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ПОБУДОВА ТАБЛИЦЬ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ РЕГІОНУ 

НА ОСНОВІ ДАНИХ ПЕРВИННОЇ СТАТИСТИЧНОЇ 
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Необхідність в ефективних методах 

державного управління процесом 
формування і розподілу доходів в 
економіці з метою її стабільного 
розвитку забезпечується за допомогою 
двох систем макроекономічної 
інформації, які протягом тривалого часу 
розвивалися і вдосконалювалися на 
Заході в умовах ринкової економіки. 
Перша ґрунтується на відображенні руху 
майна і доходу нації у вигляді системи 
взаємозалежних балансів. У сучасній 
економіці вона має вигляд системи 
національних рахунків (national economic 
accounting у міжнародній термінології). 
Друга система, яка базується на аналізі 
потоків товарів і послуг, якими 
обмінюються всі галузі економіки у 
процесі виробництва і первинного 
розподілу доходу, трансформувалася в 
розробку таблиці «Витрати-випуск» 
(input-output table), що є більш відомою в 
Україні як таблиця міжгалузевого 
балансу (МГБ).  

Кожний із цих видів подає 
необхідну для дослідження всіх аспектів 
відтворення економіки інформацію з 
різних позицій. Система національних 
рахунків характеризує показники 
виробництва, розподілу, споживання і 
накопичення доходів, але не здатна 
розкрити їх виникнення у процесі 
виробництва. МГБ, навпаки, відображає 
грошові потоки, пов’язані з процесом 
виробництва, і дозволяє деталізувати їх 
до певного ступеня (що обмежується 
лише рівнем агрегації наявних 

статистичних показників, але не 
алгоритмом побудови таблиць). МГБ не 
містить інформації про подальший 
розподіл грошових потоків, але має 
важливе значення для виконання 
аналітичних і прогнозних оцінок 
виробничої діяльнос- 
ті економіки як країни в цілому, так і 
регіонів зокрема.  

Особливості застосування МГБ до 
аналізу й оптимізації розвитку національ-
ної економіки висвітлено у працях В. Гей-
ця, З. Корабліна, М. Михалевича, А. Моск-
віна, І. Юхновського [1-5]. Інформаційну 
базу досліджень становлять статистичні 
дані звітних таблиць МГБ, що 
публікуються Держкомстатом України [7]. 

Слід зазначити, що проведення 
аналогічних досліджень на 
регіональному рівні є досить 
проблематичним через відсутність до 
даного часу офіційно опублікованих 
регіональних таблиць міжгалузевого 
балансу. Це обумовлено такими при-
чинами [6]: 

1. Відсутність базисних даних для 
розподілу економічних суб’єктів на 
резидентів і нерезидентів. 

2. Складність розподілу між 
регіонами витрат і доходів, які належать 
до загальнонаціональної діяльності 
(наприклад, оборона) або діяльності, яка 
не прив’язана до певного регіону 
(зовнішня торгівля, банківська справа 
тощо). 

3. Високий ступінь відкритості 
регіональної економіки, що зумовлює 
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складність диференціації грошових і 
товарних міжрегіональних потоків. 

З огляду на вищезазначене 
можливість побудови таблиць МГБ у 
межах регіону існує. Інформаційною 
базою їх розробки є дані статистичної 
звітності форми №1 – підприємницька 
діяльність (річна) «Звіт про основні 
показники діяльності підприємства», 
який надають усі підприємства України. 

У найбільш загальному вигляді така 
таблиця розробляється для видів 
економічної діяльності [7], згрупованих 
на рівні секцій (згідно з КВЕД існує 17 
секцій від «A» до «Q»). Такий рівень 
деталізації дозволяє здійснювати 
укрупнений аналіз економічної 
діяльності регіону, оцінюючи вплив 
міжгалузевих потоків на валовий 
регіональний продукт, кінцеве 
споживання, додану вартість і т.д. З 
метою детальнішого аналізу 
регіональних міжгалузевих потоків 
розмірність таблиці МГБ можна 
поглибити, розкривши до рівня видів 
економічної діяльності (згідно з КВЕД їх 
35), які при побудові можна представити 
як окремі галузі. 

Для вирішення поставленого 
завдання спроектовано і реалізовано 
інформаційну систему, що автоматизує 
процес пошуку цільової інформації в 
масиві даних статистичної звітності, яка 
обробляє їх певним чином і представляє 
у вигляді чітко згрупованої інформації, 
що є відформатованою і 
стандартизованою. Вона є зручною для 
подальшого використання в 
економічному аналізі та прогнозуванні за 
допомогою сучасних засобів електронної 
обробки даних. Програма дозволяє 
здійснювати автоматичне формування 
таблиць МГБ із різним ступенем 
деталізації: на рівні секцій і на рівні видів 
економічної діяльності. 

