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ВСТУП 

 

Активна інтеграція української економіки у світову господарську систему 

може бути ефективною лише в тому випадку, коли магістри з менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності глибоко оволодіють теорією та практикою  

міжнародного менеджменту як науки. Відповідно до навчального плану, 

важливим етапом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» є виконання курсової роботи. 

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з 

цієї навчальної дисципліни, опанувати навички самостійної роботи у сфері 

досліджень різних аспектів діяльності підприємства в умовах виходу на 

зовнішній ринок, навчити розробляти заходи, спрямовані на реалізацію 

виявлених резервів щодо підвищення ефективності роботи підприємства в 

системі міжнародних економічних відносин. 

У результаті виконання курсової роботи студент повинен  

знати: принципи та методи раціональної організації, планування та 

контролю за виконанням експортно-імпортних операцій, види організаційних 

структур управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві; 

особливості зовнішньоторговельних операцій; практику валютного 

регулювання; організацію діяльності міжнародних товарних ринків; планування 

ринкової стратегії підприємства; організацію маркетингових досліджень на 

зовнішньому ринку; особливості контрактів у зовнішньоекономічній 

діяльності; управління контрактною діяльністю та практику ведення 

комерційних переговорів; цінову політику на зовнішньому ринку; методологію 

організаційного інжинірингу; систему показників оцінювання результативності 

менеджмента зовнішньоекономічної діяльності;  

уміти: застосовувати методологію проектування системи менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності та управлінських процедур; здійснювати 

функції з розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи; 

застосовувати методи кількісного та якісного оцінювання ризику; оцінювати 
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виконання завдань за допомогою показників та критеріїв; діагностувати якість 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; виявляти резерви часу, 

аналізувати та проектувати раціональну організацію праці на робочому місці 

менеджерів, розробляти технологічні процеси інженерно-управлінських робіт; 

проектувати організаційні структури управління підприємства у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; розробляти заходи, спрямовані на реалізацію 

виявлених резервів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; використовувати методичні прийоми щодо 

оцінювання економічної ефективності експортних та імпортних операцій; 

приймати та виконувати управлінські рішення у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Для студентів, які вибрали за базовий об’єкт підприємство, яке працює на 

місцевих ринках, доцільним є відображення перспективності його подальшої 

роботи на національному та світовому ринках, що слід відобразити під час 

проектування схеми структури управління.  

Базою для виконання курсової роботи є підприємства, де студенти 

проходять виробничу практику. Не менше половини відведеного на практику 

часу студенти повинні присвятити вивченню питань з операційного 

менеджменту, економетрії, організації управління та нормування праці 

службовців, що дасть можливість зібрати матеріали та забезпечити високу 

якість курсової роботи. 

Під час виконання курсової роботи студенти повинні творчо підходити до 

питання розв’язання поставлених у роботі завдань і використовувати літературу 

з висвітленням останніх досягнень науки і техніки в управлінні, організації та 

нормуванні праці спеціалістів і службовців, нових нормативних матеріалів. 

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» має характер навчально-дослідної роботи. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Під час виконання курсової роботи слід керуватися таким планом: 

1. Вибір теми, визначення мети й об’єкта досліджень. 

2. Визначення завдань досліджень курсової роботи. 

3. Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи. 

4. Узагальнення і систематизація матеріалів. 

5. Написання курсової роботи. 

6. Оформлення курсової роботи. 

7. Захист курсової роботи. 

 

1.1 Вибір теми, визначення мети й об’єкта досліджень 

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно або за порадою 

наукового керівника кафедри менеджменту згідно з темами, запропонованими у 

методичних вказівках. 

Вибір теми визначає початок роботи над курсовою роботою. Викладачі 

кафедри проводять зі студентами роботу, спрямовану на орієнтацію вибору 

тем. При цьому необхідно врахувати індивідуальні здібності студентів, 

науково-дослідну роботу, що проводили студенти до написання курсової 

роботи. 

За необхідності розв’язання комплексної проблеми, виходячи з аналізу 

управлінської та економічної ситуації у відповідній організації, викладач-

керівник визначає студентів, які мають вести розробку теми названої курсової 

роботи. 

Підхід до вибору теми мусить бути творчим. Для написання курсової 

роботи студент може запропонувати власну тему. При цьому необхідно 

порадитися з викладачем-керівником. 
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Після завершення етапу вибору тем курсових робіт складають поіменний 

список студентів із зазначенням назви теми. Список затверджують на засіданні 

кафедри. 

Визначення мети й об’єкта курсової роботи зосереджує студента на 

вирішенні конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, яка 

стосується теми. Курсову роботу пишуть за фактичними матеріалами 

підприємства, оскільки вона повинна мати практичне значення. Але, виходячи з 

досвіду та набутих навичок студента, вона може мати і цілком теоретичний 

характер. Об’єктом курсової роботи можуть бути: холдинг, концерн, акціонерне 

товариство, підприємство або їх підрозділи. Вибір теми – це свідомо 

обґрунтоване самостійне рішення студента. Тому він має обґрунтувати 

актуальність вибраної теми дослідження. 

 

1.2 Визначення завдань дослідження курсової роботи 

Після визначення мети курсової роботи виникає необхідність окреслити 

завдання, які ведуть до розкриття сутноості поставленого питання і мають бути 

вирішені під час виконанні роботи. 

Ринкові відносини потребують від фахівця оперативно орієнтуватися у 

змінах економічної політики, вміння професійно оцінювати реальні економічні 

умови і знаходити оптимальні шляхи розв’язання економічних проблем у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Курсову роботу виконують на підставі 

зібраних і проаналізованих матеріалів. 

