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РЕФЕРАТ 

 

 Дослідження з проблем комплексної кафедральної теми 

"Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону" 

здійснювалося колективом науковців кафедри статистики протягом 2011-

2015 рр. 

 Метою комплексної кафедральної науково-дослідної роботи було 

проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення 

статистичних методів аналізу та прогнозування соціально-економічних 

процесів на рівні регіону. Результати дослідження мали стати базою для 

розробки нових методичних підходів у статистичному аналізі, пов’язаних 

із переходом економіки країни до ринкових відносин. 

 Предметом наукових досліджень є соціально-економічні явища та 

процеси, що відбуваються у Україні, окремих її регіонах і, зокрема, в 

Одеській області. Мета роботи полягає в написанні й виданні викладачами 

кафедри монографій, підручників, навчальних посібників, опорних 

конспектів лекцій, наукових брошур та статей, підвищення якості 

викладання статистичних дисциплін кафедри, удосконалення навчального 

процесу.  

Основними завданнями дослідження були наступні. 

У рамках дослідження соціально-демографічних процесів в Україні 

планувалося оцінити життєвий потенціал населення та розглянути 

історичні аспекти смертності. Передбачалося розглядання  проблем 

статистичного оцінювання рівня бідності населення. Для цього було 

намічено розроблення методики та здійснення комплексної оцінки 

показників бідності як одного з індикаторів життєвого рівня населення. 

Заплановано спостереження за рівнем даного показника в окремих групах 

населення з метою надання рекомендацій щодо необхідності проведення 



ефективної соціальної політики, як на загальнодержавному, так і 

регіональному рівнях. 

На звітний період передбачалося дослідження динаміки та 

регіональних особливостей людського розвитку в Україні. Було 

заплановано проведення порівняльного аналізу відповідних процесів у 

нашій країні та країнах близького та далекого зарубіжжя.  

Було намічено здійснення аналізу динаміки макроекономічних 

пропорцій за інформацією системи національних рахунків. Аналіз мав 

уключати дослідження процесів заощадження, динаміки цього показника 

та інших результатів економічної діяльності України та аналіз 

пропорційності між споживанням та заощадженням. Намічено 

дослідження впливу показників заощадження домашніх господарств на 

зміну валового внутрішнього продукту, національного доходу тощо. 

Передбачено побудову моделі заощадження та її аналіз. 

На звітний період передбачалося статистичне дослідження стану та 

розвитку сектора нефінансових корпорацій України. Малося на меті 

визначення ролі та місця сектора серед інших секторів економіки на всіх 

етапах відтворювального циклу. 

Було намічено розробити комплексний підхід до статистичної оцінки 

фінансових результатів діяльності підприємств Одеської області та 

побудувати авторегресійну модель фінансових результатів та визначити 

вплив факторів на їх зміну. 

Заплановано здійснити оцінювання ефективності функціонування 

ринку енергоресурсів України, дослідити структуру та динаміку цін на 

нафтопродукти. Намічено проаналізувати енергомісткість ВВП і 

промислової продукції країни та здійснити порівняльний аналіз 

характеристик енергомісткості на міждержавному рівні. 

На звітний період передбачалося здійснити критичний аналіз методів 

оцінювання ризиків, перш за все, кількісних, обґрунтувати комплексний 



підхід до вибору методів та алгоритму їх використання. Передбачено 

розробку комплексної методики кількісного оцінювання ризиків, на основі 

якої можна було б оцінити місце підприємства на ринку, здійснити оцінку 

надійності потенційних партнерів, виявити  шляхи зниження ризику через 

зіставлення даних значень ознак-симптомів підприємств-лідерів і 

підприємств-аутсайдерів. 

 

Передбачено розроблення шляхів вдосконалення статистичної 

методології оцінювання соціально-економічних процесів.  Це стосується 

складання моделей економічних показників та їхнього подальшого аналізу, 

використання інтегральних індексів для оцінки рівня розвитку суб’єктів 

підприємницької діяльності, виявлення основних тенденцій розвитку 

суб’єктів підприємництва та напрямків удосконалення їх подальшого 

функціонування. 

