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Стаття присвячена питанням розроблення класифікації (номенклату-
ри) видів економічної діяльності з метою побудови уніфікованих агре-
гованих таблиць «витрати–випуск» як інформаційної бази дослі-
дження взаємозв’язків між видами економічної діяльності.
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Статья посвящена вопросам разработки классификации (номенкла-
туры) видов экономической деятельности для построения унифици-
рованных агрегированных таблиц «затрат–выпуска» как информаци-
онной базы исследования взаимосвязей между видами экономи-
ческой деятельности.
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The article is dedicated to such questions as development of classifica-
tion (nomenclature) of types of economic activity in order to build unifi-
cated aggregated «input-output» tables as informational research base of
interrelations between types of economic activity.

Keywords: type of economic activity, input-output, input-output coeffi-
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Інформаційною базою дослідження взаємозв’язків між видами
економічної діяльності (ВЕД) є міжгалузеві баланси виробництва
та розподілу продукції (МГБ) до 2000 року і таблиці «витрати–
випуск» після 1999 року у цінах споживачів як складові
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пуск» після 1999 року у цінах споживачів як складові Національ-
них розрахунків України. При цьому всі показники МГБ і таб-
лиць «витрати—випуск» виражені у поточних цінах споживачів.
Крім того, в інформаційну базу дослідження включені окремі да-
ні розділу «Основні показники» Національних рахунків України.

Використання зазначених міжгалузевих балансів і таблиць
«витрати-випуск» в якості інформаційної бази дослідження пе-
редбачає попереднє приведення їх до зіставленого вигляду. Не-
обхідність в цьому зумовлена тим, що МГБ і таблиці «витрати–
випуск» за різні роки побудовані за різними класифікаціями
галузей та видів економічної діяльності, а, отже, відрізняються за
їх номенклатурою та відповідними угрупуваннями, а також
виражені у поточних цінах відповідних періодів.

Таким чином, до найважливіших таксономічних проблем,
пов’язаних з приведенням вихідної інформації до вигляду, при-
датному для використання в дослідженнях відноситься розроб-
лення такої класифікації (номенклатури) видів економічної діяль-
ності, яка б дозволяла побудувати уніфіковані агреговані таблиці
«витрати–випуск» за період, що розглядається.

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження вза-
ємозв’язків між ВЕД залежить не тільки від кількості задіяних
для досягнення мети таблиць «витрати–випуск», а й від правиль-
ного урахування загальних специфічних моментів у методології
їх побудови.

Класифікація видів економічної діяльності в таблицях «витра-
ти–випуск» (ТВВ) визначає її цільове призначення та аналітичні
можливості. Так, ТВВ найвищого ступеня агрегування, що пода-
ються в статистичних щорічниках України і включають лише 9
видів економічної діяльності, призначена в основному для дослі-
дження загальних структурних пропорцій, що визначають якісні
тенденції розвитку економіки. Для вирішення такої ж самої зада-
чі може бути використана ТВВ з менш укрупненою номенклату-
рою, яка подається в Національних рахунках України [1], нарахо-
вуючи 15 видів економічної діяльності. Відмінність полягає в
тому, що ця ТВВ дозволяє здійснювати структурний аналіз еко-
номіки з урахуванням агрегованих видів послуг. Нарешті, най-
більш деталізована номенклатура видів економічної діяльності
[2] враховує 38 найменувань. Очевидно, таблиця «витрати–ви-
пуск» у такій деталізованій номенклатурі може використовувати-
ся для кількісного структурного аналізу, виділення передових
технологій тощо.
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Викладене підкреслює принципову значимість обґрунтованої
побудови класифікації видів економічної діяльності в ТВВ. Така
класифікація повинна відповідати колу тих задач, які постають
при дослідженні взаємозв’язків між видами економічної діяльності.