Основні завдання курсової роботи: 

– засвоєння й закріплення теоретичних знань студента; 

– виявлення здатності студента поєднувати набуті теоретичні знання під 

час вирішення конкретних завдань підприємства та практики вдосконалення 

його управління; 

– уміння впроваджувати результати наукових узагальнень у практику 

роботи підприємства; 

– обов’язкове поєднання функцій управління з використанням сучасної 
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обчислювальної техніки. 

Окрім того, рівень написання курсової роботи дає об’єктивну 

характеристику підготовки студента для самостійної роботи після закінчення 

закладу вищої освіти. 

 

1.3 Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи 

Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної 

програми збору даних. Програма збору вихідних матеріалів може бути 

розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а 

також об’єктом курсової роботи.  

Збір матеріалів полягає не в тому, щоб механічно накопичити отримані на 

підприємстві матеріали, згідно з програмою дослідження зібрати схеми 

структури управління організацією, нотатки з планової та звітної документації 

щодо нормування та організації праці різних категорій працівників, а в тому, 

щоб глибоко вивчити найважливіші (з точки зору завдань курсової роботи) 

особливості виробничо-господарської діяльності підприємницької організації, 

що досліджується. Оцінка виконаної курсової роботи ґрунтується не на 

кількості використаних матеріалів, а з огляду на якість їх обробки; ступінь 

самостійності виконання; особливості висновків і пропозицій; наявність певної 

частки елементів новизни й оригінальності. 

Матеріал збирають тоді, коли студент почав вивчати особливості об’єкта 

дослідження (з літературних джерел, технічних інструкцій, нормативних 

документів тощо); асортименту випуску продукції (номенклатура, призначення, 

серійність, якість); зв’язку з іншими дільницями, виробництвами, 

представництвами, виробничо-господарською структурою, станом техніки та 

технології, а також станом організації та нормуванням праці в організації. 

 

1.4 Узагальнення і систематизація матеріалів 

У процесі виробничої практики студент має набути вміння узагальнювати 
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та систематизувати матеріали, працювати над пропозиціями з таким 

розрахунком, щоб мати час для збору матеріалів і перевірки доцільності своїх 

висновків і пропозицій. Таку роботу рекомендується виконувати за вказаною 

схемою: 

1. Систематизація і обробка матеріалів за планом. На цьому етапі 

відбирають матеріал для включення у відповідні розділи курсової роботи і 

складають план викладення (структура, оформлення наочного матеріалу тощо), 

на основі аналізу робляться висновки. 

2. Висновки та пропозиції. На цьому етапі визначають основні напрями 

розробки висновків і пропозицій, що відповідають змісту курсової роботи. 

3. Збір додаткових матеріалів, детальна розробка й обґрунтування 

висновків і пропозицій. 

4. Літературна обробка та оформлення курсової роботи з обов’язковим 

включенням графічного матеріалу (план робочого місця спеціаліста або 

службовця, структура управління підприємства, що досліджується, результати 

економіко-математичного опрацювання матеріалів тощо). 

Під час написання курсової роботи студент зобов’язаний дотримуватись 

таких вимог: 

– правильно застосовувати теоретичні положення з менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– чітко та лаконічно викладати свої думки і пропозиції. 

Важливим моментом під час написання курсової роботи є правильно 

вибрана послідовність її викладення, тобто – структура роботи. 

 

1.5 Оформлення курсової роботи 

Курсова робота (50–55 сторінок) має бути надрукована на принтері з 

використанням середовища WINDOWS з одного боку аркуша форматом А4, 

дотримуючись таких 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 проставляються в 
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правому верхньому кутку. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової 

роботи. Титульний аркуш, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але 

номер сторінки на них не проставляють.  

Матеріал курсової роботи розташовується в такій послідовності: 

Титульна сторінка. 

Завдання до курсової роботи. 

Зміст із зазначенням повних назв розділів, підрозділів роботи та їх 

розміщення на сторінках тексту. 

Вступ. 

Розділи роботи. 

Висновки (роблять щодо роботи в цілому). 

Список використаної літератури. 

Приклад оформлення титульної сторінки наведений у додатку А.  

Завдання до курсової роботи заповнюється на початку написання 

курсової роботи разом з керівником курсової роботи. На завершальній стадії 

написання курсової роботи завдання підшивається в розрахунково-

пояснювальну записку. Завдання на курсову роботу наведено в додатку Б. 

Зміст містить перелік розділів і параграфів курсової роботи із 

зазначенням номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу 

цих розділів і параграфів у тексті роботи. 

Матеріал курсової 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 курсової роботи «Зміст», «Вступ», 

«Висновки», «Список використаної літератури», «Додатки» та заголовки 

розділів розміщують по центру рядка і пишуть великими літерами без крапки 

наприкинці. 

Нумерація підрозділів здійснюється в межах одного розділу двома 

арабськими цифрами, які розділяються крапкою (наприклад: 1.2., 1.3., 1.4.). 
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Перший знак номера підрозділу означає номер розділу, другий – порядковий 

номер відповідного параграфа. 

