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ВСТУП 

 

Наука управління в сучасний період має у своєму розпорядженні  різні 

підходи до вивчення й вироблення ефективних методів та прийомів керування 

організацією. Ефективність управління залежить насамперед від уміння 

менеджера розробляти й приймати ефективні управлінські рішення. Уміння 

менеджера при цьому припускає використання на практиці системного аналізу, 

економіко-математичного моделювання, раціональних методів планування, 

успішне виконання основних функцій менеджменту, а також створення 

ефективних комунікаційних зв'язків і сприятливого соціально-психологічного 

клімату в колективі. 

Частина дипломного проектування «Економіко-математичне моделювання 

та персональна комп’ютерна техніка» як складова частина навчального процесу 

є важливим етапом практичного засвоєння та закріплення теоретичних знань, 

отриманих студентами в процесі навчання. 

Фахівець у галузі управління має ефективно користуватися 

комп’ютерними засобами та уявляти собі межі їхніх можливостей.  

Розв’язання задач підготовки фахівців повинне ґрунтуватись на таких 

пріоритетних принципах: практична спрямованість отриманих знань, 

орієнтована на конкретні практичні завдання щодо забезпечення 

інформаційними технологіями; індивідуалізація навчання, спрямована на 

індивідуальний підхід до кожного студента, який включає у себе врахування 

попередньої підготовки та інтерес майбутнього фахівця відповідно до 

специфіки його майбутньої діяльності; застосування в навчанні сучасних 

технологій і систем передачі знань.  

Метою виступає формування сучасного, на основі системного підходу, 

процесу розробки управлінського рішення, що складається з окремих етапів, 

кожний з яких припускає виконання менеджером певних видів робіт з 

урахуванням численних факторів, що впливають на ефективність ухваленого 

рішення. Частину присвячено моделюванню управлінських рішень, що 
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допомагає подолати безліч проблем, пов'язаних з прийняттям рішень у 

складних ситуаціях, а також розгляду різних методів розробки рішень, 

адекватних управлінським проблемам. Саме тому частина покликана навчити 

студентів самостійно розв’язувати типові задачі управління із застосуванням 

пакетів прикладних програмних продуктів з автоматизації управлінської 

діяльності. Специфіка частини дипломного проектування зумовлює вивчення 

автоматизації управлінських та економічних задач, для розв’язання яких 

використовується найбільш поширена програма електронних таблиць – 

Microsoft Excel.  

Ціллю виступає практичне застосовування вивчених методів і моделей 

прийняття управлінських рішень. Особливу увагу тут слід приділити 

емпіричним методам прийняття рішення, які у зв'язку зі зростаючою 

складністю управління, особливо в умовах невизначеності й рухливості 

факторів зовнішнього середовища, відіграють важливу роль у процесі розробки 

управлінських рішень. Завдання покликані сприяти розумінню студентами 

сутності економіко-математичного моделювання та його значення при 

прийнятті управлінських рішень в управлінні сучасними організаціями, 

вивченню методології розроблення управлінських рішень, визначення їх якості 

та ефективності. 

На кожному етапі детально розглядаються задачі та процедури бізнесу, а 

також приймаються управлінські рішення, визначається ефективність 

застосування методів моделювання із застосуванням комп’ютерної обробки 

даних за допомогою таблиць Excel. У результаті написання частини студент 

повинен знати: функції рішення й організацію процесів управління; типологію 

управлінських рішень; умови й фактори якості управлінських рішень; моделі, 

методологію й організацію процесу розробки управлінського рішення; цільову 

орієнтацію управлінських рішень; прийоми розробки й вибору управлінських 

рішень в умовах невизначеності й ризику; економіко-математичні та емпіричні 

методи прийняття рішення, оцінювання ефективності управлінських  рішень; 

процедуру контролю реалізації управлінських рішень. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 

РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА 

ПЕРСОНАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» 

 

1.1 Сутність інформаційного процесу управління 

Сукупінсть усіх інформаційних процедур утворює інформаційний процес 

– технологічну основу управлінської діяльності. Інформаційний процес 

управління складається з двох частин: інформаційного процесу і прийняття 

управлінських рішень. 

Інформаційний процес аналогічно виробництву продукції є процесом 

здобуття певного цілісного за замістом набору даних для вироблення і 

прийняття управлінських рішень. Він включає комунікаційний процес, який 

слугує цілям інформаційного обміну. 

Інформаційний процес управління – сукупність управлінських операцій, 

головним предметом яких є інформація. Інформаційний процес є об’єктом 

автоматизації управління. 

В умовах автоматизації інформаційний процес є узагальненою 

сукупністю операцій перетворення інформації, що виконуються на 

автоматизованих робочих місцях (АРМ) управлінських працівників різних 

підрозділів підприємства (відділів, служб, цехів, складів), об’єднаних в 

обчислювальну мережу (ОМ).  

У процесі створення автоматизованої інформаційної системи (АІС) 

розробляється певна модель, що відображає розподіл функціональних 

обов’язків між управлінським персоналом. Стосовно цієї теоретичної моделі 

визначаються склад АРМ та їх інформаційна сумісність. Це логічні АРМ, які 

включають набір програмних модулів. Фізичні АРМ формуються 

встановленням (генерацією) на конкретній робочій станції програмних модулів 

одного або кількох логічних АРМ. Виділення фізичних АРМ визначається 

організаційною структурою підприємства, можливостями впровадження 
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локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) певної конфігурації та іншими 

чинниками.  

Наприклад, у сфері економічної діяльності «Засоби праці» інформаційний 

процес охоплює інформаційні операції, що виконуються на АРМ бухгалтера 

(АРМБ) з обліку капітальних вкладень, АРМБ з обліку основних засобів, АРМ 

інженера відділу головного механіка, АРМ економіста-аналітика, АРМ 

технолога (АРМТ). Інформаційн операції, які в сукупності виконано на цих 

АРМ, утворюють потік економічної інформації як цілісної сукупності даних, 

сформованих при здійсненні всіх видів функцій управління засобами праці. 

Сукупність АРМ, об’єднаних у мережу, забезпечує синхронізацію всіх дій 

управлінських працівників, що є головним чинником підвищення ефективності 

автоматизації управління. 

 

1.2 Автоматизація документообігу в інформаційній системі 

Документообіг – процес проходження документів усередині системи 

управління – від джерела їх формування до використання в управлінні. 

В АІС документи можуть надходити із зовнішнього середовища від 

клієнтів, постачальників, споживачів, вищої контролюючої організації, банків. 

Документи можуть бути також внутрішніми. Усі документи поділяють на: 

– документи загального призначення (управління) – накази, інструкції, 

циркулярні листи, розпорядження; 

– специфічні для діяльності об’єкта, які можуть бути вхідними, 

вихідними та внутрішніми.  

Документ є головним засобом одержання юридично оформлених 

відомостей про об’єкт управління. Документи становлять основну частину 

інформаційних потоків у системі управління. 

Управлінський процес в інформаційній системі включає такі стадії: 

– документування господарських операцій; 

– систематизація та узагальнення економічних даних; 

– відображення вихідних техніко-економічних показників (ТЕП) і їх 

використання в управлінні. 
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Автоматизація документування господарських операцій забезпечує 

значне скорочення, автоматизацію документообігу, що сприяє підвищенню 

оперативності управління. 

Комплексна автоматизація документообігу досягається в умовах ЛОМ. 

Якщо якому-небудь кінцевому користувачеві АРМ необхідно одержати 

інформацію, яку має у своєму розпорядженні інше АРМ, він формує документ 

типу «Запит». Документ-запит відправляється відповідному модулю-зберігачеві 

інформації, який формує документ-відповідь і відправляє його укладачеві 

запиту. 

Документ-відповідь може містити інформацію, недоступну особі, яка 

прийняла документ для оброблення. Документ-відповідь одержує відповідне 

автоматизоване робоче місце, у якому зазначається, чи можна подати одержану 

інформацію особі, яка дала запит. В умовах ЛОМ можлива підготовка 

документа у вигляді, що відповідає повноваженням даної особи. Така 

технологія реалізується в ІС банківських установ. Наприклад, це стосується 

процедури перегляду залишків та оборотів коштів на особових рахунках 

клієнтів. 

Запит одного модуля до іншого ніяк не контролюється кінцевими 

користувачами, що забезпечує конфіденційність інформації. Перевірка 

повноважень осіб здійснюється ядром системи оброблення даних локальної 

обчислювальної мережі. 

Така технологія може бути реалізована з використанням архітектури 

«клієнт-сервер», у якій усі модулі можуть виконуватися на одному 

багатозадачному сервері, завдяки чому документообіг стає «електронним». 

Основою такого документообігу є база даних та електронна пошта, причому 

база даних використовується для формування, збереження документів і доступу 

до них, а електронна пошта забезпечує їх доставку. 

 

 

 



 9 

1.3 Архітектура автоматизованих інформаційних систем 

промислового підприємства 

За децентралізованого використання обчислювальної техніки АІС 

створюється або як сукупність автономних систем, об’єднаних лініями зв’язку 

в локальну мережу (однорівнева мережа), або як дворівнева система, у якій на 

АРМ ведеться попереднє оброблення первинної інформації з подальшою 

передачею її на на інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) для остаточного 

оброблення. У дворівневих АІС поєднуються переваги систем 

децентралізованого оброблення інформації, у яких технічні засоби наближено 

до місць виникнення, і централізованих систем, коли найскладнішу, велику за 

обсягом роботу для розв’язання функціональних задач виконує ІОЦ. 

З урахуванням вищезазначеного на рис. 1.1 показано архітектуру АІС 

промислового підприємства. 

 

Рис. 1.1 – Архітектура АІС промислового підприємства 

 

 

БО 

 

БД 

Виклик функцій, введення даних, 

виведення результатів, видача 

повідомлень і некоректних звернень 

Інтерфейс користувача 

 

Функції УТПВ ТЕПл ОУОВ УМТП УРЗ 

 

СУБД 

Збереження без дублювання актуальної 

інформації 

 

Доступ (пошук інформації) 



 10 

Скорочення: 

УТПВ – управління технічною підготовкою виробництва 

ТЕПл – техніко-економічне планування 

ОУОВ – оперативне управління основним виробництвом 

УМПТ – управління матеріально-технічним постачанням 

УРЗ – управління реалізацією та збутом 

БО – бухгалтерській облік 

СУБД – система управління базами даних 

БД – база даних 

 

АІС промислового підприємства з технічної точки зору – це 

обчислювальна мережа з центральною ЕОМ та АРМ управлінських 

працівників, які мають доступ до спільної БД. 

В основу цих АІС покладено вимоги щодо скорочення експлуатаційних 

ресурсів при збільшенні масштабності системи і розширення кола її 

функціональних обов’язків. Остання обставина особливо важлива, оскільки 

існує стійка тенденція до практично стовідсоткової інтеграції інформаційних 

технологій різних функціональних підсистем (бізнес-додатків) в єдину бізнес-

модель підприємства. 

 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ 

ЧАСТИНИ РОЗДІЛУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ  

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА 

ПЕРСОНАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» 

 

2.1 Аналіз обсягів реалізації продукції ПАТ «Кредмаш» за допомогою 

багатофакторної регресійної моделі 

Важливою характеристикою нинішнього стану становлення ринкових 

відносин є орієнтація машинобудівних підприємств на підвищення 

конкурентоспроможності власних товарів, що є однією з головних умов 

успішної діяльності підприємств даної галузі. 
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Забезпечення високої конкурентоспроможності можливе лише на основі 

аналізу ринкової ситуації, кон’юнктурних змін, динаміки попиту, формування 

конкурентних переваг, утримання ринкових сегментів і створення нових, 

підвищення цінності товарів для споживача та репутації надійного партнера. 

Ключового значення при цьому набуває маркетингова діяльність підприємства. 

Тому функціонування машинобудівних підприємств, зокрема ПАТ 

«Кредмаш», визначається сьогодні процесами становлення ринкових відносин 

та адаптацією до циклічних змін ринкових умов. Концепцією управління 

підприємством в умовах ринку стає маркетинг. Він являє собою системний 

підхід до управління, що включає як аналіз ринкової ситуації, так і 

цілеспрямований  вплив на неї. Однією з найважливіших задач маркетингу, яка 

найбільш гостро постала перед вітчизняними підприємствами на сучасному 

етапі розвитку економіки, є розробка гнучкої стратегії функціонування 

підприємства.  

