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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економічної кризи, ско�

рочення попиту на продукцію
підприємств будівельної галузі, подо�
рожчання матеріальних та енергетич�
них ресурсів велику роль грає своєчас�
не отримання необхідної інформації
для підприємства залізобетонних ви�
робів, щоб аналізувати і передбачати
розвиток подій, з безлічі можливих
варіантів вирішення проблемної ситу�
ації оперативно приймати правильні,
економічно обгрунтовані рішення
існуючих виробничих проблем в умо�
вах неповної ринкової інформації. Та�
ким чином, постає необхідність в роз�
робці нових економіко�математичних
методів і моделей пасивного коротко�
строкового прогнозування підвищеної
точності для підприємств залізобетон�
них виробів. Вся складність розробки
будь�якої методики планування і про�
гнозування починається тут, оскільки
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спеціальні дослідження [6] показали:
— універсального методу прогно�

зування не існує;
— у кожному конкретному випад�

ку слід розробляти метод , який відпо�
відає умовам кокретної задачі;

— проблема точності прогнозу�
вання потребує постійних зусиль по її
збільшенню.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
У роботі [5] розроблені економі�

ко�математичні моделі двох основних
показників діяльності підприємств бу�
діндустрії обсягів БМР (будівельно�
монтажних робіт) та собівартості
БМР, основаних на врахуванні впливу
на будівельну організацію (БО) крите�
рію нерівномірності завантаження БО
і неявного впливу директивних зав�
дань на показники виробничо�госпо�
дарської діяльності БО. Розроблено
методику оцінки нерівномірності за�

вантаження будівельних організацій.
У роботі [1] розроблена статистична
модель прогнозування часових харак�
теристик виконання БМР, розроблені
математичні моделі процесу виконан�
ня фронту БМР для випадку робіт з
нульового рівня, або з проміжного
рівня для двох або більше взаємопов'�
язаних робіт в загальному будівельно�
монтажному циклі. В роботі [2] запро�
поновано методи пасивного прогнозу�
вання очікуваної величини основних
показників діяльності будівельної
організації (БО) (об'єма і рівня со�
бівартості БМР), які показали підви�
щення точності прогнозу. Запропоно�
вані методи прогнозування основані
на використанні завдань вищої орган�
ізації у вигляді факторів регресійної
моделі, специфічній побудові моделі
прогнозу, групуванні БО. Запропоно�
вано новий метод групування БО, що
забезпечує підвищення точності еко�
номіко�математичних моделей.

Але залишається відкритою про�
блема створення економіко�статис�
тичних моделей підвищеної точності
для короткострокового пасивного
прогнозування інших економічних по�
казників діяльності підприємств буді�
ндустрії : виручки від реалізації про�
дукції, собівартості реалізованої про�
дукції, рівня вартості необоротних і
оборотних активів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Мета роботи може бути сформу�

льована як необхідність розробки еко�
номіко�статистичних моделей високої
точності для короткострокового па�
сивного прогнозування основних по�
казників діяльності підприємств залі�
зобетонних виробів України.

Автором статті поставлені такі
цілі і задачі: розробити економіко�ста�
тистичні регресійні моделі підвищеної
точності основних показників діяль�
ності 25 підприємств залізобетонних
виробів (виручки від реалізації про�
дукції, рівня собівартості реалізован�
ної продукції, рівня вартості оборот�
них і необоротних активів на основі
аналізу даних фінансової звітності 25
підприємств ЗБВ форми бухгалтерсь�
кого обліку №1, 2, 3 за 5 років діяль�
ності 25 підприємств ЗБВ з 2003 по
2007рр., за 4 роки діяльності 25 під�
приємств ЗБВ з 2004 по 2007рр., за 3
років діяльності 25 підприємств ЗБВ з
2005 по 2007рр., за 2 роки діяльності
25 підприємств ЗБВ з 2003 по 2007рр.,
за кожен рік діяльності 25 підприємств
ЗБВ з 2003 по 2007рр.).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Всі вихідні дані основних показ�
ників діяльності 25 підприємств за�
лізобетонних виробів: виручки від ре�
алізації продукції, рівня собівартості
реалізованної продукції, рівня вар�
тості оборотних і необоротних активів
отримані з офіційних джерел інфор�
мації, а саме з сайту Державного аген�
ства з розвитку інфраструктури фон�
дового ринку україни з форм бухгал�
терської звітності (ф�ми № 1, 2, 3) за 5
років діяльності 25 підприємств залі�
зобетонних виробів з 2003 по 2007рр.