Заголовки підрозділів виконують малими літерами (крім першої великої) 

з абзацу без крапки наприкинці. Абзацний відступ має 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. У разі переносу 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) 

називається рисунками. Рисунки, як і таблиці, нумеруються послідовно в межах 

розділу арабськими цифрами і розміщуються безпосередньо після посилання на 

них у тексті. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Кожний 

рисунок має супроводжуватися змістовним підписом, що розташовується під 

ним (Рис. 1.2 – Структура управління ПрАТ «АвтоКрАЗ»). 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 курсовій 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 



 12 

коефіцієнта треба подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути 

написані на однаковій відстані від лівого поля сторінки. Використовуючи 

літературні джерела, студент має 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 в такій послідовності:  

1) Конституція України; 

2) закони України; 

3) укази Президента України; 

4) постанови Верховної Ради України; 

5) постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; 

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. Київ : ЦУЛ, 2002. 172 с.  

Три автори 
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Луцький М. Г., Марченко В. М., Давиденко В. В. Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності. К. : Сузір’я, 2007. 484 с. 

Статті із журналів і збірників наукових праць 

Дорожкіна Г. М. Управлінські аспекти підвищення надійності 

конструкцій виробів машинобудування. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2014. № 6. Т.1 (218). С. 24–30.  

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 

має 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».  

 

1.6 Захист курсової роботи 

Виконану відповідно до встановлених вимог і зброшуровану у м’яку 

обкладинку курсову роботу студенти здають на кафедру у визначений строк. 

Зареєстрована робота передається керівникові для рецензування. Курсову 

роботу рецензує викладач кафедри менеджменту, який призначений керівником 

студента. За поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на 

кафедрі. Процедура захисту курсової роботи складається з таких дій: доповідь 

автора щодо результатів проведеного дослідження тривалістю 10 хвилин; 

відповіді на питання членів комісії; підведення підсумків захисту курсових 

робіт. 

 

1.7. Критерії оцінювання виконання курсової роботи 

Під час захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в 

досліджуваній сфері менеджменту організації, його вміння вести дискусію, 

обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. 

Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні 

шкали наведено в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Критерії оцінювання виконання курсової роботи 

Параметри оцінювання 

Діапазон 

оцінки, 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою 

1 2 3 

1 Оцінювання якості 

курсової роботи 

0–60  

1. 1.1Відповідність змісту та 

структури курсової роботи 

темі, меті та поставленим 

завданням 

0–10 0–4 – зміст і структура не відповідають 

темі роботи, визначеній меті та 

поставленим завданням 

5–8 – зміст і структура частково 

відповідають назві роботи, визначеній меті 

та поставленим завданням 

9–10 – зміст і структура відповідають назві 

роботи, визначеній меті та поставленим 

завданням 

1. 1.2 Ступінь розкриття 

теоретичних аспектів 

проблеми, вибраної для 

дослідження, і коректність 

використання понятійного 

апарату 

0–10 0–3 – понятійний апарат не сформовано; 

теоретичні аспекти проблеми не розкриті 

4–6 – понятійний апарат сформовано, але 

теоретичні аспекти проблеми не розкриті 

7–8 – понятійний апарат сформовано, 

теоретичні аспекти проблеми розкриті 

частково 

9–10 – понятійний апарат сформовано, 

теоретичні аспекти проблеми розкриті 

1.3 Ступінь розкриття 

практичних аспектів 

проблеми, вибраної для 

дослідження, і ступінь 

використання 

фактологічного матеріалу; 

висвітлення особливостей 

прояву та розв’язання 

досліджуваної проблеми у 

практиці вітчизняних 

підприємств 

0–10 0–4 – практичні аспекти проблеми 

дослідження не розкриті, фактологічний 

матеріал не використаний 

5–8 – практичні аспекти проблеми 

дослідження не повністю розкриті, 

залучений фактологічний матеріал, 

особливості прояву та розв’язання 

проблеми на вітчизняних підприємствах не 

висвітлені 

9–10 – практичні аспекти проблеми 

дослідження розкриті, залучений 

фактологічний матеріал, досвід 

вітчизняних підприємств висвітлений 
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Продовження табл. 1.1 

 

1 2 3 

1. 1.4 Оцінювання 

дослідницького характеру та 

наукової новизни 

рекомендацій 

0–10 0–4 – робота не має дослідницького 

характеру, базується на некоректному 

використанні методів дослідження, не 

розроблені практичні рекомендації (3 бали)  

5–8 – робота має дослідницький характер, 

але базується на не завжди коректному 

використанні методів дослідження 

9–10 – робота має дослідницький характер, 

базується на коректному використанні 

доцільних методів дослідження, розроблені 

практичні рекомендації мають елементи 

наукової новизни 

1. 1.5 Обсяг та адекватність 

використаних під час 

написання роботи 

першоджерел і дотримання 

етики посилань 

0–10 0–4 – залучені матеріали лише навчальних 

підручників і посібників (до 10 джерел), 

етика посилань не дотримана 

5–8 – залучені матеріали навчальних 

підручників і посібників, періодичних 

видань (11–15 джерел), етика посилань 

дотримана частково 

9–10 – залучені матеріали навчальних 

підручників і посібників, монографій, 

статистичних збірників і довідників, 

періодичних видань і мережі Internet 

(більше 15 джерел) 

2. 1.6 Аргументованість 

висновків, їх відповідність 

одержаним результатам 

0–10 0–4 – у роботі відсутні висновки як 

результати дослідження, або вони не є 

конкретними та не ґрунтуються на 

положеннях роботи (не відповідають її 

змісту) 

5–8 – робота містить конкретні висновки 

щодо результатів дослідження, однак вони 

не є належно аргументованими та чітко 

викладеними 

9–10 – результати дослідження чітко 

сформульовані, належно обґрунтовані, 

мають науковий характер і практичне 

значення 

2 Оцінювання захисту 

курсової роботи 

0–40  
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Продовження табл. 1.1 

 