Основою такої маркетингової стратегії підприємства є формування 

прогнозу збуту продукції, який основується на всебічному аналізі ринкових 

тенденцій. Питання аналізу збуту продукції підприємства набувають особливої 

гостроти в умовах нестабільного ринку через необхідність оцінки та врахування 

впливу на збут усього комплексу факторів, що його визначають. Тому для 

підвищення якості й своєчасності прийняття рішень щодо управління збутом 

продукції підприємства та його маркетингової діяльності необхідне 

застосування комплексу економіко-математичних методів та моделей. 

Ефективність функціонування підприємства в умовах нестабільного 

ринку зумовлюється якістю та гнучкістю його маркетингової діяльності. Зі 

збільшенням складності та динамічності ринкового середовища, маркетингова 

стратегія підприємства повинна дозволяти пристосовуватися до швидкозмінних 

умов господарювання. Для моделювання гнучкої, адаптивної маркетингової 

стратегії підприємства необхідний комплексний аналіз динаміки збуту 

продукції та впливу на нього різноманітних факторів та випадкових дій. Ці 

вимоги вирішуються шляхом застосування механізму аналізу збуту продукції 
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підприємства, який засновується на всебічному аналізі ринкової ситуації, що 

враховує специфіку вітчизняного та міжнародного ринків. 

Для підвищення ефективності функціонування підприємства 

використовується механізм аналізу збуту продукції, який включає три основні 

етапи: аналіз виробничо-економічної діяльності підприємства; аналіз збуту 

продукції підприємства; формування маркетингової стратегії підприємства.  

На першому етапі проводиться оцінка економіко-виробничої та 

маркетингової діяльності підприємства на ринку, що дозволяє виділити коло 

задач, які стоять перед підприємством, та напрями удосконалення 

маркетингової діяльності з метою досягнення найбільших обсягів продажу 

продукції. На другому етапі здійснюється аналіз впливу зовнішніх факторів на 

обсяг збуту. На третьому етапі проводиться сегментація ринку збуту продукції, 

оцінка привабливості визначених сегментів та формування маркетингової 

стратегії підприємства в розрізі сегментів і по ринку в цілому. 

Цей механізм дозволяє підвищити ефективність функціонування 

підприємства шляхом підвищення якості прийняття управлінських рішень 

відносно виробництва та збуту продукції, оцінки та вибору привабливого ринку 

збуту продукції, маркетингової стратегії підприємства. 

Одним із центральних етапів запропонованого механізму є етап аналізу 

обсягів реалізації продукції підприємства, який здійснюється на основі 

побудови багатофакторної моделі залежності обсягів реалізації продукції від 

зовнішніх факторів. 

Часові ряди даних відображують вплив усього комплексу як зовнішніх 

так і внутрішніх факторів на величину продажів. Побудова багатофакторної 

економетричної моделі збуту передбачає виконання таких процедур: 

– формування за допомогою методів експертного та кореляційного 

аналізу системи факторів, які зумовлюють динаміку обсягів реалізації продукції 

на ринку; 

– виявлення найбільш визначних факторів на основі аналізу залежності 

факторів між собою та обсягом реалізації продукції шляхом розрахунку та 
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аналізу кореляційної матриці, а також усунення мультиколінеарних факторів; 

– аналіз лагів у впливі факторіальних ознак на реалізацію; 

– побудова рівняння регресії, яке відображає залежність обсягів реалізації 

продукції від виявлених найбільш визначних факторів; 

– оцінка адекватності моделі. 

Прогнозування обсягів реалізації продукції продукції на основі 

багатофакторної моделі виконується шляхом виділення синхронно та 

асинхронно діючих факторів і прогнозування факторіальних ознак на основі 

комплексу моделей: експоненціального згладжування, змінної середньої, 

трендових моделей. Вибір прогнозного значення факторіальної ознаки 

здійснюється шляхом вибору найкращого прогнозу за критерієм мінімальності 

середньоквадратичної помилки. Кінцевим етапом механізму аналізу та 

прогнозування збуту продукції є моделювання маркетингової стратегії 

підприємства. Реальна маркетингова стратегія в роботі розглядається як така, 

що складається з двох частин: запланованої стратегії та адаптивної реакції на 

зміну ситуації. Адаптивна реакція на зміну ситуації повинна передбачатися 

керівництвом підприємства для швидкого та якісного прийняття рішень при 

коливаннях деяких маркетингових змінних. Для оцінки можливих змін та 

структурних зрушень в обсягах збуту продукції пропонується використовувати 

на підставі побудованої багатофакторної моделі збуту емпіричні коефіцієнти 

еластичності, що характеризують інтенсивність зміни збуту при зміні на один 

відсоток фактора, що його визначає. 

Отже, з метою виявлення тенденцій зміни обсягів реалізації продукції та 

факторів, що найбільше впливають на цей обсяг, потрібен статистичний аналіз 

економічних показників, що характеризують процес реалізації продукції на 

підприємстві. 

Виконуваний нижче аналіз направлений на розв’язання таких задач: 

– виявлення економічних факторів, що чинять найбільший вплив на 

обсяг реалізованої продукції підприємства, а також сили та характеру цього 

впливу; 
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– побудову моделі множинної регресії цієї залежності: 

– виконання кількісного аналізу внеску кожного з факторів, що впливає 

на обсяги реалізації. 

 Для проведення прогнозування обсягу реалізації продукції необхідно 

використовувати методи екстраполяції, сутність яких полягає в 

розповсюдженні закономірностей, що притаманні динаміці обсягу реалізації 

продукції в передпрогнозний період, на період прогнозування. Прогнозна 

екстраполяція являє собою метод, оснований на математичній екстраполяції, 

при якому побудова апроксимуючої функції, яка описує прогнозний показник 

обсягу реалізації продукції, здійснюється з урахуванням умов його розвитку, а 

безпосереднє прогнозування даного показника здійснюється за допомогою 

певних апроксимуючих функцій. На основі цього очікуване значення 

прогнозного показника встановлюється шляхом підстановки в апроксимуючу 

функцію необхідного значення аргументу, що перебуває за межами емпіричних 

даних, та виконання відповідних розрахунків. 

На основі застосування методів екстраполяції необхідно розв’язати дві 

задачі: динамічного та статичного характеру. Динамічна, або тимчасова, задача 

екстраполяційного прогнозування полягає в тому, що ретроспективний 

динамічний ряд показників, які суттєво впливають на обсяг реалізації 

продукції, трансформується на майбутнє за тим самим законом, що склався в 

минулому. При цьому головним і єдиним фактором змін є фактор часу. Але 

зміна обсягів реалізації продукції залежить не тільки від того, скільки часу 

минуло з моменту її утворення, а й від того, у якому напрямі та з якою 

інтенсивністю на нього впливали різні фактори. Зміна обсягів реалізації 

продукції в часі є результатом дії сукупності різноманітних факторів. Тому при 

розробці прогнозу необхідно провести дослідження та виявити залежність між 

обсягом реалізації продукції та низкою чинників впливу на нього. Для 

розв’язання даної задачі необхідно побудувати модель, що описуватиме вплив 

низки факторів на обсяг реалізації продукції.  

Побудова моделі здійснюється в такій послідовності: 
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1. Визначення сукупності змінних, що входитимуть у модель. 

2. Специфікація моделі (визначення виду регресійної залежності). 

3. Вибір методу оцінювання залежності параметрів моделі та реалізації 

процедури оцінювання. 

4. Перевірка значущості оцінок параметрів моделі. 

5. Перевірка адекватності моделі. 

6. Економічна інтерпретація отриманих результатів.  

Дана модель базується на рівнянні множинної регресії. Загальне значення 

множинної регресії – це аналіз зв’язку між декількома незалежними змінними 

та залежною змінною. Її основне завдання – аналіз статистичних даних для 

виявлення математичної залежності між досліджуваними показниками та 

встановлення за допомого коефіцієнта кореляції порівняльної оцінки тісноти 

взаємозв’язку. Після того як унаслідок економічного аналізу встановлено, що 

зв’язок між показниками існує та встановлений загальний характер зв’язку, 

можна за допомогою регресійних методів дати цим зв’язкам кількісне 

вираження. 

Загальний вигляд рівняння множинної регресії (2.1): 

Y =


n

i 1

aixi ,     (2.1) 

де  Y – залежна змінна;  ai – коефіцієнт регресійної моделі; хi – фактори моделі, 

i= 1, … n. 

Об’єктом дослідження є провідне машинобудівне підприємство з випуску 

асфальто- й грунтозмішувальних установок та іншої шляхової техніки – ПАТ 

«Кредмаш». ПАТ «Кредмаш» реалізує продукцію для дорожного виробництва 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Підприємство є 

монополістом щодо основного виду продукції (асфальтозмішувальних 

установок) на теренах України і займає значну частку ринку Російської 

Федерації та інших країн СНД. Проте на ринку Європейського Союзу, США, 

Латинської Америки та більшості країн Азії продукція підприємства не 

користується попитом і її частка на світовому ринку незначна. 
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Багатофакторна регресійна модель залежності обсягів реалізації продукції 

від обсягу товарної продукції, залишків готової нереалізованої продукції на 

складах, питомої ваги продукції, на яку були пред’явлені скарги і рекламації, у 

загальному обсязі реалізації, відсотка браку в загальному обсязі продукції, 

витрат, пов’язаних з усуненням браку, усередненої ціни на основну продукцію, 

витрати на гарантійне обслуговування, сервіс, консультації і технічну 

підтримку має наступний загальний вигляд: 

 

Y  = а0 + а1 * Х1 + а2 * Х2 + а3 * Х3 + а4 * Х4 + а5 * Х5 + а6 * Х6 + а7 * Х7,   (2.2) 

 

де а0, а1, а2, а3, а4, а5, а6 ,а7  – параметри моделі; Y – обсяг реалізації продукції 

підприємства, тис. грн (залежна змінна); Х1 – обсяг товарної продукції, тис. 

грн.; Х2 – залишки готової нереалізованої продукції на складах, тис. грн; Х3 – 

питома вага продукції, на яку були пред’явлені скарги і рекламації, у 

загальному обсязі реалізації, %; Х4 – відсоток браку в загальному обсязі 

продукції, %; Х5 – витрати, пов’язані з усуненням браку, грн; Х6 – усереднена 

ціна на основну продукцію, тис. грн; Х7 – витрати на гарантійне 

обслуговування, сервіс, консультації і технічну підтримку, тис. грн.  

Початкові дані для дослідження обсягу реалізації продукції ПАТ 

«Кредмаш» за 2007 – 2012 рр. наведено у табл. 2.1. 

При виборі методів дослідження необхідно орієнтуватись на вибір 

простих залежностей. При цьому в рівняння множинної лінійної регресії 

відбирають фактори, які є значущими та лінійно незалежними. 

Для здійснення аналізу побудуємо кореляційну матрицю, представлену 

табл. 2.2, значення якої дають певну інформацію про істотність зв’язку між 

залежними змінними, а також залежними змінними й результуючим 

показником. Автоматизувати розрахунок коефіцієнтів парної кореляції можна 

за допомогою MS Excel: Сервіс → Аналіз данних → Кореляція. 

 

 



Таблиця 2.1 – Початкові дані дослідження ПАТ «Кредмаш» за 2007 – 2012 рр. 