На жаль, до нинішнього часу така класифікація відсутня. Іс-
нуючі ж класифікатори видів економічної діяльності (ЗКГНГ[3],
ДК 009:1996[4], ДК 009:2005[5]) з різних причин не можуть бути
використані в незмінному вигляді при вирішенні проблем,
пов’язаних з аналізом, прогнозуванням або оптимізацією взаємо-
зв’язків між ВЕД. До цих причин слід віднести такі, як включен-
ня одних і тих же видів економічної діяльності в різні секції та
підсекції, їх різні групування, різні ступені агрегування тощо.
Так, у ТВВ за різні роки газова промисловість включена в «Про-
мисловість», у «Нафтогазову промисловість», у «Паливну проми-
словість», у «Добувну промисловість». Аналогічна картина спо-
стерігається і по ряду інших видів економічної діяльності. Крім
того, деякі види економічної діяльності, присутні в класифікаторі
1994 р., відсутні в класифікаторах більш пізніх років (наприклад,
«Матеріально-технічне забезпечення», «Житлово-комунальне гос-
подарство», «Наука і наукове обслуговування» тощо). Поруч з
цим з’являються деякі нові види діяльності.

Головною проблемою невирішеності цієї проблеми є відсут-
ність науково обґрунтованої теорії систематизації видів економіч-
ної діяльності з метою дослідження взаємозв’язків між ними. На-
томість існують різні емпіричні підходи до її вирішення.

В основі всіх економічних теорій лежить припущення однако-
вості в характеристиці певних основних об’єктів (підприємства,
підгалузі, галузі, домашні господарства, всі споживачі продукції
або національна економіка в цілому). Деякі автори вбачають од-
наковість в ідентичності характеристики всіх суб’єктів групуван-
ня, інші — в сукупній характеристиці досить різних окремих
суб’єктів. При цьому під угрупуванням (видом економічної
діяльності) розуміється, як правило, «чиста» галузь або в термі-
нології зарубіжних учених — сектор.

У моделі Леонтьєва [6] сектор, подібно галузі у Маршала і Валь-
раса, складається з підприємств, що виробляють однакову проду-
кцію за однаковою технологією. Цілком зрозуміло, що викорис-
тання в дослідженнях поняття сектора («чистої» галузі) потребує
здійснювати угрупування таких об’єктів, які мають аналогічну
структуру як продукції, так і витрат. Але ж асортимент підпри-
ємств не дає можливості навіть наблизитися до поняття «чистої»
галузі. Більш того, навіть якщо б були дані про витрати по окре-
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мим продуктам і була б створена велика множина «чистих» галу-
зей, то при дослідженні взаємозв’язків між ВЕД з використанням
таблиць «витрати––випуск» втратили б свій зміст такі поняття, як
адитивність і незаміщуваність продукції.

У зв’язку з цим у міжгалузевих дослідженнях в основному ви-
користовується класифікація видів економічної діяльності, що
будується шляхом групування як процесів, так і продуктів, які різ-
няться в деякому відношенню між собою.

Х. Ченері та П. Кларк [7] стверджують, що для більшості мо-
делей «витрати–випуск» найкращою основою для об’єднання ви-
дів економічної діяльності є схожість структури витрат. У даному
випадку, якщо навіть продукція виду діяльності різноманітна,
зміна її асортименту не вплине на витрати, що покриваються за
рахунок продукції інших видів економічної діяльності.

Академік В.С. Нємчінов запропонував підхід до розробки та-
кої класифікації видів економічної діяльності, який можна назва-
ти «принципом обрамування» [8]. Згідно з цим принципом роз-
робка класифікації починається з вибору тих видів економічної
діяльності, які визначають «економічне лице» системи. При цьо-
му використовувалася загальносоюзна класифікація галузей на-
родного господарства. В подальшому класифікація розширюва-
лася за рахунок інших видів діяльності з метою розшифровки
можливо більшої частини витрат даного продукту та витрат ін-
ших продуктів на його виробництво. Якщо поставити за мету
розшифрувати не менш як дві третини всіх витрат продукції, то
тоді досить легко побудувати класифікацію ТВВ, керуючись про-
стими емпіричними правилами.