1 2 3 

1. 2.1 Уміння чітко та стисло 

викласти основні результати 

дослідження 

0–10 0–3 – студент неспроможний чітко та 

стисло викласти основні результати 

дослідження 

4–7 – студент невпорядковано викладає 

основні результати дослідження 

8–10 – студент спроможний чітко та стисло 

викласти основні результати дослідження 

1. 2.2 Використання 

роздаткового 

ілюстративного матеріалу 

0–5 0–3 – роздатковий ілюстративний матеріал 

не використано 

4–5 – доповідь супроводжена роздатковим 

ілюстративним матеріалом 

1. 2.3 Повнота, глибина, 

обґрунтованість відповідей 

на питання 

0–25 0–8 – студент неспроможний надати 

відповіді на поставлені питання 

9–17 – студент надає неповні, поверхові, 

необґрунтовані відповіді на поставлені 

питання 

18–25 – студент надає повні, глибокі, 

обґрунтовані відповіді на поставлені 

питання 

2. Усого: 0–100  

 

Остаточне оцінювання рівня виконання та захисту курсової роботи 

здійснюється за 100-бальною шкалою (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 –  Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74 – 81 С добре 

задовільно 
64 – 73 D задовільно 

60 – 63 Е достатньо 

незадовільно 

35 – 59 FX 
незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 

неприйнятно (повторне 

вивчення навчальної 

дисципліни) 
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА ЇХ СТРУКТУРА 

 

Тематика курсових робіт розроблена з урахуванням проблем, які 

відображають зміст навчальної дисципліни «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності». 

Курсові роботи виконуються згідно з такими темами: 

1. Стратегія ціноутворення та маркетингові дослідження на підприємстві 

в ринкових умовах господарювання. 

2. Формування підрозділів організаційної структури зовнішньо-

економічної діяльності підприємства. 

3. Проектування організаційної структури органічного типу в умовах 

виходу на зовнішні ринки. 

4. Розробка заходів підвищення ефективності дивізіональної 

організаційної структури (з продуктовою спеціалізацією, орієнтованої на 

споживача, регіональної). 

5. Упровадження сучасних методів в управлінні зовнішньо-економічною 

діяльностю підприємства (системний, комплексний підхід, моделювання, 

застосування економіко-математичних методів, соціальних досліджень тощо). 

6. Застосування математичного програмування під час управління 

функціональними підсистемами підприємства в умовах виходу на зовнішній 

ринок. 

7. Управління збутом на підприємстві за умов розширення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

8. Визначення ефективності участі підприємства у міжнародному 

розподілі праці. 

9. «Електронна торгівля» як вид міжнародної торгівлі послугами. 

10. Бізнес у світогосподарській сфері: деякі напрями і форми. 

11. Основні види економічної інформації з міжнародних економічних 

відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

12. Масштаби діяльності сумісних підприємств і перспективи їх розвитку. 
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13. Характер і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин на 

сучасному етапі. 

14. Особливості зовнішньоторговельних угод з купівлі-продажу товарів 

(послуг). 

15. Дослідження організації управління та оплати праці менеджерів та 

спеціалістів на підприємстві за розбудови зовнішньоекономічних відносин. 

12. Дослідження та удосконалення процесів управління підприємством в 

умовах виходу на зовнішній ринок. 

Під час написання курсової роботи рекомендується дотримуватися такої 

структури (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Рекомендована структура курсової роботи 

Елементи курсової роботи Кількість сторінок 

Титульна сторінка 1 

Завдання на курсову роботу та календарний 

графік виконання  
2 

Зміст 1 

Вступ 2–3 

Теоретичний розділ 14–16 

Аналітичний розділ 14–16 

Проектний розділ 14–16 

Висновки 3–4 

Список літератури 2 

Додатки  

 

Якщо курсова робота виконується на підгрунті літературних джерел, вона 

повинна містити узагальнення теоретичних засад та передового досвіду з 

проблем управління, організації та нормування праці менеджерів зі 

зовнішньоекономічної діяльності. В аналітичній частині такого проекту слід 

детально розглянути принципи аналізу та узагальнення відповідного 

передового досвіду. 
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1 Побудова та використання прогнозної моделі виробничо-збутової 

діяльності ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

3.1.1 Моделювання часового ряду 

Переважна більшість економічних процесів або явищ змінюється в часі. 

Тому основна маса економічних процесів подана у вигляді часових 

(динамічних) рядів. Такі ряди описують зміну якоїсь характеристики або 

показника процесу Y у часі. Кожний член (рівень) такого ряду пов’язаний із 

відповідним моментом часу або часового інтервалу, тобто Y = Y(t) = Yt, t = 1; 2; 

3;…; T, де t – момент, що вимірюється у днях, місяцях, кварталах, роках [8].  

Показник часового ряду Yt формується під сукупним впливом множини 

довгостроково або короткочасно діючих факторів, і в тому числі різного роду 

випадковостей. Але головним у таких рядах є послідовність розташування 

досліджуваних даних у часі, тобто час t тут виступає як один із визначальних 

для досліджуваного процесу факторів. Тому завдання і засоби аналізу подібних 

рядів будуть трохи відрізнятися від того, із чим має справу математична 

статистика під час вивчення рядів розподілу. Але водночас їх застосування під 

час обробки часових рядів багато в чому спирається на ті методи і 

характеристики, які розроблені математичною статистикою для рядів 

розподілу.  