Найголовнішими завданнями поточного року стали: 

− розробка методології розрахунку втрат життєвого потенціалу населення 

на основі регіональних таблиць смертності; 

− статистичне оцінювання динаміки та регіональних особливостей 

людського розвитку в Україні; 

− дослідження стану та розвитку сектора нефінансових корпорацій та 

визначення його місця серед секторів економіки України на всіх стадіях 

відтворення; 

− розробка методики поетапного дослідження національного 

заощадження; 

− здійснювання статистичної оцінки фінансових результатів діяльності 

підприємств Одеської області; 

− статистичне оцінювання ефективності функціонування ринку 

енергоресурсів України; 

− удосконалення методології статистичного оцінювання ризиків; 



− удосконалення статистичної методології оцінювання соціально-

економічних процесів. 

Перший розділ досліджень присвячений розгляду  проблем 

статистичного оцінювання життєвого потенціалу населення та критичному 

розгляду історичних аспектів смертності. У ньому розглянуто  проблеми 

статистичного оцінювання рівня бідності населення. Також даний розділ 

містить статистичне дослідження динаміки та регіональних особливостей 

людського розвитку в Україні та результати проведеного порівняльного 

аналізу відповідних процесів у нашій країні та країнах близького та 

далекого зарубіжжя.  

У другому розділі роботи проведено статистичне оцінювання 

найважливіших макроекономічних процесів. Визначено місце сектора 

нефінансових корпорацій у результатах виробництва, розподілу, 

перерозподілу доходу та в показниках його використання в цілому по 

Україні. У розділі розглянуто статистичні аспекти аналізу процесів 

споживання та заощадження. Здійснено дослідження впливу показників 

заощадження домашніх господарств на зміну валового внутрішнього 

продукту, національного доходу тощо. Побудовано та проаналізовано 

моделі заощадження та споживання.  

У третьому розділі  роботи продемонстровано розроблений 

комплексний підхід до статистичної оцінки фінансових результатів 

діяльності підприємств Одеської області та побудовано авторегресійну 

модель фінансових результатів, визначено вплив факторів на їх зміну.  

У розділі показані результати оцінювання ефективності 

функціонування ринку енергоресурсів України, досліджено структуру та 

динаміку цін на нафтопродукти. Проаналізовано енергомісткість ВВП і 

промислової продукції країни та здійснено порівняльний аналіз 

характеристик енергомісткості на міждержавному рівні. Також здійснено 

критичний аналіз методів оцінювання ризиків, перш за все, кількісних, 



обґрунтовано комплексний підхід до вибору методів та алгоритму їх 

використання та продемонстровано результати комплексної методики 

кількісного оцінювання ризиків. 

Основні теоретичні та практичні результати проведеного 

дослідження полягають у наступному:  

− у рамках дослідження методології вивчення смертності розглянуто 

історичні аспекти та на основі регіональних таблиць смертності 

запропоновано алгоритм розрахунку втрат життєвого потенціалу 

населення; 

− проаналізовано регіональні особливості людського розвитку в Україні та 

виявлено фактори, які цей розвиток стримують; 

− досліджено стан та рівень розвитку нефінансових корпорацій України та 

визначено їх місце серед секторів економіки; 

− розроблено методику поетапного дослідження національного 

заощадження, побудовано модель заощадження та проаналізовано його 

вплив на показники результатів економічної діяльності країни; 

− запропоновано алгоритм процедури статистичного оцінювання 

фінансових результатів діяльності підприємств Одеської області; 

− у рамках дослідження ринку енергоресурсів України проаналізовано 

досвід багатьох країн та здійснено оцінювання енергомісткості ВВП та 

промислової продукції країни; 

− обґрунтовано необхідність використання комплексу методів при 

оцінювання ризиків та запропоновано інтегральну методику оцінювання 

ризиків машинобудівних підприємств. 

Практична цінність одержаних наукових результатів полягає, в 

першу чергу, у використанні їх в практичній роботі окремих ВНЗ м. Одеси, 

управління науковими дослідженнями МОН України, Головного 

управління статистики в Одеській області.  



Розроблений науково-обґрунтований підхід до використання та 

інтерпретації цих методів у процесі соціально-економічних досліджень 

дозволяє одержувати реальні кількісні висновки й рекомендації практично 

характеру, які необхідні для сучасного стану економічних реформ. 

Методи, запропоновані у ході дослідження, використовуються при аналізі 

в Головному управління статистики.  

Одержані наукові результати вдосконалення статистичних методів 

аналізу соціально-економічних процесів на регіональному рівні 

використані при розробці та вдосконаленні лекцій із дисциплін 

«Статистика», «Демографічна статистика», «Методологія та організація 

національного рахівництва», «Міжнародна статистика», «Статистика 

туризму», «Фінансова статистика», а також при написанні навчального 

посібника з дисципліни «Статистика ринків»,  що підготовлений 

викладачами кафедри за звітний період. 

