська 0,22 0,23 0,47 0,30 0,22 0,27 Н Н С Н Н

Луганська 0,83 0,61 0,26 0,45 0,69 0,61 В С Н С В

Львівська 0,24 0,24 0,52 0,25 0,37 0,31 Н Н С Н Н

Миколаївська 0,36 0,35 0,67 0,32 0,28 0,39 Н Н В Н Н

Одеська 0,30 0,70 0,48 0,42 0,64 0,47 Н В С С В

Полтавська 0,19 0,09 0,29 0,20 0,18 0,18 Н Н Н Н Н

Рівненська 0,51 0,64 0,30 0,58 0,23 0,49 С В Н С Н

Сумська 0,22 0,06 0,18 0,23 0,26 0,19 Н Н Н Н Н

Тернопільська 0,84 0,69 0,19 0,85 0,83 0,70 В В Н В В

Харківська 0,37 0,42 0,82 0,42 0,45 0,47 Н Н В С С

Херсонська 0,72 0,43 0,21 0,45 0,59 0,47 В Н Н С С

Хмельницька 0,39 0,36 0,73 0,35 0,35 0,42 Н Н В Н Н

Черкаська 0,26 0,15 0,38 0,39 0,29 0,28 Н Н Н Н Н

Чернівецька 0,39 0,49 0,88 0,47 0,49 0,52 Н С В С С

Чернігівська 0,28 0,31 0,66 0,30 0,51 0,41 Н Н В Н С

м. Київ 0,31 0,34 0,66 0,34 0,32 0,38 Н Н В Н Н

м. Севастополь 0,80 0,25 0,37 0,56 0,54 0,51 В Н Н С С

* Примітка: «Н» – низький рівень, «С» – середній рівень, «В» – високий рівень.
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Для другої моделі, яка описує групу регіонів із серед-
нім рівнем фінансової безпеки, індекс споживчих цін (Var8) 
на 98,84 % пояснює залежну змінну:

Y = 0,005 Var8.
Третя регресійна модель лише на 63,82 % пояснює 

низький рівень фінансової безпеки показниками частки вве-
деної в експлуатацію загальної площі житла регіону у загаль-
нодержавному обсязі (Var12) та частки інвестицій в осно-
вний капітал регіону у загальнодержавному обсязі (Var19):

Y = –0,27 + 0,025 Var12 – 0,022 Var19.
Відповідно до отриманих статистик Фішера (F) для 

всіх моделей відкидається гіпотеза про відсутність ліній-
ного зв’язку між залежною і незалежними змінними. Усі 
розраховані показники t-критерію Стьюдента перевищили 
табличні значення, що свідчить про значимість отриманих 
коефіцієнтів регресійних рівнянь. 

ВИСНОВКИ
На підґрунті запропонованого методичного підхо-

ду до організації моніторингу фінансової безпеки регіонів 
Україну було визначено, що на високий рівень фінансової 
безпеки адміністративно-територіальні одиниці впливає 
індекс споживчих цін, прибуток та чисельність наявного 
населення. Середній рівень фінансової безпеки формуєть-
ся за рахунок індекса споживчих цін. На низький рівень фі-
нансової безпеки впливають висока частка введеної в екс-
плуатацію загальної площа житла та інвестиції в основний 
капітал. Подальша розвідка дослідження буде спрямована 
на прогнозування рівня фінансової безпеки АТО на під-
ґрунті нейромережевого моделювання.  
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