Можна виділити три основні завдання дослідження часових рядів: 

1. Математичний опис (моделювання) зміни показника Y у часі t і 

виявлення тих чи інших властивостей ряду. Для цього вдаються до 

різноманітних способів: застосування різних фільтрів, що згладжують, 

зменшують коливання рівнів у часі й які дозволяють більш чітко представити 

тенденцію розвитку Yt; добору кривих, що характеризують цю тенденцію; 

виділенню сезонних та інших періодичних і випадкових коливань; виміру 

залежності між членами ряду (автокореляції). 



 20 

2. Пояснення механізму зміни рівнів ряду. Для її вирішення 

застосовується регресійний аналіз. 

3. Моделювання часового ряду і пояснення механізму його формування, 

тобто статистичного прогнозування, що у більшості випадків зводиться до 

екстраполяції виявлених тенденцій розвитку. 

Під тенденцією розвитку ряду розуміють якусь криву, що відповідає 

деякій функції часу t. Цю функцію φ(t) називають трендом часового ряду і вона 

характеризує основну закономірність зміни показника Yt в часі й вільна від 

випадкових впливів. Отже, передбачається, що за допомогою перемінної t 

можна визначити вплив усіх основних факторів. При цьому передбачається, що 

відхилення від тренда є деяка випадкова складова показника Et, тобто:  

Yt = φ (t) + Et.        (3.1) 

У дослідженні розглядаються питання знаходження оцінки (моделі) 

тренда часового ряду із застосуванням регресивного аналізу для перевірки 

вірогідності отриманих результатів. Данні щодо експорту автомобілів ПрАТ 

«АвтоКрАЗ» наведені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 – Експорт автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» у 2018 р. 

 

Місяць 2018 р. Обсяг експорту, од. (Yi) T 

Січень 78 1 

Лютий 115 2 

Березень 118 3 

Квітень 60 4 

Травень 72 5 

Червень 54 6 

Липень 163 7 

Серпень 203 8 

Вересень 166 9 

Жовтень 165 10 

Листопад 212 11 

Грудень 209 12 
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Спочатку по кореляційному полю знаходиться оцінка залежності φ(t). 

Кореляційним полем називається множина точок (t, Yt), утворена часовим 

рядом, нанесена на координатну площу TOY.  

Залежно від характеру зміни Yt зі збільшенням t можуть бути узяті одна 

або декілька залежностей, що мають ту саму тенденцію зв’язку між t і Yt.  

Графік функції Yt для зміни обсягів експорту автомобілів ПрАТ 

«АвтоКрАЗ» за 2018 р. наведений на рис. 3.1. 
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 Рисунок 3.1 – Графік функції Yt  зміни обсягів експорту автомобілів ПрАТ 

«АвтоКрАЗ» за 2018 р. 

 

Характер зміни значення Yt при збільшенні часу T вказує на те, що як 

модель залежності між цими показниками може бути вибрана логарифмічна 

крива функції:  

Y = a + b*Ln (t).      (3.2) 

Приведемо модель до лінійного вигляду шляхом заміни Z = Ln (t), тоді 

функція отримає вигляд: 

Y = a + b*Z.        (3.3) 
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3.1.2 Метод найменших квадратів 

Розв’язати кореляційну модель – це значить відшукати числові значення 

параметрів залежностей, знаючи які, можна визначити розрахункові значення 

планових показників і на цій основі розробляти ліміти, нормативи. 

Параметри кореляційної моделі можна знайти різними способами. 

Найпоширеніший метод найменших квадратів (мінімум суми квадратів 

неув’язок), за допомогою якого можна одержати систему лінійних рівнянь з n 

невідомими (за числом параметрів моделі). Розв’язання задачі МНК було 

розпочато у працях Лежанра (1805), Гаусса (1809) та Маркова (1904). Відтоді 

теорія методу найменших квадратів (МНК) суттєво розвинулася, а завдяки 

комп’ютерним технологіям стало можливим виявляти та описувати статистичні 

зв'язки за допомогою широкої гами моделей (лінійних та нелінійних). 

Для визначення оцінок a та b – параметрів рівняння лінійної залежності  

Y = a + b*Z  використовуємо метод найменших квадратів [12]. Згідно з яким: 

;
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Zbya  ,      (3.5) 

де n – обсяг вибірки (n = 12); y , Z  – середні арифметичні відповідних значень. 

Для розрахунку вищеназваних параметрів знаходимо проміжні значення 

та заносимо їх до табл. 3.2.  Отже: 

b̂  = (12*3016,84 – 19,99*1615)/(12*39,57-19,99
2
) = 3918,23/75,24 = 52,018; 

y  = 1615 / 12 = 134,58; Z = 19,99 / 12 = 1,67, тоді: 

â  = 134,58 – 52,018*1,67 = 47,942. 

У результаті логарифмічна залежність матиме вигляд: 

Ŷ  = 47,942 + 52,018*Ln (t).     (3.6) 
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Таблиця 3.2 – Проміжні значення під час визначення параметрів a та b за 

методом МНК 

 

3.1.3 Статистична перевірка моделі залежності 

Коректність побудови регресивної моделі залежності перевіряється 

найчастіше за допомогою таких характеристик [13]: 

1) показник мультиколінеарності між факторами з правої частини 

рівняння 3.1. Повна кореляція між двома такими факторами унеможливлює 

обчислення параметрів методом найменших квадратів. Часткова 

мультиколінеарність веде до збільшення стандартних помилок параметрів і до 

зниження ефективності оцінок; 

2) стандартних помилок параметрів (коефіцієнтів) у моделі;  

3) стандартних помилок рівняння; 

4) коефіцієнта детермінації (або кореляції) для моделі; 

5) автокореляції залишку Yзал(t). Чим більше автокореляція залишку, тим 

більше впевненості в тому, що існує неврахований фактор, який пояснює зміну 

ендогенної перемінної Y і тим нижче ефективність оцінювання за МНК. 