Результати наукового дослідження використані при підготовці 

дипломних робіт студентами спеціальності "Прикладна статистика" (11 

дипломних робіт, 90 % від загального числа). 

 Результати проведених досліджень з питань аналізу соціально-

демографічного становища країни найшли конкретне втілення в наукових 

статтях викладачів кафедри (проф. Підгорного А. З.  проф. Янкового О. Г., 

доц.    Ольвінської Ю. О.,  Вітковської К. В.).  

Методологічні підходи та практичні розрахунки тенденцій розвитку 

макроекономічних характеристик відображені в статтях та тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях проф. Підгорного А. З.,  доц. 

Милашко О. Г., викладача Піскун А. В.  

Проблеми статистичного дослідження бізнесу висвітлено в наукових 

статтях доцентів кафедри Семенової К.Д.,  Самотоєнкової О. В., 

Погорєлової Т. В.,       Готліб І. Г., викладача Тарасової К. І. З цими 

питаннями  викладачі виступали на науково-практичних конференціях  



різного рівня. 

Результати досліджень проблем удосконалення методології 

статистичного дослідження соціально-економічних явищ знайшли 

конкретне втілення  в наукових статтях та тезах доповідей на науково-

практичних конференціях проф. Янкового О.Г., проф. Підгорного А. З., 

доцентів  Милашко О. Г., Семенової К.Д.,  Ольвінської Ю. О., 

Самотоєнкової О. В. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У результаті науково-дослідної роботи кафедри статистики в 2014 

році отримано такі найважливіші результати: 

1. У рамках дослідження методології вивчення смертності 

розглянуто історичні аспекти та на основі регіональних таблиць смертності 

запропоновано алгоритм розрахунку втрат життєвого потенціалу 

населення. Доведено, що комплексне використання таких демографічних 

та статистичних методів аналізу, як розрахунок життєвого потенціалу 

населення, побудова регіональних таблиць смертності за причинами, та на 

їх основі розрахунок втрат життєвого потенціалу за рахунок окремих 

причин дасть найповнішу картину демографічної ситуації окремого 

регіону з урахуванням властивих йому особливостей. 

Запропоновані у роботі методологічні засади до розрахунку втрат 

життєвого потенціалу за рахунок окремих причин смерті можуть бути 

використані в різних регіонах країни, які мають певні відзнаки у структурі 

захворювань і причин смерті, що на нашу думку, забезпечить поглиблення 

демографічного аналізу, розширення його можливостей і, кінець-кінцем, 

сприятиме прийняттю на державному та регіональному рівнях ефективних 

заходів для скорочення смертності та підвищення життєвого потенціалу 

населення в країні. 



2. Статистичне дослідження людського розвитку в України та інших 

країнах дозволило сформулювати такі основні висновки. В Україні існує 

негативна тенденція до погіршення показників регіонального людського 

розвитку. Сучасний стан людського розвитку більшості регіонів України 

характеризується низькими показниками рівня життя, несприятливою 

демографічною ситуацією, поганим станом здоров’я населення, значним 

поширенням асоціальних явищ, несприятливим соціально-психологічним 

кліматом. З огляду на це, особливої актуальності набуває поглиблений 

аналіз окремих причин погіршення показників людського розвитку, як в 

цілому по Україні, так і по окремих регіонах, а також розробка 

науковообґрунтованого  методичного та інформаційного забезпечення 

стратегій розвитку регіонів. Досвід країн із розвиненою економікою 

доводить надзвичайну важливість виваженої регіональної політики у 

підвищенні добробуту та створені сприятливих умов для всього населення 

незалежно від місця проживання. 

 Таким чином, забезпечення сталого людського розвитку як на 

регіональному рівні, так і в країні в цілому має буду пріоритетнім 

напрямком для органів державної влади. 

3. Досліджено стан та рівень розвитку нефінансових корпорацій 

України та визначено їх місце серед секторів економіки. Розроблено 

методику поетапного дослідження національного заощадження, 

побудовано модель заощадження та проаналізовано його вплив на 

показники результатів економічної діяльності країни. 

 Розглянуто причини виникнення заощаджень відповідно різним 

економічним теоріям. Основну увагу приділено аналізу заощаджень у 

роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей» Дж. Кейнса, яка є 

найбільш революційною в даному напрямі. 