 

П
ер

іо
д

 

Обсяг 

реалізації 

продукції 

підприємства, 

тис. грн 

Обсяг 

товарної 

продукції  

(у діючих 

цінах 

відповідного 

року),  

тис. грн 

Залишки 

готової 

нереалізова-

ної 

продукції на 

складах,  

тис. грн 

Питома вага 

продукції, на 

яку були 

пред’явлені 

скарги і 

рекламації, у 

загальному 

обсязі 

реалізації, % 

Відсоток 

браку, % 

Витрати, 

пов’язані з 

усуненням 

браку,  

грн 

Усереднена ціна 

на одиницю 

основної 

продукції,  

тис. грн 

Витрати на 

гарантійне 

обслуговування, 

сервіс, консультації 

та технічну 

підтримку,  

тис. грн 

Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

2007 275632,7 275858,1 6742 0,11 0,03 1926,18 1891,58 4025,30 

2008 367271,0 380287,6 20459 0,30 0,07 2563,74 2341,81 4690,80 

2009 149322,9 153560,3 24498 0,24 0,08 1238,76 3304,26 1972,90 

2010 230290,3 234270,7 29743 0,12 0,05 1342,05 3126,50 2711,60 

2011 376525,4 352141,7 21966 0,10 0,02 1245,54 3346,34 2365,50 

2012 468090,7 456461,7 21563,00 0,09 0,01 1313,84 3458,45 3578,40 
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Таблиця 2.2 – Коефіцієнти парної кореляції (кореляційна матриця) 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1 -0,15283 -0,22362 -0,63891 0,259052 0,044293 0,570537 

X2 -0,15283 1 0,13965 0,298769 -0,44718 0,767297 -0,54115 

X3 -0,22362 0,13965 1 0,876496 0,599552 -0,24976 0,244294 

X4 -0,63891 0,298769 0,876496 1 0,321531 -0,15729 -0,08607 

X5 0,259052 -0,44718 0,599552 0,321531 1 -0,80826 0,876226 

X6 0,044293 0,767297 -0,24976 -0,15729 -0,80826 1 -0,72528 

X7 0,570537 -0,54115 0,244294 -0,08607 0,876226 -0,72528 1 

 

Матриця парних кореляцій, що показує взаємозв’язок між парами 

факторів. Коефіцієнт кореляції набуває значення від -1 до 1. Чим ближче це 

значення до 1, тим сильніший взаємозв’язок між факторами. Якщо кореляція 

набуває від’ємного значення, то це свідчить, що при збільшенні однієї змінної 

зменшується інша, а при додатному значенні кореляції при збільшенні однієї 

змінної збільшується інша. 

Велике значення коефіцієнта парної кореляції незалежних (факторних) 

змінних (0,8 і більше) свідчить про існування мультиколеніарності. 

Перевіряємо мультиколінеарність за алгоритмом Фаррара-Глобера. 

Для цього розраховуємо визначник кореляційної матриці rxx за 

допомогою функції в Excel МОПРЕД: Визначник = 6,95027E-35. Значення 

сильно наближається до нуля, що означає наявність мультиколінеарності.  

Щоб позбутися мультиколінеарності, необхідно поетапно виключати з 

моделі певні фактори і, будуючи кореляційну матрицю, аналізувати величину її 

визначника. Досягнення максимальної величини показника означатиме 

мінімізацію впливу незалежних змінних. Якщо значення парних коефіцієнтів 

кореляції не перевищує 0,8, мультиколінеарність у моделі відсутня. 

Після визначення статистично не значущих змінних, а також за наявності 

показників, що характеризуються наявністю мультиколінеарності, їх видаляють 

з дослідження при побудові багатофакторної регресійної моделі. Після чого 

параметри моделі визначають знову. 

Шляхом підбору знаходимо наступну найоптимальнішу комбінацію 

факторів впливу на досліджувану змінну, що відображено у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 – Відібрані значення факторів, що забезпечують необхідну 

точність і адекватність шуканої моделі 

 

Показник 

Обсяг 

реалізації 

продукції 

підприємства, 

тис. грн 

Обсяг випуску 

товарної 

продукції  

(у діючих цінах 

відповідного 

року),  

тис. грн 

Залишки готової 

нереалізованої 

продукції на 

складах,  

тис. грн 

Витрати, 

пов’язані з 

усуненням браку, 

грн 

Рік Y X1 Х2 Х5 

2007 275632,7 275858,1 6742 1926,18 

2008 367271,0 380287,6 20459 2563,74 

2009 149322,9 153560,3 24498 1238,76 

2010 230290,3 234270,7 29743 1342,05 

2011 376525,4 352141,7 21966 1245,54 

2012 468090,7 456461,7 21563 1313,84 

 

Кореляційна матриця для цього випадку матиме наступний вигляд             

(табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Кореляційна матриця для остаточного варіанта моделі 

 
 X1 X2 X5 

X1 1 -0,15283 0,259052 

X2 -0,15283 1 -0,44718 

X5 0,259052 -0,44718 1 

 

Визначник матриці дорівнює 0,744975. Тобто, мультиколінеарність 

скоротилася до прийнятного рівня і не перевищує верхньої межі 0,8. 

Використавши функцію MS Excel: Сервіс → Аналіз даних → Регресія, 

отримуємо зведену таблицю, що містить дані, необхідні для побудови й 

оцінювання математичної моделі досліджуваної змінної, яка зображена на рис. 

2.1. 

Оскільки розрахункові значення t-критерію не перевищують табличне, 

мультиколінеарність відсутня.  

Регресійна статистика 

Множественный R – коефіцієнт кореляції; 
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Множинний коефіцієнт кореляції R = 0,998 свідчить про те, що кореляція 

або тіснота зв’язку між обчисленим за рівнянням регресії значенням залежного 

фактора, тобто обсягу реалізації продукції, і комбінацією всіх розглянутих 

незалежних факторів є досить високою. 

R-квадрат – квадрат коефіцієнта кореляції (коефіцієнт детермінації), 

показує ступінь пояснення експериментальних даних моделлю. 

Коефіцієнт детермінації R2 вказує на те, яка частка варіації поясненої 

змінної зумовлена варіацією змінної, що її пояснює (0 ≤ R2≤ 1). Чим ближче R2 

до одиниці, тим краще регресія апроксимує емпіричні дані. Якщо ж R2 = 1, то 

між Х та Y існує функціональна залежність, тоді як R2 = 0 свідчить про те, що 

пояснена зміна не залежить від вибраного набору змінних. 

Для отриманої моделі значення коефіцієнта детермінації дорівнює 0,997. 

Тобто отримана модель на 99,7 % пояснює зміну обсягів реалізації продукції 

підприємства. 

Нормированный R-квадрат має зміст «песимістичного прогнозу» R-

квадрата. Нормований (скоригований чи адаптований) коефіцієнт детермінації 

визначається таким чином:  
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На відміну від R2 може зменшуватись при введенні в модель нових 

змінних, що пояснюють, але не чинять суттєвого впливу на залежну зміну, тоді 

як R2 у таких випадках збільшується. 

Стандартная ошибка – середньоквадратичне відхилення моделі: 

2SS  ,      (2.4) 
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Рисунок 2.1 – Результати регресійного аналізу 
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Стандартна похибка описує розмір відхилення фактичного значення 

залежної змінної від лінії регресії, тобто діапазон зміни обсягу реалізації 

продукції варіюється від розрахованої величини на  9864,68 тис. грн. 

Наблюдения – кількість експериментальних точок. 

Дисперсійний аналіз: 

df – кількість ступенів вільності: на регресію, залишкова та загальна; 

SS – сума квадратів відхилень між експериментальними та розрахованими 

згідно з моделлю значеннями; 

Комірка С12 містить пояснену суму квадратів, зумовлену регресією. 

Комірка С13 містить залишкову суму квадратів, що пояснює відхилення 

від регресії. 

Метод найменших квадратів полягає у виборі такого набору коефіцієнтів 

серед усіх можливих, що забезпечує мінімальне значення SSoст. 

MS – дисперсія; 

F – F-статистика. 

Вибіркове значення F, що має розподіл Фішера, у комірці Е12 

застосовується для оцінки значущості коефіцієнта детермінації R2. 

Значимость F – показує ймовірність можливості хибного висновку на 

основі одержаних даних. 

F і значущість F дозволяють перевірити значущість рівняння регресії, 

тобто установити відповідність результатів регресійної моделі емпіричним 

даним і достатність незалежних змінних, внесених до неї, для опису залежної 

змінної. 

За емпіричним значенням статистики F перевіряється гіпотеза рівності 

нулю всіх коефіцієнтів моделі одночасно. Значущість F – це теоретична 

ймовірність того, що при виконанні цієї гіпотези F-статистика більша за 

емпіричне значення F. 

Рівняння регресії значуще на рівні α, якщо Fрозр > Fтабл, де Fтабл – 

табличне значення F-критерію Фішера. 
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На рівні значущості α = 0,05 гіпотеза H0: β1 = β1 = β2 = βk = 0 відкидається, 

якщо значущість 05,0F , і приймається, якщо значущість 05,0F . 

Проаналізуємо значущість коефіцієнта множинної кореляції R. При рівні 

значущості α = 0,05 и ступенів вільності k1 = 6 - 3 = 3 та k2 = 5 - 3 = 2.  Критерій 

Фішера Fрозр = 225,553; табличне значення (значущість F) Fтабл = 0,0044.  

За допомогою критерію адекватності Фішера F перевіряється існування 

зв’язку між результуючою та незалежними змінними. Як свідчить проведене 

дослідження, модель є статистично значущою, а гіпотеза про наявність зв’язку 

між залежною та незалежними змінними підтверджується, оскільки значення 

розрахункового критерію Fрозр більше значення критерію Fтабл.  

Результати регресійного аналізу 

Y-пересечение – вільний член рівняння регресії (в цьому випадку – a); 

X1 – член регресійної моделі. Кількість рядків відповідає кількості 

функцій у моделі регресії; 

Коэффициенты – коефіцієнти при відповідних членах регресійного 

рівняння; 

Стандартная ошибка – середньоквадратична похибка при визначенні 

значення відповідного коефіцієнта регресійного рівняння; 

t-статистика – t-статистика, показує значущість даного коефіцієнта; 

P-значение – ймовірність можливості хибного висновку на основі 

одержаних даних; 

P-значення – імовірність, що дозволяє визначити значущість коефіцієнтів 

регресії ai. 

Порівнюючи P-значення з рівнем значущості α = 0,05, маємо: якщо                 

P-значення більше або дорівнює α, то коефіцієнт α незначущий, через те 

гіпотеза Но : α = 0 приймається. 

Нижние 95 %, Верхние 95 % – межі довірчого інтервалу для значення 

коефіцієнта (параметра α) при рівні достовірності 95 %. 

Таким чином, рівняння множинної регресії має вигляд: 

Y = 29554,91+ 1,069X1 – 0,584X2 – 22,763X5,   (2.6) 
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тобто отримуємо рівняння математичної моделі. 

Визначимо розрахункові значення y за отриманою моделлю та побудуємо 

графік фактичних та розрахункових значень обсягу реалізації продукції               

(рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2. – Графік фактичних та вирівняних за моделлю значень  

результативної ознаки 

 

Розраховані значення наведені у таблиці 2.5. 

Перевіримо точність моделі за середньою відносною похибкою 

апроксимації за формулою: 
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  = 1,23%  < 15%, що свідчить про високу точність моделі. 
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Таблиця 2.5 – Розрахунок значень y за отриманою моделлю і даних для 

визначення точності моделі 

Показник 
Обсяг реалізації 

фактичний, тис. грн 

Обсяг реалізації, 

розрахований за 

допомогою моделі,  

тис. грн 

ABS  

((Yстат.-

Yрозр.)/Yстат.) 

Рік Yстатист. Yрозрах. 

2007 275632,7 276664,25 0,00374 

2008 367271,0 365775,88 0,00407 

2009 149322,9 151206,14 0,01261 

2010 230290,3 232071,29 0,00773 

2011 376525,4 364814,01 0,0311 

2012 468090,7 475012,73 0,01479 

Всього 1867733,0 1865544,30 0,07405 

Середні 

значення 
311288,83 310924,05  

 

Визначимо коефіцієнт еластичності, який показує, на скільки відсотків 

зміниться значення результативної ознаки (Y) зі зміною певного фактора на 1 % 

при фіксованому (середньому) значенні інших факторів, і розраховується за 

формулою: 

y

x
a

X

Y

Y

X
E ii 




                                             (2.8) 

Ei1 = 0,75368; Ei6 = -0,01307; Ei7 = 0,15984. 

Інтерпретація коефіцієнтів моделі. 

При нульових значеннях усіх факторів впливу обсяг реалізації продукції 

дорівнюватиме a0 = 29554,91 тис. грн. 

Оскільки P-значення цього коефіцієнта дорівнює 0,379, то він незначно 

відрізняється від нуля. 

Те, що коефіцієнт a1 = 1,069, означає, що при збільшенні випуску 

товарної продукції на 1 тис. грн реалізація зростає на 1069 грн. На практиці у 

ринковій економіці збут продукції відбувається відповідно до портфеля 

попередніх замовлень, а не власних, зумовлених ресурсним забезпеченням, 

планів підприємства на виробництво, і лише незначна частина продукції може 
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реалізовуватись унаслідок незапланованих продажів. Іншим фактом, що може 

пояснити цю ситуацію, є тривалий виробничий цикл і досить трудомістке 

транспортування виготовленої продукції, а також порушення умов розрахунків 

(невчасна оплата за договором). 