Z = Ln (T) 
ii yz   2

iz  

0,00 0,00 0,00 

0,69 79,71 0,48 

1,10 129,64 1,21 

1,39 83,18 1,92 

1,61 115,88 2,59 

1,79 96,76 3,21 

1,95 317,18 3,79 

2,08 422,13 4,32 

2,20 364,74 4,83 

2,30 379,93 5,30 

2,40 508,35 5,75 

2,48 519,35 6,17 

 = 19,99 3016,84 39,57 
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Статистичну значущість параметра рівняння ib̂  для парної регресії 

перевіряємо за допомогою t-критерію Стьюдента, де розрахункове значення 

критерію для оцінки b̂  визначається за формулою: 

;
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Дисперсія залишків 
2

залS  визначається за формулою: 
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Табличне значення критерію крt  для рівня значущості α = 0,05 та числа 

ступенів вільності k = n – m – 1 = 12 – 2 = 10, дорівнює 2,23.  

Проміжні значення для розрахунку статистичної значущості коефіцієнту 

b̂  подані у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Проміжні значення під час визначення статистичної 

значущості коефіцієнта b̂  

iŶ  ii YY ˆ   ( ii YY ˆ )
2 YYi   ( YYi  )

2 

47,94 30,06 903,46 -56,58 3201,67 

84,00 31,00 961,10 -19,58 383,51 

105,09 12,91 166,67 -16,58 275,01 

120,05 -60,05 3606,53 -74,54 5562,67 

131,66 -59,66 3559,53 -62,58 3916,67 

141,15 -87,15 7594,39 -80,58 6493,67 

149,16 13,84 191,42 28,42 807,51 

156,11 46,89 2198,63 68,42 4680,84 

162,24 3,76 14,16 31,42 987,01 

167,72 -2,72 7,39 30,42 925,17 

172,68 39,32 1546,40 77,42 5993,34 

177,20 31,80 1011,12 74,72 5537,84 


= 

1615,0

0 

0,00 21760,82 0,00 38764,92 
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Дисперсія залишків 
2

залS  дорівнює: 21760,82 / (12-2) = 2176,08, тоді   

залS  = 08,2176   = 46,65. Отже 65,46
99,1957,3912

12
2



bS  = 18,61. 

Розрахункове значення критерію рt  = 
61,18

018,52
 = 2,80. 

Отже, так як рt  > )10;05,0(крt , тобто 2,80 > 2,23, то оцінка параметра b̂  

значущо відрізняється від нуля, тобто вплив фактора )(txi  на Y значущий. 

Для оцінки якості отриманої моделі залежності вводиться коефіцієнт 

детермінації. Очевидно, чим ближче спостереження Y(t) примикають до 

отриманої лінії регресії (моделі залежності) )(ˆ tY , тим краще модель описує 

відповідну істинну залежність (тренд) часового ряду і з більшою надійністю 

вона може бути застосована для практичних розрахунків. Тому коефіцієнт 

детермінації розраховується як: 
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R
2 
= 1 – 21760,82 / 38764,92 = 0,4386. 

Даний коефіцієнт характеризує частку дисперсії, що описується моделлю  

)(ˆ tY , у загальній величині дисперсії змінної Y(t). 

Статистична значущість коефіцієнтів детермінації перевіряється за 

допомогою F-критерію Фішера. Спочатку обчислюється величина: 
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)1(

1 2
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 .      (3.11) 

Табличне значення F-критерію знаходимо за таблицею F-розподілу для 

значущості α = 0,05 (Додаток Д) і числа ступенів вільності k1 = m + 1 = 2 і  

k2 = n – (m + 1) = 12 – 2 = 10, що дорівнює 4,96. 

Отже, величина рF  = 0,4386 / (1 – 0,4386)*(12 - 2) / 1 = 7,81. 

Так як розрахункове значення критерію Фішера рF  > )10;2;05,0(крF , тобто 

7,81 > 4,10, то коефіцієнт детермінації є значущим, а значить вибрану модель 
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залежності можна вважати адекватною. Для парної лінійної залежності досить 

перевірити на адекватність отриману модель без перевірки значущості і 

коефіцієнтів моделі або навпаки. 

Розглянемо питання про автокореляцію залишків.  

У разі застосування методу найменших квадратів ми виходимо з гіпотези, 

що помилки E(t) представляють при різних t випадкові незалежні 

(некорелюючі) величини. Однак під час роботи з часовими рядами таке 

припущення далеко не завжди правильне. Якщо вигляд моделі )(ˆ tY  вибраний 

невдало, то навряд чи можна говорити про те, що відхилення E(t) = Yзал(t) = 

Y(t) – )(ˆ tY  є незалежним. У цьому випадку звичайно спостерігається помітна 

концентрація позитивних і негативних відхилень від регресії )(ˆ tY  і можна 

сумніватися в їхньому випадковому характері. Якщо послідовні значення E(t) 

корелюють між собою, то говорять, що наявна автокореляція помилок. Метод 

найменших квадратів у випадку автокореляції дає незміщені й достатні оцінки. 

Однак отримана за наявності високої автокореляції Yзал(t) стандартна помилка 

2

залS  має мало змісту через свою ненадійність. А це призводить до 

неефективних оцінок параметрів з різким збільшенням їхніх стандартних 

помилок Sb. У будь-якому разі, значна автокореляція говорить про те, що є 

невраховані фактори, що істотно впливають на Y(t), або вигляд моделі 

підібраний не зовсім вдало. Тому під час аналізу відповідної моделі )(ˆ tY  

необхідно визначити, чи є у наявності автокореляція в Yзал(t) чи немає. 