При цьому В.С. Нємчінов як і Х. Ченері та П. Кларк вважає,
що при використанні міжгалузевої балансової моделі (моделі
«витрати–випуск») вирішальне значення має питання про вплив
агрегування на зміну коефіцієнтів прямих витрат.

Можна довести, що зміна коефіцієнтів прямих витрат у знач-
ній мірі залежить від часток видів економічної діяльності, що
об’єднуються. Дійсно, якщо із трьох ВЕД перші два
об’єднуються в один, то, враховуючи, що хij=aijxj (хij — потоки
продукції між ВЕД, jX  — випуск продукції по j-му виду еконо-
мічної діяльності, aij — коефіцієнт прямих витрат). Коефіцієнт
прямих витрат по агрегованому виду економічної діяльності буде
мати вигляд:
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що підтверджує тезу про велике значення при агрегуванні ча-
сток видів економічної діяльності. Слід зазначити, що при цьому
а33 залишається без змін, а найбільших змін зазнають коефіцієнти
прямих витрат по головній діагоналі агрегованих видів економіч-
ної діяльності.

Якщо на коефіцієнти прямих витрат агрегованих ВЕД не ви-
пливають зміни в обсягах випуску складових агрегату, то попит
збоку агрегованого ВЕД на продукцію інших ВЕД буде дорівню-
вати сумі попиту цих складових через те, що 21)21( XXX +=+ .

Із викладеного випливає два принципи агрегування видів еко-
номічної діяльності, які є наслідком викладених у [7] та [8] під-
ходів до нього:

• принцип схожості коефіцієнтів прямих витрат: якщо а31=а32,
то зміна в частках перших двох видів економічної діяльності вна-
слідок зміни пропорції, в якій потрібні Х1 і Х2, не вплине на кое-
фіцієнт прямих витрат агрегованого ВЕД;

• принцип пропорційності продукції: якщо Х1 і Х2 потрібні в
постійній пропорції, то середньозважений коефіцієнт прямих ви-
трат не зміниться, незважаючи на відмінність його компонентів.

Ці принципи, кожний сам по собі та в сукупності, є емпірич-
ними критеріями агрегування видів економічної діяльності, оскіль-
ки перший може використовуватися при угрупуванні різних
ВЕД за технологічною ознакою, а другий — при угрупуванні
продуктів. Цілком зрозуміло, що тільки сумісне використання
обох принципів, враховуючи значну розбіжність у номенклатурі
ВЕД таблиць «витрати––випуск» за період, що досліджується,
дасть змогу побудувати найбільш обґрунтовану класифікацію
видів економічної діяльності. При цьому, безумовно, в кожному
конкретному випадку ступінь використання цих принципів-
критеріїв може бути різною.
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Нарешті, окремо треба приділити увагу третьому типу угру-
пування, пов’язаному з об’єднанням в один ВЕД взаємозамінних
продуктів. В агрегованих за цією ознакою ВЕД коефіцієнти пря-
мих витрат можуть бути нестійкими, якщо витрати по відповід-
ним технологічним процесах різні. Об’єднання взаємозамінних
продуктів (наприклад, вугілля, нафти та газу) в один здійснює на
інші ВЕД через середньозважений коефіцієнт прямих витрат та-
кий же вплив, як і кожний із них. Більш того, як свідчить емпірич-
на перевірка різних видів агрегування, виконана Фішером [9],
при об’єднанні взаємопов’язаних продуктів можна отримати
кращу оцінку сукупного попиту на ці продукти, ніж на кожний із
них окремо. Крім того, як стверджується в [10], «агрегування га-
лузей (видів економічної діяльності) в таблицях «витрати-
випуск» у деякій мірі знижує можливості детального аналізу, але
підвищує стійкість динаміки міжгалузевих зв’язків, що виража-
ються через коефіцієнти прямих витрат».