Значення коефіцієнта a2 дорівнює -0,584 та свідчить, що збільшення 

залишків готової нереалізованої продукції на складах ПАТ «Кредмаш» на 

1 тис. грн призводить до зменшення обсягів реалізації на 584 грн. Знайдений 

коефіцієнт означає, що планування виробництва і реалізації налагоджено 

недостатньо і на підприємстві відбувається перевиробництво продукції, яка не 

реалізується протягом поточного року; додаткові поточні замовлення не здатні 

перекрити надлишок. Особливо відчутно перевиробництво проявилось в 

умовах кризи 2008–2009 рр., коли переважна більшість замовлень були 

скасовані і продукція не відвантажувалась. 

Коефіцієнт a3 в отриманій моделі дорівнює -22,763. Зі збільшенням 

витрат, пов’язаних з усуненням браку, обсяг реалізації продукції підприємства 

зменшується на 22,763 тис. грн. Отже, слід відмітити високу ефективність 

заходів з усунення дефектів і браку продукції. Тому можна запропонувати 

особливу увагу приділити заходам, спрямованим на підвищення якості 

продукції, скорочуючи тим самим обсяги нереалізованої продукції та 

створюючи імідж надійного партнера, що продає продукцію, яка відповідає 

міжнародним стандартам якості. 

Аналіз P-значень показує, що всі коефіцієнти значущі. 

Таким чином, за допомогою пакета регресійного аналізу в MS Excel була 

побудована багатофакторна лінійна регресійна модель, що відображає 

залежність обсягу реалізації продукції підприємства, продажів від обсягу 

товарної продукції, залишків готової нереалізованої продукції на складах та 

витрат, пов’язаних з усуненням браку. 

Відповідно до проведеного дослідження отриманої моделі її якість є 

високою, оскільки коефіцієнт множинної кореляції R свідчить про тісний 

зв’язок усіх незалежних змінних і результуючої змінної; коефіцієнт 
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детермінації моделі R2 показує високу адекватність моделі, що підтверджує і 

скоректований коефіцієнт детермінації; а критерій адекватності Фішера F 

характеризує високу статистичну значущість отриманої моделі. 

На даному етапі виходу з кризи найбільш прагматичною точкою зору 

будемо вважати, що попит на дорожню техніку, яка виготовляється ПАТ 

«Кредмаш», знаходиться в процесі стабілізації та незначного переходу до 

зростання. Неправильний розрахунок обсягів реалізації та відповідно 

надходжень фінансових коштів може негативно вплинути на фінансовий стан 

підприємства. 

Прогноз обсягів реалізації дозволяє встановити частку ринку, яку 

передбачається завоювати своєю продукцією. Для цього використовуються 

інші математичні та маркетингові інструменти. Зазвичай прогноз ґрунтується: 

на оцінці показників перспективного попиту; на оцінці пропозицій з боку інших 

виробників; на результатах ринкових прогнозів і прогнозі частки ринку; на 

прогнозах цін на товари. 

Найбільш частою помилкою при складанні прогнозу реалізації є 

недостатнє урахування еластичності попиту, який потрібно ретельно оцінювати 

в процесі маркетингового аналізу плану. Слід підкреслити головні ризиковані 

моменти, здатні перешкодити досягненню прибутковості виробництва. 

Необхідно ретельно зважити і проаналізувати всі фактори, що можуть завадити 

досягненню намічених обсягів реалізації, і обмежитися реалістичними 

показниками у прогнозі. До переліку зовнішних чинників, які знижують 

ефективність діяльності підприємства, належать, зокрема, скорочення обсягу 

продажів та затримка з досягненням запланованого рівня продуктивності. Тому 

необхідно застосовувати ефективні заходи щодо подальшого підвищення 

обсягів реалізації як у поточному періоді, так і на перспективу.  
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2.2 Розрахунок шкал заохочувальних надбавок до оптових цін 

продукції підвищеної якості 

2.2.1 Принципи побудови шкал 

Методику розв’язання конкретних питань, що виникають під час 

розробки шкал економічного стимулювання, розглянемо на прикладі шкал 

заохочувальних надбавок до оптових цін виробів підвищеної якості. 

Вимоги, що висуваються до цих шкал, можуть бути сформульовані в 

такий спосіб. 

1. Шкали повинні бути диференційовані для різних груп продукції 

залежно від сформованого відносного ефекту. 

2. Загальна маса надбавок, виплачених за шкалами, має бути обмежена 

визначеними розмірами. У протилежному випадку виплати можуть бути 

занадто великими, що призведе до росту оптових цін, невиправданого 

збільшення грошової маси в населення і т. д. У нафтогазовій промисловості 

середній (загальний) рівень надбавок може скласти 70 % нормативу 

рентабельності по кожній групі продукції (підгалузі). 

3. Обмеження максимального рівня надбавок. Він не повинен 

перевищувати 100 % нормативної рентабельності при найвищих значеннях 

ефекту. Оскільки збільшення ефекту в принципі не має меж, то це означає, що 

шкалами повинна передбачатися «межа» заохочення, вище якої воно не може 

зрости. 

4. Установлення мінімальної межі (порогу) ефекту, нижче якого надбавки 

не виплачуються. Це пояснюється моральним старінням техніки за період її 

розробки, необхідністю звузити базу застосування недостатньо ефективної 

техніки, а також неточністю застосовуваних методик визначення економічної 

ефективності, про що йшла мова вище. Поріг ефекту повинен бути 

встановлений у середньому на рівні 15 % до нижньої межі цін (з урахуванням 

витрат на освоєння нової продукції), але він може коливатися по окремих 

підгалузях і групах виробів залежно від відносної ефективності їхньої 

продукції. Щоб створити зацікавленість у модернізації продукції, спрямованої 
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на її здешевлення, допускається зниження порогу до 5 % за умови, що нова ціна 

не перевищує ціни базового виробу. 

5. Надбавки в будь-якому випадку не повинні перевищувати 50 % 

економічного ефекту. Тому шкали будуються таким чином, що в міру 

зростання ефекту відносні розміри надбавок знижуються. Досить, щоб ця 

вимога була слушною для первісних інтервалів шкал. Оскільки шкали повинні 

регулювати рух надбавок у міру зростання відносного ефекту нових виробів, 

розрахунок варто застосовувати на прогнозованому рівні останнього. Найкращі 

дані для такого прогнозу дає використання відомостей про фактично 

сформований ефект з урахуванням можливих тенденцій подальшого розвитку 

техніки. 

Як випливає з першої вимоги, шкали повинні бути різними для 

різнорідних за величиною ефекту груп продукції (підгалузей) і однаковими для 

тих груп виробів, у яких ефективність нової техніки приблизно однакова. 

Оскільки абсолютно однакових за ефективністю виробів немає, порівняння 

повинне проводитися не для точних рівнів ефекту, а для розподілу кожної 

групи продукції за величиною цього ефекту. Інакше кажучи, варто порівнювати 

ряди розподілу виробів за величиною ефекту в кожної підгалузі й об’єднати в 

одну групу ті з них, істотні характеристики рядів розподілу яких за величиною 

ефекту статистично збігаються, а також продукція яких економічно однорідна. 

Ця остання ознака визначається експертно після статистичної перевірки. 

Після того як групування зроблено, можна перейти до обґрунтування 

функції заохочення Y = f(X), де Y – у даному випадку надбавка до ціни, а X – 

відносний ефект. В одній з найбільш простих функцій (степеневій) Y = аХb 

параметри а і b можуть бути розраховані, виходячи із заданих кількісних 

обмежень. Головні з них – за масою надбавок та їхніми верхніми межами. 

Оскільки параметрів функції теж два, ці вимоги покладено в основу системи 

рівнянь. 

З вимог до маси заохочення (надбавок) випливає, що загальна сума їх 

повинна дорівнювати заздалегідь заданій величині. Звідси в загальному вигляді 
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це рівняння має вигляд: 

,)( hYhXf        (2.9) 

де h  – ваги, що враховують частоту, з якою зустрічаються ті чи інші випадки 

ефекту;  Y – середній розмір заохочення (надбавок), на який необхідно вийти 

при розрахунку параметрів системи, а підсумовування ведеться за всіма 

можливими випадками ефекту, що підлягає стимулюванню. 

Друге рівняння, необхідне для визначення параметрів функції 

заохочення, ґрунтується на економічній вимозі про обмеження максимального 

розміру надбавок. Якщо позначити взяті як максимально можливі однакові 

рівні ефекти через Хмакс  і надбавки через Yмакс ,  то це рівняння в найбільш 

загальному вигляді можна буде записати так:  f (Xмакс) = Yмакс .  

Підставивши замість загального виразу функції заохочення Y = f(X)  

взяту степеневу функцію Y  = аХb,  одержимо необхідну систему рівнянь: 

,hYhbX         (2.10) 

максмакс YbX  .       (2.11) 

Розв’язавши цю систему щодо параметрів зв’язку а  і  b, можна визначити 

функцію заохочення, що дорівнює Y = аХb.  Але попередньо необхідно 

установити числові значення величин h, Хмакс, Y , та Yмакс, що входять у 

систему, а також меж підсумовування. 

Найпростіше визначити значення середнього і максимального рівнів 

надбавок Y  і Yмакс.  Вони випливають із зазначеної вище вимоги, щоб у 

середньому маса надбавок не перевищувала 70 % нормативу рентабельності, а 

найбільша виплачена надбавка – 100 % тієї самої величини. Іншими словами, 

Y = 70 % і Yмакс = 100 %.  Складною є справа із визначенням інших величин 

і, насамперед, ваг h.  

Для цієї мети використовуються розподіли виробів за рівнем їх ефекту X  

(точніше, логарифма ефективності Z) .  До складу розподілу включаються всі 

вироби, що складають загальну групу, для якої розраховується шкала надбавок. 
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Точно прогнозувати максимальний рівень ефекту не можна, тому що 

завжди є можливість появи виробу з іще більшим відносним ефектом. Та це і не 

потрібно. 

Якщо ефект перевищив визначений рівень, то величину надбавки можна 

установити на деякому сталому рівні, що не змінюється при подальшому рості 

ефекту, а стимулювання авторів нової техніки здійснювати за рахунок цієї 

твердої суми, але у вигляді премій, що збільшуються. При цьому важливо 

встановити цей граничний рівень ефекту Хмакс,  після якого надбавка вже не 

росте у таких розмірах, щоб, з одного боку, він був у межах виконання (тому 

що в протилежному випадку зменшуються стимули до росту ефекту і мало хто 

буде одержувати «максимальне» заохочення Yмакс),  а з іншого боку – досягти 

цього «максимуму» можна не завжди і не всім колективом, тому що це також 

послабило б стимулюючу дію системи. 

Таким чином, задача зводиться до визначення можливої частки виробів, 

що перевершили за рівнем ефекту граничний ефект Хмакс.  Ця частка може бути 

встановлена на рівні, скажімо, 10 чи 5 % від загальної кількості всіх виробів. З 

огляду на те, що найбільше заохочення Yмакс = 100 % не дуже відрізняється від 

середнього заохочення Y = 70 %, є доцільним зупинитися на 10 %-вій межі. 

Іншими словами, Хмакс  установлюється (розраховується) так, щоб її досягло не 

менше 10 % усіх випадків (як, скажімо, при максимумі надбавки в 150 % 

нормативу його доцільніше було б установити на рівні 5 відсотковій границі). 

З огляду на те, що розподіл ефекту підпорядковується логнормальному 

закону і що аргумент інтегральної функції нормального розподілу, що відсікає 

10-відсоткову площину, складає 1,28. Спочатку знаходять Zмакс= Z +1.28 ,  а 

потім уже потенціюванням визначають Хма кс=antilgZмакс  (якщо Z= lgX ;  

n

Z
Z




__

 – середнє арифметичне ряду; 
n

d


2

  – середнє квадратичне 

відхилення; n – кількість членів ряду; ∑d2=∑Z–nZ2
 –  сума квадратів 

відхилення від середнього). Зрозуміло, що під час моделювання маси надбавок 

∑ах у  h для цього останнього інтервалу рівень надбавки варто взяти таким, що 
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дорівнює максимальній величині, яка відповідає значенню ефективності X = 

Хмакс.  

На цій стадії розрахунків варто прийняти рішення про мінімальну межу 

ефекту, починаючи з якої здійснюється стимулювання, тобто визначити Хмін .  

Як вказувалося у вихідних вимогах до системи надбавок, у середньому цей 

рівень повинен складати 15 %, тобто Хмін  = 15 .  При цьому питома вага при 

усередненні повинна братися за вартістю продукції або ж за масою її ефекту. 