Зручнішим критерієм для перевірки автокореляції у залишках є критерій 

фон Неймана. Як статистика, використовується середня Неймана. 
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;      (3.12) 

де Xt – значення залишків, тобто Xt = Yt - tŶ . Отримаємо табл. 3.4. 



 27 

Таблиця 3.4 – Розрахунок значень залишків Xt помісячно 

 

Xt = Yt - tŶ  
2

tX  )( 1 tt XX  2

1)(  tt XX  

30,06 903,46 - - 

31,00 961,10 0,94 0,89 

12,91 166,67 -18,09 327,30 

-60,05 3606,53 -72,96 5323,83 

-59,66 3559,53 0,39 0,15 

-87,15 7594,39 -27,48 755,37 

13,84 191,42 100,98 10197,25 

46,89 2198,63 33,05 1092,57 

3,76 14,16 -43,13 1859,92 

-2,72 7,39 -6,48 42,00 

39,32 1546,40 42,04 1767,54 

31,80 1011,12 -7,53 56,64 

  0,00 21760,82 1,74 21423,47 

 

Отже, розрахункове значення критерію фон Неймана дорівнює: 

рQ  = 12*21423,47 / (12-1)*21760,82 = 1,074. 

Табличне значення критерію для рівня значущості P = 0,95 та обсягу 

вибірки n = 12 становить: 
LQ  = 1,22 та UQ  = 3,49. 

У нашому випадку, 0 < рQ  <  
LQ  < UQ  (0 < 1,074 <1,22 < 3,49), значить 

існує позитивна автокореляція залишків. 

 

3.1.4 Гармонійний аналіз часового ряду 

За наявності автокореляції в залишках тренд часового ряду φ (t) можна 

представити у вигляді суми двох складових: неперіодичної q (t) та періодичної 

P (t), тобто тенденцією розвитку ряду є: 

Yt = q (t) + P (t) + Et,      (3.13) 

 

Yt = q (t) + X (t).       (3.14) 
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Після перебування оцінки неперіодичної складової у вигляді залежності 

(3.6), у залишках X(t )= Yзал(t) буде присутня періодична складова P(t), що 

призводить до наявності автокореляції. 

Загальною задачею гармонійного аналізу є виявлення і визначення 

періодичних коливань, тобто виділення періодичної складової тренду часового 

ряду із його залишків [12].  

Слід зазначити, що за допомогою ряду Фур’є будь-які періодичні 

коливання можна представити сумою певного числа гармонік, але задача 

гармонійного аналізу полягає у визначенні основних гармонік, що містять 

основні закономірності розвитку досліджуваного явища. 

Функція P(t) вважається цілком визначеною, якщо відомі її період T (або 

частоти ω = 2π/T) і коефіцієнти ряду Фур’є. 







1

)sincos(
k

kkt tkbtkaP  .     (3.15) 

Задача вважається вирішеною, якщо визначені параметри ka , kb ,  . 

У нашому випадку, задача зводиться по суті до перебування оцінки 

залежності )(ˆ tP  у вигляді ряду Фур’є: 





m

k

kkkk tBtAAtP
1

0 )sincos()(ˆ  ,    (3.16) 

де kA , kB  – невідомі параметри, які визначаються методом найменших 

квадратів (МНК), а частоти k  = 2π / Tk, де Tk – періоди коливань Yзал(t), що 

знаходяться як відстані між піками коливань цієї функції, заданої по точках на 

графіку. 

 

3.1.5 Сезонна складова 

Виявлення сезонних коливань тренду часового ряду є окремим випадком 

гармонійного аналізу, при якому період коливань T відомий і дорівнює 12 

місяцям (n = 12).  
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Коефіцієнти Фур’є визначаються за допомогою формул Беселя для 

найкращого (у значенні методу найменших квадратів) наближення функції X(t) 

тригонометричною сумою. 
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;   (3.17) 

А оцінка )(ˆ tP  має вигляд: 
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.  (3.18) 

Звичайно, найбільш придатною є функція )(ˆ tP , при якій 

середньоквадратична помилка S
2 
має найменше значення.  

Нанесемо кореляційне поле (t; X(t)) на площину TOX (рис. 3.2). 
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-60,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T

X (t)

             Рисунок 3.2 – Графік зміни функції X(t) у часі T 

 

На графіку значні коливання, причому різної амплітуди, значить 

невиявлена залежність періодична. Отже, невідомі коефіцієнти 0A , kA , kB  

періодичної складової знайдемо за формулами (3.17), узявши m = 2 для двох 

різних гармонік (табл. 3.5). Тоді 0
6

1
0 A  = 0. 
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Таблиця 4.5 – Проміжні розрахунки коефіцієнтів гармонічних коливань 

 

T 

Гармоніка 1 Гармоніка 2 

сos 

(Tπ/6) 
*X (t) 

sin 

(Tπ/6) 
*X (t) 

сos 

(Tπ/3) 
*X (t) 

sin 

(Tπ/3) 
*X (t) 