Показники рівеня собівартості
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реалізованної продукції, рівень вар�
тості оборотних і необоротних ак�
тивів, що наведені в долях одиниці,
розраховані автором шляхом поділу
вартісних показників у тис. грн.: со�
бівартості реалізованної продукції
тис. грн., оборотних і необоротних ак�
тивів тис. грн. на показник виручки від
реалізації продукції у тис. грн.

Відбір основних факторів�аргу�
ментів для побудови економіко�стати�
стичних регресійних моделей виручки
від реалізації продукції, рівня собівар�
тості реалізованої продукції, рівня
вартості необоротних та оборотних
активів здійснювався за даними бух�
галтерської звітності форми №1—3
25 підприємств будіндустрії України
за період 2003—2007 рр.

Основними факторами�аргумен�
тами економіко�статистичної регрес�
ійної моделі виручки від реалізації
продукції (грн.) є: х

1
 — чисельність

працюючого персоналу (чол.), х
2
 —ви�

робіток на одного працюючого (грн./
чол.), х

3
—вартість необоротних ак�

тивів (грн.) (1) :
3

1
01

i
ii xaaY (1),

де Y
1
— виручка від реалізації про�

дукції (грн.),
a

0
 — коефіцієнт регресії, який вра�

ховує вплив неврахованих факторів(�
випадкових обставин),

a
1�3

 — коефіцієнти регресії, що ха�
рактеризують вплив показників х

1�3
 на

показник Y
1
.

Основними факторами�аргумен�
тами економіко�статистичної регрес�
ійної моделі рівня собівартості реалі�
зованої продукції (долі одиниці) є :

х
1
 — чисельність працюючого пер�

соналу (чол.), х2 — виробіток на одно�
го працюючого (грн./чол.), х

3
—

вартість необоротних активів (грн.), х
4

— виручка від реалізації продукції
(грн.) (2):

4

1
02

i
ii xaaY (2),

де Y
2
 — рівень собівартості реалі�

зованої продукції (долі одиниці),
a

0
 — коефіцієнт регресії, який вра�

ховує вплив неврахованих факторів(�
випадкових обставин),

a
1�4

 — коефіцієнти регресії, що ха�
рактеризують вплив показників

х
1�4

 на показник Y
2
.

Основними факторами�аргумен�
тами економіко�статистичної регрес�
ійної моделі рівня вартості необорот�
них активів (долі одиниці) є : х

1
 — чи�

сельність працюючого персоналу
(чол.), х

2
 — виробіток на одного пра�

цюючого (грн./чол.), х
3
 — виручка від

реалізації продукції (грн.) (3):
3

1
03

i
ii xaaY (3),

де Y
3
 — вартість необоротних ак�

тивів (грн.),
a

0
 — коефіцієнт регресії, який вра�

ховує вплив неврахованих факторів
(випадкових обставин),

a
1�3

 — коефіцієнти регресії, що ха�
рактеризують питому ваги впливу по�
казників х

1�3
 на показник Y

3
.

Основними факторами�аргумен�
тами економіко�статистичної регрес�

ійної моделі рівня вартості оборотних
активів (долі одиниці) є: х

1
 �чисель�

ність працюючого персоналу (чол.), х
2

— виробіток на одного працюючого
(грн./чол.), х

3
 — виручка від реалізації

продукції (грн.), х
4
 — вартість необо�

ротних активів (грн.) (4):
4

1
04

i
ii xaaY (4),

де Y
4
 — вартість оборотних ак�

тивів (грн.),
 a

0
 — коефіцієнт регресії, який

враховує вплив неврахованих фак�
торів (випадкових обставин),

a
1�4

 — коефіцієнти регресії, що ха�
рактеризують питому вагу впливу по�
казників х

1�4
 на показник Y

4
.

Для складання економіко�статис�
тичних регресійних моделей основних
показників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів: виручки від
реалізації продукції, рівня собівар�
тості реалізованної продукції, рівня
вартості оборотних і необоротних ак�
тивів (за 5 років діяльності, за 4 роки
діяльності, за 3 роки діяльності, за 2
роки діяльності, за 1 рік діяльності) ви�
користовується пакет аналізу даних —
регресія Microsoft Exel.

Для виміру точності моделей про�
гнозу – окрім використання звичних
критеріїв математичної статистики
(показників лінійних відхилень від се�
редньої, середньоквадратичних відхи�
лень, коефіцієнтів кореляції, детермі�
нації, кореляційних відношень), вико�
ристовується показник відхилень фак�
тичних величин від розрахункових в
кожній точці прогнозу ф�ли (5) і (6)
наведений в роботах [3], [4]:

)5(%;100
i

ii
i y

yy
,

Де у
і
ф — фактичне значення, про�

гнозованного по моделі i�го (i=1, 2, 3…
n) показника,

у
і
р — розрахункове по моделі зна�

чення i�го показника,
і 
 — помилка прогнозу i�го показ�

ника.