Доцільно також, щоб Хмін  вилучав із заохочення приблизно одинакові частки 

маси виробів для кожної групи підгалузей. 

У зв’язку з цим є доцільним установлювати Хмін  для кожної групи 

виробів приблизно на рівні однієї й тієї самої частки ряду розподілу, для того 

щоб шляхом наступних округлень і змін цієї частки, а також перевірок 

зважуванням середнього значення вийти на потрібний рівень Хмін  = 15.  

Гарні результати дає, наприклад, установлення цієї частки спочатку на 

рівні 5 % усього розподілу, що відповідає Zмін= Z – 1,64σ .  Далі ж здійснюють 

необхідні уточнення. 

Знання остаточних величин Хмін  дозволяє визначити межі 

підсумовування під час моделювання сум заохочення. Справді, якщо ефект Хмін   

не заохочується надбавкою, то частку цих виробів необхідно винести за межі 

підсумовування. Частка визначається на основі тих самих операцій, що і 

приблизний рівень Хмін,  але в зворотному порядку: спочатку за остаточним 

Хмін  знаходять (логарифмуванням)  Zмін,  потім аргумент інтегральної функції 

нормального розподілу: 

t =  


мінZZ 
,      (2.12) 

і після цього за таблицями інтегральної функції вже частку Р= F(t).  

Для світлих нафтопродуктів на ПАТ «Укртатнафта»:  

Z  = 1,5527 і  σ = 0,3136.  
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Тоді Zмакс = 1,5527 + 1,28 х 0,3136 = 1,9541 ,  чи граничний рівень 

ефекту, після якого припиняється ріст надбавок, складе Хмакс = antilg 1,9541 

= 89,97 ≈ 90.   

Приблизний рівень Zмін   знаходимо як 1,5527 - 1,64*0,3136 = 1,0384,  

звідки Хмін = аntilg 1,0384 = 10,92  чи з округленням Хмін  = 10.   

У такому випадку остаточне значення Zмін = Lg10  = 1,0000 ,  звідки: 

.762,1
3136,0

5527,10000,1



t  

Далі за таблицями нормального розподілу F(-1,762) = 3,9 %.  Іншими 

словами, не досягне межі стимулювання 3,9%  усіх розглянутих виробів і тому 

їх не слід включати до розрахунків під час наступного моделювання. 

 

2.2.2 Розрахунок середньоінтервальних значень 

Що стосується величини інтервалу, то останній інтервал складе в 

логарифмах від 1,9541 і більше, а в натуральних числах – від 89,97 і більше 

(теоретично до нескінченності). Величина інших інтервалів може бути взята (у 

логарифмах) в 0,2. Тоді границі їх складуть 1,0 – 1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 1,954 – ∞. 

Розрахунок середньоінтервальних значень Хi, їхніх логарифмів Zi  і ваг h 

наведено в табл. 2.6.  

 

Таблиця 2.6 – Розрахунок «ваг» і середньоінтервальних значень 

Z 


ZZt   h F(t),% X X i  Z i  

1,0 -1,76 9,24 3,90 10,00 12,93 1,1116 

1,2 -1,12 18,07 13,14 15,85 20,43 1,3116 

1,4 -0,49 24,75 31,21 25,12 32,47 1,5115 

1,6 0,15 22,56 55,96 39,81 51,46 1,7115 

1,8 0,79 11,48 78,52 63,10 76,54 1,8339 

1,9541 1,28 10,00 90,00 89,97 89,97 1,9541 

∞  ∞   100,00    
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Таким чином, у результаті проведених обчислень отримано значення 

«ваг» h, найбільшого значення ефекту, після якого припиняється ріст надбавки 

Xмакс = 89,97, меж підсумовування ∑h, що складають не всі 100 % виробів, а 

тільки 100 % – 3,90 % = 96,1 %.  

Крім того, відомі (задані умовами) значення Y = 70 і Yмакс = 100. Їх 

підставлення в систему рівнянь дає її числовий вираз: 

.10097.89

;672710.9670





b

bhX




 

Параметри функції заохочення знаходять шляхом розв’язання системи 

рівнянь, складеної з урахуванням із пропонованих до системи стимулювання 

вимог. Приклад такої системи наведений вище. Однак розв’язання її не просте. 

Якщо від одного з невідомих – параметра а звільнитися порівняно легко і 

для цього досить поділити одне рівняння на інше, то далі звичайні методи 

розв’язання виявляються непридатними. Дійсно, поділивши перше рівняння на 

друге, маємо: 

,27,67
97,89 0 

 hbX
     (2.13) 

але одержати звідси значення параметра b прямим розрахунком неможливо. 

Задача може бути розв’язана тільки шляхом послідовної підстановки 

значення b до члена за знаком суми й обчислення потім того члена, що не 

стоїть за знаком суми, і так до повного збігу. З цією метою проведемо спочатку 

деякі перетворення. З попереднього виразу маємо: 

;
27,67

97,89
bXb 

    ;27,6797,89 LghXLgbLg b    

;8279,19541.1  hbXLgb     (2.14) 

.93540,051174,0  hXLgb b  

Довільно підставивши до останнього виразу деяке значення параметра b, 

на його основі одержуємо нове значення цього параметра (позначимо його 

через b'), якщо воно не збіглося з попереднім, то підставляємо до формули 
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щойно отримане значення і так доти, поки два останніх значення параметра b 

не збігатимуться. 

На першій ітерації беремо b = 0,500  (як середнє з крайніх значень 

параметра – нуля й одиниці).  

Далі необхідно визначити суму добутків ∑Х0,5
i × hi. Для цього логарифми 

середньоінтервальних значень Zi множимо на 0,5, потім потенціюємо отримані 

добутки і множимо на «ваги» h. При цьому ніби моделюється маса заохочення, 

отримана за даного значення параметра b (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7 – Моделювання маси надбавок 

Z i  h i  

b  = 0,500 b = 0,456 b  = 0,444 

bZ1  Xb
i  ib hX

i
 bZ i  Xb

i  Xb
ih i  bZ i  X i

b  X i
bh i  

1,1116 9,24 0,5558 3,596 33,23 0,5069 3,213 29,69 0,4936 3,118 28,79 

1,3116 18,07 0,6558 4,527 81,80 0,5981 3,964 71,63 0,5824 3,823 69,08 

1,5115 24,75 0,7558 5,699 141,05 0,6892 4,889 121,0 0,6711 4,689 116,05 

1,7115 22,56 0,8558 7,174 161,85 0,7804 6,032 136,08 0,7599 5,753 129,79 

1,8839 11,48 0,9420 8,750 100,45 0,8591 7,230 83,00 0,8365 6,863 78,79 

1,9541 10,00 0,9771 9,486 94,86 0,8911 7,782 77,82 0,8676 7,372 73,72 

Всього  96,10   613,24   519,22   496,22 

 

Як видно з таблиці, на першому кроці розв’язання при b = 0,5 сума 

добутків ∑Xbh  дорівнює 613,24. Підставивши це значення до ітераційної 

формули, маємо: 

b'  = 0,511741lg 613,24 – 0,93540 = 0,51174 × 2,7877 – 0,93540 = 0,49117. 

Таким чином, різниця  

Р = b' – b  = 0,49117 – 0,500 = -0,00883 ≠ 0. 

Отже, процес  варто продовжити. Іншими словами, тепер необхідно 

почати новий крок (ітерацію) розв’язання, тобто підставити b = 0,491 і т. д. 

З метою прискорення процесу може бути використано наступний прийом. 

Для двох сусідніх значень різниці, у свою чергу, обчислюється їх різниця ∆Р і 
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на неї ділять різницю між двома сусідніми значеннями параметра b, іншими 

словами, знаходять величину 
.

P

b





 Далі на неї множать різницю ∆Р даної 

ітерації й одержують те виправлення ∆b, на яке варто змінити параметр b 

наступної ітерації, щоб процес швидше зійшовся. На першій ітерації різниці ∆Р 

і ∆b ще невідомі, але як їх частку P

b





зручно взяти 5. Тоді для другої ітерації: 

b2 = Р1 × 5 = -0,00883 × 5=-0,00441 0,044. Отже, нове значення параметра b 

має становити 0,500 - 0,044 = 0,456. Його і підставляємо до другої ітерації. Усі 

розрахунки зводимо до табл. 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Розрахунок параметра b ітераційним способом 

№
 

іт
е

р
а

ц
ії

 

b ∆b  ∑Xbh 

L
g

∑
X

b
h

 

0
,5

1
1

7
4

L

g
∑

X
b
h

 

b '  P=  b'- b  ∆Р  
P

b




 

1 0,500   613,24  2,7877 1,42657 0,49117  0,00883   5,000  

  -0,044       0,00700   

2 0,456  519,22 2,7154 1,38957 0,45417  0,00183   6,280  

  -0,012       _  _  

3 0,444  496,22 2,6957 1,37949 0,44409  0,00009    

 

У другій ітерації сума добутків ∑Хbh  дорівнює 519,22. Підставивши її до 

ітераційної формули, одержуємо b'2 = 0,45417 ,  що відрізняється від значення 

b2 на цій ітерації тільки на 0,00183, тобто приблизно в 4 рази менше, ніж на 

першій ітерації.  

Отже, процес іде в потрібному напрямі. Разом з тим, різниця ще 

перевищує 0,001 і тому його варто продовжити.  

Обчислюємо ∆Р = – 0,00833 – (– 0,00183) = – 0,00700. 
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Звідки 285,6
007,0

044,0











P

b
. Помноживши цю величину на Р = – 0,00183, 

одержуємо ∆b = – 0,012, звідки b3 = 0,456 –0,012 = 0,444.  

На третій ітерації b3 = 0,44409, а різниця ∆Р = 0,00009, що менше 0,001. 

Тому процес розв’язання можна далі не продовжувати, і параметр b = 0,444. 

Параметр а функції заохочення розраховуємо за кожним з рівнянь 

системи окремо. Відповідно до першого рівняння 
hbX

 6727 .  

Сума добутків ∑Х 0,444 h уже обчислена на останній ітерації. Вона 

дорівнює 496,22, звідки 556,13
22,496

6727 a . 

Відповідно до другого рівняння ,564,13
97,89

100
444,0 a  тобто до четвертого 

знака обидва значення збігаються. Отже, можна стверджувати, що а = 13,56, а 

вся функція заохочення має вигляд: 

Y = 13,56X 0,444.      (2.15) 

 

2.2.3 Розрахунок інтервалів шкали надбавок 

Кількість інтервалів шкали надбавок не повинна бути занадто великою чи 

надмірно малою, межі їх мають бути «круглими», і в кожному інтервалі 

доцільно мати приблизно однакову кількість виробів. Крім того, при побудові 

шкали необхідно врахувати, що в інтервалі від 5 до 10 % надбавка може 

встановлюватися тільки тоді, коли ціна не вища за ціну первісного продукту. 

Іншими словами, перший інтервал, власне кажучи, тим самим уже 

встановлений: 5% випливають безпосередньо з вимог до шкали, а 10 % 

отримані нами як поріг стимулювання. Число інших інтервалів може 

дорівнювати 5. Тоді, з огляду на те, що 3,9 % випадків з ефектом менше 10 % не 

потрапляє під стимулювання за загальним правилом, інші 96,1% ділимо на 5 і 

одержуємо 19,22 % на кожний інтервал. Отже, у другому інтервалі шкали має 

бути приблизно 19,22 % усіх випадків, чи від 3,90 до 23,12; третьому – від 23,12 

до 42,34 і т. д. Отримані накопичені подробиці можуть розглядатися як 
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значення інтегральної функції нормального розподілу. Далі за таблицями 

інтегральної функції можуть бути визначені значення її аргументу t, а потім і 

значення логарифмів меж інтервалів Z за формулою tZZ   чи з 

урахуваннямотриманих раніше числових значень tZ 3136,05527,1  . 

Знаючи значення Z, від них легко потенціюванням перейти до 

натуральних розрахункових меж інтервалів Хрозр, округлення яких дає шукані 

межі. При цьому, у процесі округлення варто прагнути до того, щоб і розміри 

інтервалів (різниці між сусідніми межами були також числами 10, 20, 25, 50, 

тому що це полегшить потім розрахунок нормативів заохочення. 