Розкрито поняття «заощадження» через призму декількох аспектів: 

це сукупність відносин між економічними агентами, які виникають в 



процесі відділення частини наявного доходу з ціллю покращення якості 

життя індивіда  та суспільства в цілому; це процес відкладеного 

споживання, що формується у натуральній, грошовій та фінансовій формах 

під впливом взаємодії сукупності факторів та мотивів на рівень 

ощадливості; це фонд, який створюється населенням під дією об’єктивних 

соціально-економічних закономірностей, який тимчасово виключається із 

економічного обігу його власником для того, аби бути спожитим у 

майбутньому. 

Проведено класифікацію заощаджень за такими ознаками: за 

формою розміщення, за характером використання, за формою, за мотивами 

утворення, за рівнем ризику, за терміном існування. Підкреслено, що 

подальше дослідження доцільно здійснювати саме за належністю 

заощаджень до інституційних секторів економіки. 

Визначено, що фактори, які впливають на бажання суб’єктів 

економіки заощаджувати отримані доходи, поділяються на суб’єктивні та 

об’єктивні, макроекономічні та мікроекономічні. Обґрунтовано відбір для 

подальшого аналізу саме таких об’єктивних факторів, як: ВВП, валове 

споживання, загальний державний борг, ставка по депозитам, соціальні 

допомоги та індекс споживчих цін.  

Розглянуто основні етапи становлення та розвитку національного 

рахівництва від етапу зародження статистики національного доходу в XVI 

столітті до СНР 2008 року з висвітленням генезису показника заощаджень. 

Підкреслено корисність та необхідність використання національних 

рахунків як для міжнародних порівнянь, так і для можливостей більш 

глибокого статистичного аналізу основних макроекономічних показників 

України.  

Наголошено, що СНР виступає концептуальною основою 

забезпечення відповідності визначень та класифікацій, які 

використовуються в багатьох галузях статистики. Вона є інструментом 



гармонізації економічної статистики, оскільки забезпечує арифметичну 

відповідність даних, отриманих від підприємств, досліджень домашніх 

господарств, статистики зовнішньої торгівлі, від інших адміністративних 

джерел.  

4. Запропоновано алгоритм процедури статистичного оцінювання 

фінансових результатів діяльності підприємств регіону. 

 Здійснено моніторинг фінансових результатів підприємств Одеської 

області.  У проведеному досліджені моніторинг розглядається як 

процедура, яка поєднує статистичні методи, починаючи від збору 

інформації, та розробкою управлінських заходів наприкінці. Такий підхід 

став основою складання алгоритму моніторингу фінансових результатів 

економічної діяльності Одеської області, реалізація якого дозволила 

надати деякі рекомендації для прийняття управлінських рішень. По–

перше, в структурі економіки Одещини провідну роль відіграє 

агропромисловий комплекс, якій потрібно модернізувати та розвивати 

відповідно до світових стандартів, оскільки саме він є прибутковим; по–

друге, розвивати середні підприємства, як базис ринкових відносин; по–

третє, реструктуризувати збиткові підприємства, для яких отримання 

збитків є звичкою, окрім бюджетних підприємств соціального значення; 

по–четверте, проводити гнучку фінансову та податкову політику, посилити 

контроль над витратами виробництва; в п’ятому, звернути увагу на 

інвестиційну діяльність підприємств, виділивши пріоритетні напрямки, 

оскільки операційна діяльність в області має позитивний результат на 

відміну від фінансових результатів до оподаткування. 

У цілому подана процедура моніторингу фінансових результатів 

економічної діяльності підприємств регіону є досить універсальною та 

ефективною, не потребує додаткових витрат, оскільки базується на 

статистичних й фінансових стандартах обліку та звітності. 

5. У рамках дослідження ринку енергоресурсів України 



проаналізовано досвід багатьох країн та здійснено оцінювання 

енергомісткості ВВП та промислової продукції країни. 

 На даний час для України особливо актуальною постає проблема 

забезпечення енергетичної безпеки, перехід до енергоефективного 

споживання та економне використання енергоресурсів за допомогою 

інноваційних технологій. 