)6(;1

n

n

i
i

i
,

це
 —

і
 — середня арифметична ве�

личина помилки прогноза i�го показ�
ника.

Результати точності прогнозу
розроблених економіко�статистич�
них регресійних моделей основних
показників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів: виручки від
реалізації продукції, рівня собівар�
тості реалізованої продукції, рівня
вартості оборотних і необоротних
активів за різний період часу наведені
в таблиці 1.

Як видно з даних таблиці 1 має
місце тенденція зменшення величини—

і
  — середньої арифметичної помил�

ки прогнозу побудованих економіко�
статистичних регресійних моделей ос�
новних показників діяльності 25
підприємств залізобетонних виробів :
виручки від реалізації продукції, рівня
собівартості реалізованної продукції,
рівня вартості оборотних і необорот�
них активів при зменшенні часового

періоду від 5 до 1 року, наприклад се�
редня арифметична помилка прогно�
зу економіко�статистичної регресій�
ної моделі виручки зменшилась з 

—
і
 =

5987,203765 % до 
—

і
 = 9,325561% для

однорідної групи заводів.
З даних, представлених у таблиці

1, видно, що існує дуже висока серед�
ня арифметична помилка прогнозу
моделі основних показників діяль�
ності 25 підприємств залізобетонних
виробів : виручки від реалізації про�
дукції, рівня собівартості реалізован�
ної продукції, рівня вартості оборот�
них і необоротних активів, яка пов'я�
зана з тим, що показники 25 заводів за�
лізобетонних виробів не розбиті на
однорідні групи та у зв'язку з трива�
лим часовим періодом прогнозування
5 років з 2003 по 2007 рр. Наприклад,
середня арифметична помилка про�
гнозу економіко�статистичної регре�
сійної моделі виручки склала 

—
і

=5987,20%.
Для зменшення розміру середньої

арифметичної помилки прогнозу було
здійснено розробку економіко�стати�
стичних регресійних моделей основ�
них показників діяльності 25 під�
приємств залізобетонних виробів : ви�
ручки від реалізації продукції, рівня
собівартості реалізованної продукції,
рівня вартості оборотних і необорот�
них активів за 4 роки з 2004 по 2007 рр.,
за 3 років з 2005 по 2007 рр., за 2 роки
з 2003 по 2007 рр., за кожен рік з 2003
по 2007 рр.

При розробці економіко�статис�
тичних регресійних моделей основних
показників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів за 4 роки з
2004 по 2007 рр., середня арифметич�
на помилка прогнозу моделі основних
показників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів: виручки від
реалізації продукції, рівня собівар�
тості реалізованої продукції, рівня
вартості оборотних і необоротних ак�
тивів збільшилася, наприклад середня
арифметична помилка прогнозу еко�
номіко�статистичної регресійної мо�
делі виручки склала 

—
і
 = 7805,739 % у

зв'язку зі зменшенням часового пері�
оду до 4 років.

При розробці економіко�статис�
тичних регресійних моделей основних
показників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів за 3 роки з 2005
по 2007 рр. середня арифметична по�
милка прогнозу моделі основних по�
казників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів: виручки від
реалізації продукції, рівня собівар�
тості реалізованної продукції, рівня
вартості оборотних і необоротних ак�
тивів збільшилася, наприклад середня
арифметична помилка прогнозу еко�
номіко�статистичної регресійної мо�
делі виручки склала 

—
і
  =10408,59 % у

зв'язку зі зменшенням часового пері�
оду до 3 років.

При розробці економіко�статис�
тичних регресійних моделей основних
показників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів за 2 роки з
2006 по 2007рр, середня арифметична
помилка прогнозу моделі основних
показників діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів: виручки від
реалізації продукції, рівня собівар�
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тості реалізованної про�
дукції, рівня вартості обо�
ротних і необоротних ак�
тивів збільшилась, наприк�
лад середня арифметична
помилка прогнозу економі�
ко�статистичної регресій�
ної моделі виручки склала—

і
 = 16470,14 % у зв'язку зі

зменшенням часового пері�
оду до 2 років.