Розгляд таксономічних проблем таблиць «витрати–випуск»
може бути доповнений вивченням питань класифікації та систе-
матизації таких продуктів, як побічні, комбіновані та фіктивні.
Але в даній статті вони не розглядаються через те, що в існуючих
класифікаціях видів економічної діяльності вони враховані, а з
емпіричної точки зору ці питання вирішені в літературних дже-
релах [7; 11; 12].

Питання таксономії таблиць «витрати–випуск» можна також
розглядати з точки зору їх розміру і помилки агрегування. З на-
шого погляду, вирішення цих питань повинно знаходитися не в
площині використання формальних методів, а в економічній до-
цільності розгляду тієї чи іншої множини видів економічної діяль-
ності та прийнятого ступеня їх агрегування.

В умовах наявності надійного програмного забезпечення ви-
рішення прикладних проблем дослідження взаємозв’язків між
ВЕД, питання зниження трудомісткості необхідних розрахунків
не є актуальним. А тому розмір таблиць «витрати–випуск» пови-
нен визначатися тією номенклатурою видів економічної діяльно-
сті, яка необхідна для досягнення поставленої мети. З тієї ж при-
чини відпадає необхідність у канонізації матриць таблиці
«витрати–випуск», тобто в упорядкування видів економічної діяль-
ності шляхом приведення матриць до трикутного, блочно-
трикутного або блочно-діагонального вигляду.

На нашу думку, змістовним, а не формальним, повинен бути і
підхід до обґрунтування ступеня агрегування видів економічної
діяльності в таблицях «витрати—випуск». Точність агрегування
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ВЕД при дослідженні їх взаємозв’язків не можна обґрунтовувати
шляхом мінімізації помилки, що виникає при розв’язанні системи
отриманих після агрегування рівнянь. Не можна для цих цілей
користуватися і такими формальними однобічними критеріями
як мінімум (або задана величина) відносної помилки у визначенні
обсягів випуску продукції, мінімум помилки прогнозу тощо.

Керуючись викладеними положеннями стосовно класифікації
та агрегування видів економічної діяльності, користуючись наяв-
ними їх класифікаціями [3–5], враховуючи значимість окремих
ВЕД для національної економіки, питому вагу тієї чи іншої про-
дукції у матеріальних витратах на виробництво, однорідність
продукції за призначенням та використанням у матеріальному
виробництві, тобто горизонтальні взаємозв’язки, а також однорі-
дність структури матеріальних витрат на виробництво одиниці
продукції, тобто вертикальні взаємозв’язки, можна визначати аг-
реговану номенклатуру видів економічної діяльності, яка буде
використовуватися при дослідженні взаємозв’язків між видами
економічної діяльності.
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КОГНІТИВНІ КАРТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ
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В роботі розглянуто підходи до моделювання слабкоструктурованих
соціально-економічних систем з використанням апарату когнітивних
карт. Наведено результати когнітивного моделювання розвитку тури-
стично-рекреаційного комплексу Кримського регіону.

Ключові слова: слабкоструктуровані соціально-економічні системи,
туристично-рекреаційний комплекс, когнітивне моделювання,
когнітивні карти.

В работе рассмотрены подходы к моделированию слабоструктури-
рованных социально-экономических систем с использованием аппа-
рата когнитивных карт. Приведены результаты когнитивного моде-
лирования развития туристско-рекреационного комплекса Крымского
региона.

Ключевые слова: слабоструктурированные социально-
экономические системы, туристско-рекреационный комплекс, когни-
тивное моделирование, когнитивные карты.

This paper proposes the use of cognitive maps as a technique for mod-
eling semi-structured socio-economic systems. The results of cognitive
modeling development of tourist and recreational sector of the
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