Перша межа (чи початкова межа першого інтервалу) проставлена, 

виходячи із заданої умови, усі наступні межі, крім останньої, обчислені за 

описаним правилом, остання межа встановлена на рівні Xмакс= 90 % 

ефективності (табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9 – Розрахунок інтервалів шкали надбавок 

F(t) t Z Xрозр  
Межі 

інтервалу 

Розміри 

інтервалу 

– – – – 5 
5 

3,90 -1,762 1,0000 10,00 10 

10 

23,12 -0,73 1,3238 21,08 20 

10 

42,34 -0,19 1,4931 31,13 30 

15 

61,56 0,29 1,6436 44,01 45 

20 

80,78 0,87 1,8255 66,91 65 

25 
100,00 ─  ─  ─  90 

 

Шкала надбавок включає дві групи нормативів: перший норматив 

нараховується у твердій сумі при досягненні ефектом нижньої межі інтервалу, 

другий – за кожний відсоток перевищення ефектом цієї нижньої межі. Таким 

чином, загальна величина надбавки складається з двох частин – одна 
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виплачується в однаковому розмірі при потраплянні ефекту в даний інтервал 

шкали (перший норматив), а інша визначається множенням другого нормативу 

на величину перевищення ефектом продукту нижньої межі інтервалу. При 

цьому забезпечується як зміна відносного рівня заохочення в міру зростання 

ефекту, так і плавність цієї зміни, відсутність стрибкоподібних приростів 

надбавки. Розрахунки починаються з визначення значень функції заохочення 

для кожної межі інтервалів ефекту.  

Зокрема, у розглянутому прикладі для значень ефекту X, що дорівнюють 

послідовно 5, 10, 20 до 90, повинні бути знайдені величини Y  = 13,56 X0 ,444 .  

Точність результатів при цьому може бути обмежена одним знаком після коми. 

Усі розрахунки ведуться в табличному вигляді (табл. 2.10). 

 

Таблиця 2.10 – Розрахунок нормативів шкали 
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β
∆

X
 

5 270,7 
5 

25 
12,7 2,54 2,6 13 

10 37,7 38 

10 13,3 1,33 1,4 14 

20 51,3 52 

10 9,4 0,94 1,0 10 

30 61,4 62 

15 11,5 0,77 0,8 12 

45 73,5 74 

20 12,5 0,63 0,6 12 

65 86,5 86 

25 14,0 0,56 0,5 14 
90 100,0 – 

 

Перший норматив шкали (або норматив а) повинен бути якнайближче до 

значення функції заохочення Y. Це останнє значення для найменшої межі 

стимулюючого ефекту складає 27,7 % нормативної рентабельності. Тепер 
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необхідно перевірити, чи дотримується при цьому умова про те, щоб надбавка 

не складала більш 50 % ефекту. При ефекті 5 % до ціни максимально можливе 

значення надбавки складе 2,5 % до ціни, чи 2,5 × (100 + Рн) %  собівартості, 

причому Рн  позначає нормативну рентабельність до собівартості у відсотках. 

Величина ж надбавки за першим нормативом складе у відсотках до собівартості 

в загальному вигляді а1 Рн. Нерівність, що перевіряється, повинна мати такий 

вигдяд:  

 а1Рн   ≤ 2,5(100+Рн) ≤  або  а ≤  2,5
н

Р
н

Р100
.   (2.16) 

Якщо тепер до отриманого виразу підставити значення нормативної 

рентабельності, установлене для даної групи виробів (бензинів), то можна 

одержати межу для першого нормативу початкового інтервалу шкали надбавок. 

Для розглянутої групи виробів нормативна рентабельність складає 11 %, звідки 

межа першого нормативу складе 25,22 %, тобто він нижчий від отриманого 

значення функції заохочення. Тому при побудові шкали тут варто трохи 

відступити від функції заохочення (принаймні, у першому інтервалі). 

Відповідно до вимоги про округлення нормативів візьмемо, що а1=25.  

Тоді приріст надбавки в першому інтервалі при орієнтуванні на функцію 

заохочення складе ∆Y = 37,7 – 25 = 12,7. Відповідне значення проставлене в 

початковому рядку графи ∆Y.  

Якщо ж урахувати, що величина цього інтервалу ∆Х = Х2 – Х1 = 10 – 5 = 5, 

то швидкість зміни надбавки всередині цього інтервалу, зумовлена приростом Y 

на одиницю приросту X, складе .54,2
5

7,12




X
Y

 Отже, якщо дотримуватися 

строго значень функції заохочення, другий норматив надбавки, що регулює її 

рух при перевищенні ефектом нижньої межі інтервалу, повинен був би бути 

2,54 за кожний відсоток ефекту. Округлення дає або 2,5 %, або 2,6 %. Але при 

першому варіанті округлення сума надбавки за весь приріст ефекту в цьому 

інтервалі складе 2,5 × 5 = 12,5, що змусить увести дробовий норматив для 

другого інтервалу (25 + 12,5 = 37,5 %). Щоб уникнути цього, зупинимося на 
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другому варіанті округлення. Отже, β1 = 2,6, тоді приріст надбавки в цьому 

інтервалі за шкалою складе β1 × ∆Х = 2,6 × 5 = 13, і норматив для другого 

інтервалу буде, а2 = 25 + 13 = 38. 

Проілюструємо розрахунок нормативу β2 .   

Можливий приріст надбавки під впливом росту ефекту всередині 

другого інтервалу складе ∆Y2 = 51,3 – 38 = 13,3.  

Оскільки величина ∆Х2  = 20 – 10 = 10, то швидкість зміни надбавки 

всередині інтервалу дорівнює 13,3:10 = 1,33. Округлимо отримане число (щоб 

одержати більш зручне парне число), у підсумку β2  = 1,4, звідки наступний 

норматив, а3  = 38 + 1,4 × 10 = 52 і т. д. 

Аналогічно проводяться розрахунки за іншими інтервалами шкали. 

Виняток складає тільки останній інтервал. Тут за звичайними правилами 

округлення норматив β6  було б ближче установити на рівні 0,6 %, але, по-

перше, таке значення має вже норматив β5 .  А, по-друге, останній норматив β 

краще округляти в менший бік, тому що це дозволяє відсунути той рівень 

показника X, який стимулюється, після чого заохочення його приросту вже 

припиняється. Це, у свою чергу, дозволяє підсилити стимулюючий вплив 

системи й у будь-якому разі більш ефективно, ніж зниження межі 

стимулювання, що мало б місце при округленні нормативу в більший бік. 

 

2.2.4 Шкала заохочувальних надбавок до оптових цін 

високооктанових бензинів вищої категорії якості 

В остаточному вигляді шкала наведена в табл. 2.11. Таблиця складається 

з трьох граф. У першій графі наводяться інтервали ефективності виробів, а в 

двох інших - нормативи для надбавок. Ефективність бензину АІ-95 підвищеної 

якості складе 23,4 %. Тоді відповідно до третього інтервалу шкали надбавка 

повинна скласти 52 + 3,4 × 1 = 55,4 % до нормативної чи рентабельності (при   

11 %-вому рівні останньої) 6,094 % до собівартості. 
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Таблиця 2.11 – Шкала надбавок до оптових цін високооктанових бензинів 

вищої категорії якості 

100)1
100

( 


он
З

нп
Ц

вп
Ц

 

Надбавки до нормативної рентабельності, % 

За досягнення нижньої 

межі інтервалу 

Додатково кожний відсоток 

понад нижню межу інтервалу 

5-10* 25 2,6 

10-20 38 1,4 

20-30 52 1,0 

30-45 62 0,8 

45-65 74 0,6 

Вище 65  86 0,5**  

*За умови, що ціна нового бензину не перевищує ціни базисного.  

** Але не вище 100 %. 

 

Відповідно до вихідних вимог до шкали надбавка супроводжується двома 

застереженнями. Відповідно до першої примітки при відносному ефекті від 5 

до 10 % надбавка до ціни виплачується тільки в тому випадку, коли нова ціна 

не перевищує ціни базисного виробу.  

За другою приміткою вона не може бути вищою за 100 % нормативної 

рентабельності.  

Якщо, наприклад, ефект виробу складе 103 %, то за шкалою надбавка 

повинна була б скласти 86 + 38 × 0,5 = 105 %, однак вона виплачується тільки 

на рівні «межі» у розмірі 100 % до нормативної рентабельності. 

 

2.3 Використання рядів динаміки в розробці управлінських рішень 

 

2.3.1 Принципи побудови рядів динаміки 

Ряд динаміки – це послідовність чисел, яка характеризує зміну явища в 

часі. Він являє собою послідовність 2 елементів: рівень ряду (t) – момент або 

інтервал, до якого він належить. Залежно від показника розрізняють ряди: 

абсолютних величин; відносних величин; середніх величин. 
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За ознакою часу ряди поділяють на: інтервальні та моментні. Якщо ряд 

характеризує зміну одного показника, то він називається одновимірним, якщо 2 

і більше – то багатовимірним. Багатовимірні бувають: паралельні ряди; ряди 

взаємопов’язаних показників. Паралельні характеризують динаміку або одного 

показника щодо різних об’єктів, або різних показників щодо одного об’єкта. 

Зв'язок між показниками багатовимірного динамічного ряду може бути 

функціональним або кореляційним. 

Однією з узагальнюючих характеристик рядів є середній рівень : 

                                                                  .     (2.17) 

Якщо відрізки часу між моментами різні, то використовується формула 

середньої арифметичної зваженої: 

                                                                  ,      (2.18) 

де  – середні рівні окремих інтервалів часу; t – тривалість відповідних 

інтервалів.  

Для опису рядів динаміки використовується система взаємопов’язаних 

характеристик: абсолютний приріст; темп зростання; темп приросту; абсолютне 

значення 1 % приросту. 

Обчислення характеристик ґрунтується на зіставленні рівнів ряду. Якщо 

базою при цьому є попередній рівень, то вона називається змінною, а самі 

характеристики ланцюговими. 

Якщо за базу взятий початковий рівень , то базу називають постійною, а 

характеристики базисними. 

Абсолютний приріст характеризує розмір збільшення або зменшення рівня 

ряду за певний період. Вони можуть бути як базисні, так і ланцюгові. 

                                                           – ланцюговий; 

                                                            – базисний. 

Середній абсолютний приріст: 

 ,     (2.19) 

де n – число ланцюгових кінцевих приростів;  – кінцевий рівень ряду. 
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Темп зростання показує, у скільки разів один рівень ряду динаміки 

більший за другий. Обчислюється у відсотках або коефіцієнтом. 

Темп зростання: 

 – ланцюговий, 

  – базисний. 

Темп  приросту – це відношення абсолютного приросту до попереднього 

або початкового рівня або  . Він може бути ланцюговим і базисним, 

залежно від (t). Для характеристики темпів зростання та приростів за весь 

період, охоплений рядом динаміки, обчислюється середній темп зростання та 

темп приросту: 

                                                     ,     (2.20) 

де  - кінцевий базисний темп росту, n – число членів ряду. 

Якщо абсолютні дані динамічного ряду відсутні, то середній коефіцієнт 

можна обчислити  на основі ланцюгових коефіцієнтів. 

Характеристики рядів динаміки пов’язані між собою таким чином: 

1) сума абсолютних ланцюгових приростів дорівнює загальному приросту 

за весь період: 

                               ;     (2.21) 

2) добуток ланцюгових темпів зростання дорівнює кінцевому базисному 

 

3) з темпами приросту арифметичні дії не проводяться. 

При порівнянні інтенсивності розвитку явищ, які відображаються 

динамічними рядами, обчислюють коефіцієнт випередження. Він являє собою 

відношення базисних темпів зростання 3 динамічних рядів за однакові 

проміжки часу: 

                                                             .     (2.22) 

Якщо швидкість процесу в межах періоду, який вивчають, не однакова, то 

визначають прискорення чи уповільнення зростання. Якщо інтервали часу 
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однакові, можна зіставляти базисні характеристики швидкості, якщо інтервали 

часу не однакові, то середні. 

Абсолютне прискорення зростання можна виявити за формулою: 

                                                            .     (2.23) 

Абсолютне значення 1 % приросту – це відношення абсолютного приросту 

до темпу приросту. 

 , або при базовому  ,  

де A% – абсолютне значення 1 % приросту;  – ланцюговий темп приросту;         

– рівень ряду попередній відносно .. 

