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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОХОДІВ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Визначено тісноту зв'язку між двома рядами показників – часткою доходів міс-
цевих бюджетів у зведеному бюджеті України та часткою доходів місцевих бюдже-
тів у ВВП, які характеризують ступінь децентралізації бюджетної системи України 
та рівень фінансової автономії органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: економіко-математичні методи, бюджет, місцеве самовряду-
вання, фіскальний потенціал. 

Вступ. Як відомо, фінансова незалежність органів місцевого самовря-
дування – це незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнят-
ті певних рішень щодо місцевих проблем та забезпечення їхнього вирішення 
відповідними коштами. Від того, якою мірою органи місцевого самовряду-
вання забезпечені коштами (передусім власними), значною мірою залежить 
ефективність їхньої діяльності. Загалом малоефективний розвиток системи 
місцевих фінансів пояснюється недостатньою розробленістю теоретичних та 
методологічних положень, котрі повною мірою відображали б специфіку роз-
витку економіки, історичні та національні особливості країни, а також пос-
тійними змінами вітчизняної законодавчо-нормативної бази, яка визначає 
правові засади функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні. Не-
обхідність підвищення ефективності практики формування місцевих бюдже-
тів можлива внаслідок зміцнення фіскальної ролі їхніх власних доходів. 

Методика дослідження. Для проведення аналізу оцінки фіскального 
потенціалу доходів місцевих бюджетів України спробуємо застосувати еко-
номіко-математичні методи, а саме – кореляційно-регресійний аналіз. Основ-
ною метою кореляційного аналізу є встановлення причинних залежностей 
між явищами, які зумовлені складним комплексом різних за характером і сут-
ністю причин. Використання кореляційного аналізу дає змогу виміряти тісно-
ту зв'язку між змінними ознаками, оцінити фактори, які здійснюють найбіль-
ший вплив на результативну ознаку та кількісно визначити, як зі зміною зна-
чень факторної ознаки змінюється середнє значення результативної. 

Практичне використання регресійного аналізу в економічних дослі-
дженнях дає змогу визначити, якою є отримана залежність між факторними 
ознаками, виражена рівнянням регресії – достовірною чи випадковою, тобто, 
чи можливо її використовувати надалі для складання прогнозів та стратегіч-
них планів. Кореляційно-регресійний аналіз полягає в побудові статистичної 
моделі у вигляді рівняння регресії (рівняння кореляційного зв'язку). За зна-
ченням коефіцієнта (індексу) кореляції з використанням табл. 1 можна отри-
мати якісну оцінку щільності взаємозв'язку. 

Табл. 1. Оцінка щільності зв'язку  
Значення коефіцієнта 

(індексу) кореляції 0,1…0,3 0,31…0,5 0,51…0,7 0,71…0,9 0,91…0,99

Характеристика щільності 
зв'язку слабка помірна помітна висока дуже висока
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Додатне значення коефіцієнта кореляції свідчить про позитивний 
зв'язок між показниками. 

Розглянемо використання кореляційно-регресійного аналізу для виз-
начення тісноти зв'язку між двома рядами економічних показників – часткою 
доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України (без між-
бюджетних трансфертів) та часткою доходів місцевих бюджетів у ВВП (без 
міжбюджетних трансфертів). Для проведення аналізу скористаємося табл. 2. 

Табл. 2. Динаміка показників за 2006-2010 рр., % 
Роки Показники 

2006 2007 2008 2009 2010
Частка доходів місцевих бюджетів у доходах  

зведеного бюджету (Хі) 
32,3 31,4 30,0 24,9 22,6

Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП (Yі) 8,7 8,8 8,4 6,6 7,2 
Складено за даними Державного комітету статистики України. 

Знайдемо середні значення (Xс та Yс) частки доходів місцевих бюдже-
тів у доходах зведеного бюджету (Xі) та частки доходів місцевих бюджетів у 
ВВП (Yі) за аналізований період: 

∑ Xі = 141,2; Xс = 28,24 %; 
∑ Yі = 39,7; Yс = 7,94 %. 

Для виконання подальших розрахунків побудуємо допоміжну табл. 3. 
Табл. 3. Розрахунок показників для проведення кореляційного аналізу 

Роки Xі-Xс (Xі-Xс)2 Yі-Yс (Yі-Yс)2 (Xі-Xс)(Yі-Yс) 
2006 4,06 16,48 0,76 0,58 3,09 
2007 3,16 9,98 0,86 0,74 2,72 
2008 1,76 3,09 0,46 0,21 0,81 
2009 -3,34 11,15 -1,34 1,80 4,48 
2010 -5,64 31,81 -0,74 0,55 4,17 
Разом х 72,51 х 3,88 15,27 

Формула коефіцієнта кореляції 
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Підставивши у формулу розраховані у табл. 3 значення, отримаємо R 
= 0,91. Оскільки значення коефіцієнта кореляції позитивне, зв'язок між показ-
никами прямий. Припустивши, що він лінійний ( 0 1y a a x= + ⋅ ), побудуємо рів-
няння регресії, яке охарактеризує зв'язок між досліджуваними показниками. 