При розробці економі�
ко�статистичних регресій�
них моделей основних по�
казників діяльності 25 під�
приємств залізобетонних
виробів за кожен рік з 2003
по 2007 рр., середня ариф�
метична помилка прогнозу
моделі основних показників
діяльності 25 підприємств
залізобетонних виробів: ви�
ручки від реалізації про�
дукції, рівня собівартості
реалізованної продукції,
рівня вартості оборотних і
необоротних активів змен�
шилась, наприклад середня
арифметична помилка про�
гнозу економіко�статистич�
ної регресійної моделі ви�
ручки склала від 

—
і
 =

70,06356 % до 
—

і
 =4237,27%

у зв'язку зі зменшенням ча�
сового періоду до 1 року.

Із метою зменшення
розміру середньої арифме�
тичної помилки прогнозу
було здійснено розбивання
на групи 25 підприємств за�
лізобетонних виробів по 3—
11 заводів в кожній групі, в
залежності від величини 

—
і

— лінійного відхилення
прогноза i�го показника.

При розробці економі�
ко�статистичних регресій�
них моделей основних по�
казників діяльності розби�
тих на групи 25 підприємств
залізобетонних виробів: ви�
ручки від реалізації про�
дукції, рівня собівартості
реалізованної продукції,
рівня вартості оборотних і
необоротних активів окре�
мо за кожен рік діяльності
з 2003 по 2007 рр., середня
арифметична помилка про�
гнозу моделі основних по�
казників діяльності 25 під�
приємств залізобетонних
виробів: виручки від реалі�
зації продукції, рівня со�
бівартості реалізованної
продукції, рівня вартості
оборотних і необоротних
активів зменшилась, на�
приклад середня арифме�
тична помилка прогнозу
економіко�статистичної
регресійної моделі виручки

склала від 0,141597 % до 
—

і
 =

9,325561 % у зв'язку зі зменшенням
часового періоду до 1 року та розби�
ванням 25 заводів на групи по 3—11 за�
водів в кожній групі.

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Автором побудовані економіко�

статистичні регресійні моделі основ�
них показників діяльності для розби�
тих на однорідні групи по 3—11 за�
водів в кожній 25 підприємств залізо�
бетонних виробів: виручки від реалі�
зації продукції, рівня собівартості ре�
алізованної продукції, рівня вартості
оборотних і необоротних активів
підвищеної точності, наприклад серед�
ня арифметична помилка прогнозу
моделі виручки складає від 

—
і
  =

9,325561% до 1,17692%, які можуть ви�
користовуватися як основа для про�
гнозування основних показників
діяльності підприємств залізобетон�
них виробів на майбутне.

ВИСНОВКИ
У роботі розроблені економіко�

статистичні моделі високої точності як
основа для короткострокового пасив�
ного прогнозування основних показ�
ників діяльності підприємств залізобе�
тонних виробів, які дозволяють розро�
бити стратегію розвитку і оптимізува�
ти виробничу діяльність підприємств
залізобетонних виробів в умовах еко�
номічної кризи.
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 Таблиця 1. Середньоарифметичне лінійне відхилення
—

і  % по моделях основних показників діяльності
заводів будіндустрії за визначенний період  часу

 
 

 
 

-
  

 i  % 
 

 
  

2003-2007 , . .  5987,20 
25 
2003-2007      . 3872,46 
25 
2003-2007      . 3628,70 
25 
2003-2007    . 30,47 
25 
2003 , . .  70,06 
25 
2004 , . .  133,37 
25 
2005 , . .  1284,77 
25 
2006 , . .  26290,87 
25 
2007 , . .  4237,27 
25 
2003    . 17,17 
25 
2004    . 17,39 
25 
2005    . 56,12 
25 
2006    . 32,32 
25 
2007    . 13,33 
25 
2003      .  119,67 
25 
2004      .  145,0 
25 
2005      . 837,90 
25 
2006      .  8176,85 
25 
2007      .  8599,27 
25 
2003    970,1 
25 
2004      . 682,26 
25 
2005      . 2319,19 
25 
2006      . 7313,08 
25 
2007      . 6906,23 
25 
2006-2007 , . .  16470,14 
25 
2006-2007   29,53 
25 
2006-2007    4433,71 
25 
2006-2007    2307,23 
25 
2003 , . .  7,86 
11 
2003 , . .  9,32 
5 
2003 , . .  4,92 
6 
2003 , . .  1,17 
3 
2003    . 5,6591 
11 
2003    . 10,48 
6 
2003    . 1,962187 
5 
2003    . 4,230718 
3 
2004-2007 , . .  7805,73 
25 
2004-2007      . 1394,98 
25 
2004-2007      .  5028,18 
25 
2004-2007    . 28,19 
25 
2005-2007 , . .  10408,59 
25 
2005-2007      . 6751,78 
25 
2005-2007      .  7658,43 
25 
2005-2007    . 29,4226 
25 