З метою підвищення енергоефективності та забезпечення 

енергонезалежності країни, оптимізації та удосконалення функціонування 

ринку енергоресурсів необхідно звернути увагу на можливість прийняття 

на національному рівні певних заходів, зокрема:  

- суттєво зменшити втрати енергії та енергоносіїв при їх 

транспортуванні та розподілі, які пов’язані з недосконалістю технології, 

устаткування, недотриманням правил експлуатації; 

- показники ефективності використання енергії повинні грати 

виключно важливу роль при виборі пріоритетних напрямів для 

інвестування і при визначенні прогресу в ефективному використанні 

енергії в межах всієї країни; 

- для зменшення імпорту енергоресурсів збільшити обсяг добування 

власних енергоресурсів та поширити можливості розробки і впровадження 

устаткування для альтернативних джерел енергоресурсів, створення 

інфраструктури з виробництва і постачання енергії вітру, сонячної енергії 

(сонячні колектори і сонячні батареї), тепла навколишнього середовища, 

геотермальної енергії, енергетичної біомаси (енергетичні 

сільськогосподарські культури, деревина, солома, тверді побутові відходи, 

біогаз) відповідно до можливостей регіонів України.  

Стимулювання ефективного використання енергоресурсів є 

важливим чинником, що забезпечує зменшення дефіциту національного 

платіжного балансу,  підвищує конкурентоспроможність промисловості на 



міжнародному ринку, а також  знижує шкідливі викиди в навколишнє 

середовище.  

Упровадження прозорого ринку енергоресурсів та забезпечення 

рівноваги між різними видами енергоресурсів як імпортними, так і тими, 

що виробляються в середині країни, є головними завданнями над якими 

повинен працювати Уряд України. На сьогодні в Україні реалізується ряд 

реформ, пов’язаних з реорганізацією основ функціонування ринку 

енергоресурсів. Актуальність реформ обумовлена  вступом України до 

Європейського енергетичного співтовариства.  

6. Обґрунтовано необхідність використання комплексу методів при 

оцінювання ризиків та запропоновано інтегральну методику оцінювання 

ризиків машинобудівних підприємств. На основі проведеного дослідження 

зроблено висновки про те, що проблема кількісної оцінки ризиків є 

ключовим питанням для підприємств в умовах ринкової економіки, коли 

постійно потрібно приймати складні рішення для підтримання рівня 

конкурентоспроможності продукції та самого підприємства.  

Головною перевагою статистичної оцінки ризиків є можливість 

визначити ризик не тільки окремого напряму діяльності, але й 

підприємства в цілому. Але, в той же час, цей метод, як і інші методи 

оцінювання ризиків, має певні недоліки. Так, для даного методу 

необхідний великий масив вихідної інформації, що означає, що тільки 

створене підприємство статистичний метод використовувати буде не в 

змозі. 

Ще одним недоліком є те, що статистичний метод сприймає ризик у 

якості цілісної величини і не аналізує джерела виникнення ризику. Крім 

того, необґрунтоване використання деяких статистичних показників для 

оцінки ризиків може дати хибні результати, як це було доведено в даному 

дослідженні.  



Зроблено висновок, що для повноти оцінки ступеня ризику на 

підприємстві краще використовувати не один, навіть найкращий, метод, а 

цілісну систему методів. 

Таким чином, методи управління ризиками є досить різноманітними 

і в кожному окремому випадку обирають один або декілька методів 

управління ризиками залежно від ймовірності появи ризику та суми 

коштів, якими ризикує суб’єкт. Впровадження цих методів на підприємстві 

в рамках певної стратегії ризик-менеджменту буде сприяти ефективному 

прийняттю рішень в умовах ризику та оптимальному використанню часу і 

коштів, що призведе до покращення результатів функціонування 

підприємства. Відмічено, що описані методи визначають певну стратегію 

поведінки підприємства в залежності від його можливих втрат. Іноді для 

боротьби із конкретними специфічними ризиками варто використовувати 

більш специфічні методи. 

Управління ризиками підприємства визначено як систему 

цілеспрямованих заходів, що направлені на виявлення та оцінку ступеня 

всієї сукупності ризиків, які впливають на діяльність підприємства, з 

метою розробки механізмів протидії їх можливого негативного впливу. 

При цьому управління ризиком повинно мати власну стратегію і тактику, 

які потрібно системно узгоджувати з низкою інших системних 

характеристик та економічних критеріїв ефективного функціонування 

підприємства. 

 Основою організації системи управління ризиками на підприємстві 

виступають п’ять взаємопов’язаних етапів: виявлення ризиків, аналіз 

виявлених ризиків, вибір методів управління ризиками, організація заходів 

щодо управління ризиками, оцінка результатів реалізації заходів 

управління ризиками. 
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