Для цього розв'яжемо систему таких рівнянь: 
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Для виконання розрахунків побудуємо допоміжну табл. 4. 
З першого рівняння наведеної вище системи рівнянь визначимо а0: 

а0 = 7, 94 – 28,24а1. 
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Підставивши значення а0 в друге рівняння, розрахуємо а1: 
а1 = 0,21. 

Маючи значення а1, можемо визначити а0: 
а0 = 2,01. 

Тобто рівняння регресії виглядатиме так: 
Yі = 0,01 + 0,79·Xі. 

Табл. 4. Динаміка показників для проведення кореляційного аналізу 
Показники

Роки  2006 2007 2008 2009 2010 Разом 

Xі
2 1043,29 985,96 900,0 620,01 510,76 4060,02 

Xі Yі 281,01 276,32 252,0 164,34 162,72 1136,39 

Висновки. Скориставшись табл. 1 для оцінювання коефіцієнта коре-
ляції, можемо зробити висновок про те, що зв'язок між часткою доходів міс-
цевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України та часткою доходів 
місцевих бюджетів у ВВП тісний, а його щільність – дуже висока. Побудова-
не нами рівняння регресії вказує на позитивний зв'язок між показниками та 
підтверджує додатне значення коефіцієнта кореляції. 

Тобто зі збільшенням частки доходів місцевих бюджетів у доходах зве-
деного бюджету України частка доходів місцевих бюджетів у ВВП теж зростає. 

Частка місцевих бюджетів за доходами у перерозподілі ВВП та у зве-
деному бюджеті України, поряд з економічним і соціальним, має важливе по-
літичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у ви-
рішенні актуальних проблем розвитку держави та є загальним показником, 
який відображає рівень фінансової незалежності органів місцевого самовря-
дування та дає змогу оцінити рівень розвитку місцевих бюджетів. 
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Власюк Н.И. Использование экономико-математических методов 
для оценки фискального потенциала доходов местного самоуправления 

Определена теснота связи между двумя рядами показателей – частицей дохо-
дов местных бюджетов в возведенном бюджете Украины и частицей доходов мес-
тных бюджетов в ВВП, которые характеризуют степень децентрализации бюджет-
ной системы Украины и уровень финансовой автономии органов местного самоуп-
равления. 

Ключевые слова: экономико-математические методы, бюджет, местное само-
управление, фискальный потенциал. 

Vlasyuk N.I. Using economic and mathematical methods to estimate 
the fiscal potential of local governments 
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The crowd conditions of connection are determined between two rows of indexes – 
the part of local budget revenues in consolidated revenues of Ukraine and the part of local 
budget revenues in GDP. The part of local budget revenues in GDP characterized the deg-
ree of decentralization of the budgetary system of Ukraine and the degree of autonomy of 
local governments. 

Keywords: economic and mathematical methods, budget, local governments, fiscal 
potential. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

Поєднання традиційних і новітніх технологій у навчальному процесі сприяє 
підвищенню якості математичних знань студентів та покращенню підготовки квалі-
фікованих спеціалістів. Показано можливості використання програмного пакета 
Mathcad 13 у процесі викладання вищої математики. Детально описано процес ство-
рення серії кадрів анімаційного відеоролика, а також описано процес анімації залеж-
ності форми еліпса від ексцентриситету та розклад функції в ряд Фур'є. Усі етапи по-
будови анімації зображено на рисунках. 

Ключові слова: анімований графік, ексцентриситет, ряд Фур'є. 

Для багатьох студентів нематематичних спеціальностей вища матема-
тика є дисципліною, складною для розуміння, сприйняття та практичного 
застосування. На жаль, навіть серед першокурсників природничих спеціаль-
ностей є небагато тих, хто називає математику улюбленим предметом. Лише 
окремі студенти бачать красу та гармонію в математичній науці та отриму-
ють задоволення від розв'язування цікавих задач. Але незважаючи на трудно-
щі в сприйманні, вища математика була й залишається однією з базових дис-
циплін, як технічних, так і багатьох нетехнічних спеціальностей. Мова мате-
матики є мовою сучасної науки, знання її не тільки забезпечить відповідний 
світовому рівень загальної та професійної культури, але й розвиває навички 
логічного та алгоритмічного мислення. Тому одним із головних завдань, що 
стоять перед вищою школою, є підвищення якості математичної підготовки 
студентів. Одним із засобів активізації інтересу до вивчення математичних 
дисциплін є застосування інформаційних технологій у процесі навчання. З 
метою проведення математичних досліджень, полегшення та унаочнення 
викладання математики створені такі програмні пакети, як Mathematica (фір-
ма Wolfram Research), Maple (фірма Waterloo Maple Inc), MATLAB (фірма 
The MathWorks), Mathcad (фірма MathSoft Inc) та ін. 

Як окрему перевагу перелічених програм, виділимо потужні графічні 
можливості візуалізації математичних понять та методів, зокрема границі 
функції, апроксимації функції, побудови інтегральних кривих диференціаль-
них рівнянь за різних початкових умов та ін. Така наочність, своєю чергою, 
допомагає кращому розумінню та засвоєнню матеріалу, що сприяє зацікавле-
ності та активізації пізнавальної діяльності. 

Багато інформації щодо застосування названих програмних пакетів та 
роботи в них можна почерпнути з Інтернету, але в друкованих виданнях є ду-