Використані для побудови МГБ 
початкові дані містяться в чотирьох 
текстових файлах, що мають загальний 
зміст приблизно 2,5 млн. знаків. Цей 
гігантський обсяг інформації є складним 
для ручної статистичної обробки і 
побудови МГБ через розосередженість 
використаних показників по всіх 
чотирьох файлах, а також через 
відсутність цілісного уявлення про них. 
Вирішення поставленого завдання 
посилюється і форматом початкових 
даних – текстовий формат на 
сьогоднішній день є далеким від 
стандартів, що використовуються у 
світовій статистичній практиці.  

Розроблено інформаційну систему, 
що автоматизує процес аналізу вихідних 
текстових файлів (розширення *.prn) і за 
допомогою OLE Automation Microsoft Of-
fice надає заздалегідь оброблені 
результати в Microsoft Office Excel 
(розширення *.xls). При формуванні 
таблиць МГБ регіону для заданого строку 
(року) тривалість роботи даної програми 
складає приблизно 30 секунд, тоді як для 
вирішення цього завдання вручну були 
потрібні місяці.  

Розглянемо роботу програми при 
побудові таблиць міжгалузевого балансу 
Донецького регіону. Програма має 
простий інтерфейс (рис. 1), безліч 
доступних параметрів (рис. 2) і не 
потребує установки. 

На вхід системи подаються 
деструктуровані дані в текстовому 
форматі. На першому етапі своєї роботи 
програма виділяє ті, які є необхідними 
для аналізу. Формується масив галузей-
виробників. Пошук відбувається за кодом 
секції, підсекції або розділу КВЕД, яким 
відповідає код рядка додатку до форми 
№1 річної звітності підприємств, 
оскільки подальша побудова 
деталізованої матриці галузевого балансу 
для класифікації підприємств 



використовує саме їх. Далі складається 
масив споживачів з обраної галузі. Після 
формування зведеної матриці 
виробництва-споживання (так званого 
«першого квадранта») підраховуються 

сумарні показники і звіряються зі 
статистичною інформацією з економіки 
регіону в цілому. Виводяться відповідні 
відхилення. 

 

 
 

Рис. 1. Інтерфейс користувача 
 

 

Рис. 2. Налаштування користувача 
 

Потім аналізуються файли, що 
містять дані про обсяг виробництва, 
амортизацію, оплату праці, соціальні 
відрахування і т.д. у розрізі кожної галузі 
регіональної економіки. Ці дані 
додаються у вищеописану матрицю 
нижче даних про витрати кожної галузі. 
Крім того, праворуч від даних про 
продаж у різних галузях розміщується 

кінцевий попит, що визначається шляхом 
віднімання обсягу міжгалузевих 
закупівель від загального обсягу 
виробництва. Сформована матриця 
передається за допомогою OLE-
автоматизації в Excel і там відповідним 
чином оформлюється у вигляді таблиці з 
виділеними для кращого сприйняття 
кодами галузей, перевірочними сумами 



та відхиленнями. На цьому етап 
перевірки зв’язків завершений.  

Далі інформаційна система починає 
етап формування деталізованого МГБ 
(рис. 3). Особливість полягає в тому, що 
нова матриця формується не як новий 

набір даних, а як внутрішні покликання 
Excel, що надає можливість автоматично 
одержати готовий результат на листі 
«Деталізований МГБ», скоригувавши від-
повідний осередок необхідним чином на 
листі «Перевірка зв’язку». 

 
 

Рис. 3. Деталізований МГБ 
 

Наступним і завершальним етапом 
роботи інформаційної системи є 
формування агрегованого МГБ. На 
даному етапі відбувається групування 
галузей з рівня підсекцій до рівня секцій і 
трансформація деталізованої матриці МГБ 
в укрупнену матрицю МГБ. Процес 
агрегації відбувається шляхом 
підсумовування відповідних даних про 
виробників і споживачів. 

Процес завантаження відбувається 
також за допомогою OLE-автоматизації 
за тією ж схемою, що й у випадку з 
агрегованим МГБ. Матриця формується 

також за допомогою внутрішніх 
покликань, а джерелом є вже 
деталізований МГБ, що дозволяє 
коригувати дані як на стадії перевірки 
зв’язків, так і на стадії деталізованого 
МГБ і автоматично одержати нову 
таблицю балансу. 

Висновки. Таким чином, таблиця 
міжгалузевого балансу, що відображає 
процес створення і первинного розподілу 
доходу в галузевому розрізі на 
макрорівні, є зручним інструментом 
аналізу і прогнозування функціонування 
економіки країни та регіонів. Через 

  



відсутність офіційно опублікованих 
регіональних таблиць МГБ 
запропоновано інформаційну систему, 
що забезпечує формування регіональних 
таблиць МГБ різного рівня агрегації і 
подання одержаних результатів у 
зручному для кінцевого користувача 
форматі. Початковою інформацією для 
побудови МГБ регіону є дані первинної 
статистичної звітності підприємств. 

На основі таблиць МГБ можуть 
бути розроблені математичні моделі, які 
використовуються для допланового 
аналізу економіки регіону, обґрунтування 
основних показників його соціально-
економічного розвитку, визначення 
альтернативних варіантів інвестування в 
ресурсозберігаючі технології та інших 
кількісних оцінок, що є необхідними для 
ефективного управління регіоном. 
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