Середньорічний абсолютний приріст розраховуєть, виходячи з кінцевих 

базисних абсолютних приростів: 

                                                 .     (2.24) 

Середньорічний темп зростання, виходячи з кінцевого базисного темпу 

приросту: 

                                                          .      (2.25) 

Отже, ряд, розміщений у хронологічній послідовності значень 

статистичних показників називають часовими або динамічними. Кожний такий 

ряд повинен включати 2 елементи: 

1) моменти або періоди часу, яких стосуються статистичні дані, що 

наводяться; 

2) статистичні показники, які характеризують об’єкт або явище за певний 

момент часу або за вказаний період. 

 

2.3.2 Визначеня динаміки реалізації продукції ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» 

Обсяг продукції, а саме вантажних вагонів, реалізованої                               

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» з 2006 до 2011 року, 

характеризується такими показниками (табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 – Обсяг реалізованої продукції ПАТ «КВБЗ» за 2006-2011 рр. 

Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Обсяг реалізованої продукції, од. 4349 7650 6387 3367 9084 10750 

 

Визначаємо абсолютні та відносні показники динаміки (за базу порівняння 

2006 р.): абсолютні прирости, темпи зміни і приросту, абсолютне значення 1 % 

приросту, середній абсолютний приріст, середній темп зміни і приросту. 

       Розраховані показники подані в таблиці 19. 

1) Абсолютний приріст за 2006–2011 рр. (ланцюговий) 

       ∆07/06=7650-4349=3301 

       ∆08/07=6387-7650=-1263 

                   ∆09/08=3367-6387=-3020 

                   ∆10/09=9084-3367=5717 

                   ∆11/10=10750-9084=1666 

2) Абсолютний приріст за 2006-2011 рр. (базисний) 

      ∆07/06=7650-4349=3301 

∆08/06=6387-4349=2038 

∆09/06=3367-4349=-982 

∆10/06=9084-4349=4735 

∆11/06=10750-4349=6401 

3) Темпи росту (ланцюговий) 

t07/06=7650/4349 * 100=175,90 

t08/07=6387/7650 * 100=83,49 

t09/08=3367/6387 * 100=52,72 

t10/09=9084/3367 * 100=269,80 

t11/10=10750/9084 * 100=118,34 

            4) Темпи росту (базовий) 

                 t07/06=7650/4349 * 100=175,90 

t08/06=6387/4349 * 100=146,86 

t09/06=3367/4349 * 100=77,42 
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t10/06=9084/4349 * 100=208.88 

                  t11/06=10750/4349 * 100=247,18 

       5) Темп приросту (ланцюговий) 

Т=07/06=175,90-100=75,90 

Т=08/07=83,49-100=-16,51 

      Т=09/08=52,72-100=-47,28 

      Т=10/09=269,80-100=169,80 

      Т=11/10=118,34-100=18,34 

 6) Темп приросту(базисний) 

Т=07/06=175,90-100=75,90 

Т=08/06=146,86-100=46,86 

      Т=09/06=77,42-100=-22,58 

      Т=10/06=208,88-100=108,88 

      Т=11/06=247,18-100=147,18 

7) Абсолютне значення 1% приросту(А%) 

А%=4349/100=43,49 

А%=7650/100=76,5 

А%=6387/100=63,87 

А%=3367/100=33,67 

А%=9084/100=90,84 

Згідно зі співвідношеннями знаходимо: 

 середній абсолютний приріст:  

 середній темп зміни  

 середній темп приросту  

Результати розрахунків наведемо в таблиці 2.13  

Отже, можна зробити висновок, що за період 2006-2011 рр. обсяг реалізації 

продукції вантажного вагонобудування ПАТ «КВБЗ» у середньому збільшився  

на 19,82 %. 
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Таблиця 2.13 – Результати розрахунків 

Рік Обсяг 

реалізації 

продукції, 

од 

Абсолютні 

прирости, од 

Темпи росту, 

% 

Темпи приросту, 

% 

 

А , 

% 

Базові Ланцюгові Базові Ланцюгові Базові Ланцюгові 

2006 4349 - - - - - - 

2007 7650 3301 3301 175,90 175,90 75,90 75,90 43,49 

2008 6387 2038 -1263 146,86 83,49 46,86 -16,51 76,5 

2009 3367 -982 -3020 77,42 52,72 -22,58 -47,28 63,87 

2010 9084 4735 5717 208.88 269,80 108,88 169,80 33,67 

2011 10750 6401 1666 247,18 118,34 147,18 18,34 90,84 

 

Далі аналогічно за формулами визначаємо тенденцію реалізації  

пасажирських вагонів ПАТ «КВБЗ» із 2006 р. 

Обсяг пасажирських вагонів відображений у таблиці 2.14. 

 

Таблиця 2.14 – Обсяг реалізованої продукції пасажирського 

вагонобудування ПАТ «КВБЗ» за 2006–2011 рр. 

Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Обсяг реалізації 

продукції, од. 

62 34 112 21 38 28 

 

Розраховані показники подані в таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 – Результати розрахунків 

Рік Обсяг 

реалізації 

продукції,

од 

Абсолютні 

прирости, од 

Темпи росту, 

% 

Темпи приросту, 

% 

 

А , 

% 

 
Базові Ланцюгові Базові Ланцюгові Базові Ланцюгові 

2006 62 - - - - - - 

2007 34 -28 -28 54,84 54,84 -45,16 -45,16 0,62 

2008 112 50 78 180,65 329,41 80,65 229,41 0,34 

2009 21 -41 -91 33,87 18,75 -66.13 -81,25 1,12 

2010 38 -24 17 61,29 180,95 -38,71 80,95 0,21 

2011 28 -34 -10 45,16 73,68 -54,84 -26,32 0,38 

 

Згідно зі співвідношеннями знаходимо: 
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 середній абсолютний приріст:   

 середній темп зміни  

 середній темп приросту  

Отже, за період 2006-2011 рр. обсяг реалізації продукції пасажирського 

вагонобудування ПАТ «КВБЗ» в середньому зменшився  на 14,76 %. 

 

2.3.3 Визначення тенденції розвитку явища 

Основна тенденція розвитку явища – це певний напрям зміни явища, який 

характеризується детермінованою складовою ряду динаміки. Виявлення 

основної тенденції вимагає вирівнювання динамічного ряду з метою отримання 

більш-менш рівномірної траєкторії. Крім впливу основних факторів, які 

зрештою визначають конкретний вид невипадкової компоненти, на рівні ряду 

впливають випадкові фактори, що викликають відхилення фактичних значень 

рівнів від тренда. 

Рівень динамічного ряду можна подати функцією: 

                                             )()( ttfyt  ,     (2.26) 

де )(tf  – тенденція, зумовлена впливом постійно діючих факторів; )(t  – 

величина, що визначає вплив випадкових коливань. 

Найбільш поширеними способами визначення основної тенденції 

динамічного ряду вважаються: аналітичне вирівнювання; укрупнення 

інтервалів; розрахунок середніх плинних. 

При аналітичному вирівнюванні фактичні рівні динамічного ряду 

замінюють теоретичними, тобто розрахованими на основі рівняння регресії. Час 

розглядається як незалежна змінна, а рівні ряду виступають як функція цієї 

змінної )(tf . Підбір виду функції здійснюється з урахуванням специфіки 

досліджуваного процесу і характеру динаміки. 

Сутність способу укрупнення інтервалів полягає у заміні вихідного ряду 

динаміки іншим, показники якого відображають явище за більш тривалий час. 

Новоутворений ряд може містити абсолютні або середні величини. Унаслідок 
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укрупнення інтервалів відхилення, які викликані дією випадкових факторів 

поглинається.  

Для вирівнювання динамічного ряду за допомогою середніх плинних 

спочатку знаходять середнє арифметичне значення m перших рівнів ряду. 

Знайдене значення зсувають до середини вибраного періоду. Після цього 

період зсувають на одне спостереження і обчислюють середнє значення 

величин 121 ... myyy . Далі період знову зсувають на одне спостереження і 

знаходять нову середню. При цьому щоразу знайдену середню відносять до 

середини укрупненого інтервалу. Ряд плинних середніх коротший від 

первинного на (m-1) рівнів. У випадку, коли кількість рівнів укрупненого 

інтервалу парна, знайдена плинна середня відноситься до середини між двома 

датами, тобто не може бути віднесена до жодної з рівнів ряду. 

Отже, будь-який процес розглядається як функція часу. Виявлення 

основних тенденцій розвитку процесу називається вирівнюванням динамічного 

ряду. А методи її виявлення – методами вирівнювання. Останнє дає змогу 

характеризувати особливості змін у часі динамічного ряду в найзагальнішому 

вигляді як функцію часу, при цьому вважається, що через час можна виразити 

вплив усіх основних чинників. 

Досить поширеним і простим методом аналізу динамічного ряду є його 

згладжування. При цьому фактичні значення показників заміняють їх середні 

значення за певний інтервал часу. Варіація середніх значень порівняно з 

варіацією емпіричного ряду буде значно меншою. Тому характер динамічного 

процесу буде проявлятися частіше. Лінійне згладжування динамічного ряду 

можна здійснювати методом ковзаючих середніх значень показників. Цей 

метод застосовується для прогнозування процесу з незначною варіацією 

середніх значень показника протягом коротких періодів часу. При досить 

великих n, додавання даних майже не змінює їх значення.  

За основу візьмемо показники таблиці 2.12 та 2.15 попереднього завдання. 

Технічно зручніше формувати збільшений інтервал з непарної кількості 

періодів. При парному інтервалі середина інтервала лежатиме між двома 
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часовими точками, тоді виконують додаткову процедуру, яка називається 

центрування (усереднення кожної пари значень). Розглядаючи рівні ряду 

фактичні рівні ряду замінюють такими, котрі найменше відхиляються від 

фактичних, але мають аналітичне вираження. 

Проведемо процедуру згладжування ряду динаміки збуту продукції 

вантажного та пасажирського вагонобудування ПАТ «КВБЗ» (табл. 2.16, 2.17). 

Для нашого прикладу проведемо аналітичне вирівнювання за прямою: 

, тоді 

                                          .    (2.27) 

Таблиця 2.16 – Згладжування ряду динаміки збуту продукції  вантажного 

вагонобудування ПАТ «КВБЗ» 

Місяці Реалізація продукції 

Факт Згладженим методом 

Плинної 

середньої 

Ступеневої 

середньої 

Січень 811 - 845 

Лютий 862 845 

Березень 862 875 

Квітень 900 888 874 

Травень 902 874 

Червень 820 911 

Липень 1010 959 1039 

Серпень 1046 1039 

Вересень 1062 1055 

Жовтень 1057 800 825 

Листопад 280 825 

Грудень 1138 - 

 

Дана система буде простішою, якщо за початок відліку визначити 

середину ряду. Система набуде вигляду: 

. 
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Таблиця 2.17 – Згладжування ряду динаміки збуту продукції 

пасажирського вагонобудування ПАТ «КВБЗ» 

       Місяці                                  Випуск продукції 

Факт Згладженим методом 

Плинної 

середньої 

Ступеневої 

середньої 

Січень 3 - 1,7 

Лютий 1 1,7 

Березень 1 0,7 

Квітень 0 0,3 0 

Травень 0 0 

Червень 0 0 

Липень 0 0 0 

Серпень 0 0 

Вересень 0 0,7 

Жовтень 2 4 7,7 

Листопад 10 7,7 

Грудень 11 - 

 

Наведемо проміжні розрахунки та теоретичні значення трендової лінії 

збуту продукції вантажного та пасажирського вагонобудування ПАТ «КВБЗ» 

(табл. 2.18, 2.19). 

Таблиця 2.18 – Проміжні розрахунки та теоретичні значення трендової 

лінії збуту продукції вантажного вагонобудування ПАТ «КВБЗ» 

Місяць Факт t t² ty Yt 

Січень 811 1 1 811 873,6 

Лютий 862 2 4 1724 877,6 

Березень 862 3 9 2586 881,7 

Квітень 900 4 16 3600 885,7 

Травень 902 5 25 4510 889,7 

Червень 820 6 36 4920 893,8 

Липень 1010 7 49 7070 897,8 

Серпень 1046 8 64 8368 901,9 

Вересень 1062 9 81 9558 905,9 

Жовтень 1057 10 100 19570 909,9 

Листопад 280 11 121 3080 914,0 

Грудень 1138 12 144 13656 918,0 

Разом 10750 78 650 70453 10749,6 
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Таблиця 2.19 – Проміжні розрахунки та теоретичні значення трендової 

лінії збуту продукції пасажирського вагонобудування ПАТ «КВБЗ» 

Місяць Факт t t² ty Yt 

Січень 3 1 1 3 -1,1 

Лютий 1 2 4 2 -0,5 

Березень 1 3 9 3 0,2 

Квітень 0 4 16 0 0,8 

Травень 0 5 25 0 1,4 

Червень 0 6 36 0 2,0 

Липень 0 7 49 0 2,6 

Серпень 0 8 64 0 3,3 

Вересень 0 9 81 0 3,9 

Жовтень 2 10 100 20 4,5 

Листопад 10 11 121 110 5,1 

Грудень 11 12 144 132 5,7 

Разом 28 78 650 270 28,0 

На основі підсумкових значень таблиці 25 знаходимо: 

 = 9084/12=895,8  й  . 

Знайдемо коефіцієнт а за допомогою формули коефіцієнта кореляції              

К. Пірсона: . 

За допомогою цього коефіцієнта оцінюють кількісний ступінь наближення 

кореляційного зв’язку до функціональної лінійної залежності. У нашому 

випадку одна змінна – це t (порядковий номер місяця року). 

Підставемо до знайденого рівняння значення t (рис. 2.3) і отримуємо 

теоретичні значення реалізації продукції. З графіка видно, що вирівняні рівні 

чітко відображають тенденцію відносної стабілізації та рівномірності в 

реалізації продукції. Ближче до ІV кварталу 2011 року спостерігається спад. 

Проте відхилення для перших і останніх рівнів є несуттєвими. Динаміка 

реалізації продукції вантажного вагонобудування згідно з розглянутими вище 

даними наведена на рисунку 11. Вага кожного члена ряду при обчисленні 

середньої вказує на частину його внеску у значення середньої. При дослідженні 

соціально-економічних явищ і процесів нові дані є ціннішими, а отже, повинні 

мати більшу вагу для визначення тенденції розвитку явища. 



 54 

Динаміка реалізації продукції вантажного  вагонобудування ПАТ "Крюківський 

вагонобудівний завод" за 2011 рік
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Рис. 2.3 – Динаміка реалізації продукції вантажного вагонобудування 

Дослідивши тенденцію реалізації вантажних вагонів, ми можемо 

констатувати позитивний тренд, тобто при збереженні заданої тенденції 

підприємство може сподіватися на зростання реалізації вантажних вагонів 

вітчизняним та закордонним споживачам. 

На основі підсумкових значень збуту продукції пасажирського 

вагонобудування (табл. 2.19) знаходимо: 

                                    =  =2,33; 

                                   . 

Знайдемо коефіцієнт а за допомогою формули коефіцієнта кореляції             

К. Пірсона:                            

. 

Вирівняні рівні чітко відображають тенденцію відносної стабілізації та 

рівномірності в реалізації продукції. Ближче до ІV кварталу 2011 року 

спостерігається невелике нарощування темпів виробництва. Проте відхилення 

для перших і останніх рівнів є не суттєвими. 
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Динаміка реалізації збуту продукції пасажирського вагонобудування 

наведена на рисунку 2.4  

Динаміка реалізації продукції пасажирського вагонобудування ПАТ 
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Рис. 2.4 – Динаміка реалізації збуту продукції пасажирського 

вагонобудування 

 

Дослідивши тенденцію реалізації пасажирських вагонів можемо 

констатувати частково позитивний тренд, тобто при збереженні заданої 

тенденції ПАТ «КВБЗ» може сподіватися на зростання реалізації пасажирських 

вагонів вітчизняним та закордонним споживачам, але для цього необхідно 

нормалізувати виробництво пасажирських вагонів. 
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3 ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Частина дипломної роботи має бути надрукована на принтері з 

використанням середовища WINDOWS з одного боку аркуша форматом А4, 

дотримуючись наступних полів: ліве – 25 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє і 

нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Тimes New Roman 14 pt. 

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами, які проставляють у правому 

верхньому кутку. Теоретико-прикладний матеріал розділу дипломної роботи 

слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, уникати відхилень від теми і 

повторів, містити посилання на відповідні літературні джерела та обов’язково 

ілюструватися таблицями, рисунками. Неприпустимі довільні скорочення слів і 

понять.  

Заголовки структурних частин підрозділу розміщують по центру рядка і 

пишуть малими літерами без крапки наприкинці. 

Нумерація підрозділів здійснюється в межах одного розділу двома 

арабськими цифрами, які розділяються крапкою (наприклад: 1.2., 1.3., 1.4.). 

Перший знак номера підрозділу означає номер розділу, другий – порядковий 

номер відповідного параграфа. 

Абзацний відступ повинен бути однаковий по всьому тексту роботи і 

дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).  

Розміщені в тексті таблиці повинні мати змістовні заголовки та 

нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами («Таблиця 2.1» з 

вирівнюванням по правому краю). Заголовок розмішують під словом 

«таблиця», симетрично тексту, не підкреслюючи його. При переносі частини 

таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один 

раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 

«Продовження табл.» та вказують номер таблиці. Наприклад, «Продовження 

табл. 2.3». 

Увесь графічний матеріал (схеми, графіки, рисунки, діаграми тощо) 

називаються рисунками. Рисунки, як і таблиці, нумерують послідовно в межах 

розділу арабськими цифрами і розміщуються безпосередньо після посилання на 
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них у тексті. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Кожний 

рисунок повинен супроводжуватися змістовним підписом, що розташовується 

під ним (Рис. 1.2 – Структура управління СП «КРЕБО» до проведення заходів 

щодо її вдосконалення). У разі посилання на ілюстрований матеріал по ходу 

тексту зазначається тільки відповідна назва та номер: у табл. 2.1, на рис. 1.1).  

Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між 

якими ставиться крапка. Номер формул пишуть біля правого поля аркуша на 

рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.2) друга формула 

другого розділу. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. 

Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу зі 

слова «де» без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового 

коефіцієнта треба подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути 

написані на однаковій відстані від лівого поля сторінки. 

Використовуючи літературні джерела, студент повинен викладати думки 

автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на 

джерела. Після закінчення цитати у квадратних дужках зазначається 

порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; 

далі через кому – сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання 

[4, с. 58] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури 

під номером 4, на сторінці 58. Список використаної літератури оформляється з 

урахуванням відповідних вимог. 

Перелік літератури розташовують у наступній послідовності:  

1) Конституція України; 

2) закони України; 

3) укази Президента України; 

4) постанови Верховної Ради України; 

5) постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; 
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6) інша література подається за абеткою (у тому числі положення 

міністерств та відомств, інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи 

державних діячів України); 

7) якщо джерелом інформації є Internet, то, у разі наявності прізвища 

автора, воно вказується в алфавітному порядку, у разі відсутності – в кінці 

переліку літератури.  

Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно давати згідно 

з вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і 

вихідних даних видавництв. 

Приклади оформлення бібліографічних записів 

Один автор: 

Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства : навч. посіб. / Г. М. Дроздова. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 172 с.  

Три автори: 

Мескон М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 704 с. 

Статті із журналів і збірників наукових праць: 

Дорожкіна Г. М. Організація експортної діяльності підприємства з 

виробництва присадок / Г. М. Дорожкіна // Економіка: проблеми теорії та 

практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Випуск 180. – 

С. 241–247. 

Додатки слід оформити як продовження роботи на останніх сторінках, 

розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожен додаток починається з нової 

сторінки. Посередині рядка над заголовками малими літерами з першої великої 

повинно бути написане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно літерами українського алфавіту, за 

винятком літер Ґ Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А», «Додаток Б».  
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Додаток А 

Таблиця значень критерію Стьюдента (t-критерію). Критичні значення 

коефіцієнта Стьюдента (t-критерію) для різної довірчої ймовірності p та числа 

ступенів вільності f 

f 
p 

0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 0,995 0,998 0,999 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3,0770 6,3130 12,7060 31,8200 63,6560 127,6560 318,3060 636,6190 

2 1,8850 2,9200 4,3020 6,9640 9,9240 14,0890 22,3270 31,5990 

3 1,6377 2,35340 3,1820 4,5400 5,8400 7,4580 10,2140 12,9240 

4 1,5332 2,13180 2,7760 3,7460 4,6040 5,5970 7,1730 8,6100 

5 1,4759 2,01500 2,5700 3,6490 4,0321 4,7730 5,8930 6,8630 

6 1,4390 1,9430 2,4460 3,1420 3,7070 4,3160 5,2070 5,9580 

7 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,2293 4,7850 5,4079 

8 1,3968 1,8596 2,3060 2,8965 3,3554 3,8320 4,5008 5,0413 

9 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,7800 

10 1,3720 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869 

11 1,3630 1,7950 2,2010 2,7180 3,1050 3,4960 4,0240 4,4370 

12 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0845 3,4284 3,9290 4,1780 

13 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,1123 3,3725 3,8520 4,2200 

14 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9760 3,3257 3,7870 4,1400 

15 1,3406 1,7530 2,1314 2,6025 2,9467 3,2860 3,7320 4,0720 

16 1,3360 1,7450 2,1190 2,5830 2,9200 3,2520 3,6860 4,0150 

17 1,3334 1,7396 2,1098 2,5668 2,8982 3,2224 3,6458 3,9650 

18 1,3304 1,7341 2,1009 2,5514 2,8784 3,1966 3,6105 3,9216 

19 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834 

20 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495 

21 1,3230 1,7200 2,0790 2,5170 2,8310 3,1350 3,5270 3,8190 

22 1,3212 1,7117 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,5050 3,7921 

23 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,1040 3,4850 3,7676 

24 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7454 

25 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,0782 3,4502 3,7251 

26 1,3150 1,7050 2,0590 2,4780 2,7780 3,0660 3,4360 3,7060 

27 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 3,4210 3,6896 

28 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739 

29 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,0360 3,3962 3,8494 

30 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 3,3852 3,6460 
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Продовження додатка А 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 1,3080 1,6930 2,0360 2,4480 2,7380 3,0140 3,3650 3,6210 

34 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 3,9520 3,3479 3,6007 

36 1,3050 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 9,4900 3,3326 3,5821 

38 1,3042 1,6860 2,0244 2,4286 2,7116 3,9808 3,3190 3,5657 

40 1,3030 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,9712 3,3069 3,5510 

42 1,3200 1,6820 2,0180 2,4180 2,6980 2,6930 3,2960 3,5370 

44 1,3010 1,6802 2,0154 2,4141 2,6923 3,9555 3,2861 3,5258 

46 1,3000 1,6767 2,0129 2,4102 2,6870 3,9488 3,2771 3,5150 

48 1,2990 1,6772 2,0106 2,4056 2,6822 3,9426 3,2689 3,5051 

50 1,2980 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 3,9370 3,2614 3,4060 

55 1,2997 1,6730 2,0040 2,3960 2,6680 2,9240 3,2560 3,4760 

60 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 3,9146 3,2317 3,4602 

65 1,2947 1,6686 1,9970 2,3851 2,6536 3,9060 3,2204 3,4466 

70 1,2938 1,6689 1,9944 2,3808 2,6479 3,8987 3,2108 3,4350 

80 1,2820 1,6640 1,9900 2,3730 2,6380 2,8870 3,1950 3,4160 

90 1,2910 1,6620 1,9867 2,3885 2,6316 2,8779 3,1833 3,4019 

100 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 2,8707 3,1737 3,3905 

120 1,2888 1,6577 1,9719 2,3578 2,6174 2,8598 3,1595 3,3735 

150 1,2872 1,6551 1,9759 2,3515 2,6090 2,8482 3,1455 3,3566 

200 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 2,8385 3,1315 3,3398 

250 1,2849 1,6510 1,9695 2,3414 2,5966 2,8222 3,1232 3,3299 

300 1,2844 1,6499 1,9679 2,3388 2,5923 2,8279 3,1176 3,3233 

400 1,2837 1,6487 1,9659 2,3357 2,5882 2,8227 3,1107 3,3150 

500 1,2830 1,6470 1,9640 2,3330 2,7850 2,8190 3,1060 3,3100 
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Додаток Б 

Таблиця значень F-критерію Фішера при рівні значущості 0,05   

1k  

2k  
1 2 3 4 5 6 8 12 24   

1 161,5 199,5 215,7 224,6 230,2 233,9 238,9 243,9 249,0 254,3 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30 

13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 

35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51 

45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44 

60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39 

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35 

80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31 

90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,64 1,28 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26 

125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1,21 

150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18 

200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14 

300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10 

400 3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07 

500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06 
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