1 0,87 26,03 0,50 15,03 0,50 15,03 0,87 26,03 

2 0,50 15,50 0,87 26,85 -0,50 -15,50 0,87 26,85 

3 0,00 0,00 1,00 12,91 -1,00 -12,91 0,00 0,00 

4 -0,50 30,03 0,87 -52,01 -0,50 30,03 -0,87 52,01 

5 -0,87 51,67 0,50 -29,83 0,50 -29,83 -0,87 51,67 

6 -1,00 87,15 0,00 0,00 1,00 -87,15 0,00 0,00 

7 -0,87 -11,98 -0,50 -6,92 0,50 6,92 0,87 11,98 

8 -0,50 -23,44 -0,87 -40,61 -0,50 -23,44 0,87 40,61 

9 0,00 0,00 -1,00 -3,76 -1,00 -3,76 0,00 0,00 

10 0,50 -1,36 -0,87 2,35 -0,50 1,36 -0,87 2,35 

11 0,87 34,06 -0,50 -19,66 0,50 19,66 -0,87 -

34,06 12 1,00 31,80 0,00 0,00 1,00 31,80 0,00 0,00 

  - 239,44 - -95,65 - -67,80 - 177,4

4  

Гармоніка 1: A1 = 239,44 / 6 = 39,907; B1 = -95,65 / 6 = -15,942.  

Гармоніка 2: A2 = -67,80 / 6 = -11,3; B2 = 177,44 / 6 = 29,574.  

 

3.1.6 Основні гармоніки 

Часто досліднику потрібні не всі гармоніки функції )(ˆ tPm , а лише основні, 

що породжують основну частину дисперсії процесу. Перебування таких 

гармонік можливе на основі теореми Парсеваля. Рівняння (3.18) можна 

записати у вигляді 
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,    (3.19) 

для періоду T = 12 місяців. 

22

kkk BAR  ,      (3.20) 
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0
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R ,                                                    (3.21) 

)(
k

k
k

A

B
arctg  ,      (3.22) 

kkk RA cos ,      (3.23) 

kkk RB sin .      (3.24) 

Рівняння (3.19) називається амплітудним і фазовим представленням 

процесу X(t), Rk – називається амплітудою і φk – фазою k-ої гармоніки щодо 

деякого довільного початку відліку часу. Тоді внесок у дисперсію для нульової 

гармоніки дорівнює 0, для першої гармоніки 2

1R  39,907
2
 + (-15,942)

2
 = 

1846,692, а для другої 2

2R  (-11,3)
2
 + 29,574

2
 = 1002,317. Для перевірки 

істотності внеску гармоніки (істотності гармоніки) у дисперсію 2

xS  можна 

перевірити значущість коефіцієнтів Rk у моделі (2.20) за критерієм Стьюдента.  

2~
2

зал

k
рk

S

RT
t  , k = 1, 2      (3.25) 

де 2~
залS  – дисперсія процесу X(t), що дорівнює: 
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22
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 ,      (3.26) 

тоді 2~
залS  = (21760,82 – 6*(1846,692 + 1002,317)) / (12 – 2*2) = 583,346. 

Знайдемо критерії коефіцієнтів: 

346,583

692,1846*6
1 рt  = 4,358, 

346,583

317,1002*6
2 рt  = 3,211. 

Табличне значення критерію Стьюдента для рівня значущості α = 0,05 та 

числа ступенів вільності n – 2m = 12 – 4 = 8 складає 2,306. Отже, так як 1рt  > 

)8;05,0(крt , тобто 4,358 > 2,306, а 2рt  > )8;05,0(крt , тобто 3,211 > 2,306, то обидві 

гармоніки значущо відрізняються від нуля і ці істотні гармоніки можна 



 32 

включати до періодичної складової )(ˆ tPm
. 

 

3.1.7 Адекватність і прогноз моделі тренда 

Після включення істотних гармонік до періодичної складової )(ˆ tPm
, 

одержимо модель залежності тренду часового ряду у вигляді суми 

неперіодичної та періодичної складових, тобто у вигляді: 

Ŷ  = 47,942 + 52,018Ln (t) + 39,907сos(Tπ/6) – 15,942sin(Tπ/6) – 11,3сos(Tπ/3) +   

+29,574sin(Tπ/3)      (3.27) 

 

Для перевірки адекватності цієї моделі використовуємо критерій Фішера. 

Розрахункове значення критерію обчислюється за формулою: 

2

2

~
зал

y

р
S

S
F  ,       (3.28) 

де за формулою (3.26) 
2~
залS  = 583,346, для дисперсії процесу X(t), у якому 

значущі обидві гармоніки. 

Дисперсія перемінної Y(t) дорівнює: 
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.      (3.29) 

Для розрахунку даної дисперсії складемо таблицю проміжних даних 

моделі (3.27). 

За даними табл. 3.6 Y  = 


12

1t

tY  / n = 1615,00 / 12 = 134,583. 

Отже, дисперсія перемінної Yt дорівнює: 2

yS  = 30446,66 / (12-1) = 2767,878. 

Тоді розрахункове значення F-критерію складає: 

рF  = 2767,878 /  583,346 = 4,745. 

Табличне значення F-критерію знаходимо за таблицею F-розподілу для 

значущості α = 0,05 і числа ступенів вільності k1 = T - 1 = 11 і k2 = 10 – 2m1 = 10 

– 2 = 8, що дорівнює 3,31. 
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Оскільки розрахункове значення критерію Фішера рF  > )8;11;05,0(крF , 

тобто 4,745 > 3,31, то сумарна модель (3.27) адекватна тренду часового ряду і її 

можна використовувати для прогнозу. 

Таблиця 3.6 – Проміжні дані очікуваної моделі тренду 

 

Yt Y – Y  (Y – Y )
2 

94,49 -40,09 1607,19 

121,41 -13,18 173,59 

100,45 -34,13 1165,17 

66,33 -68,25 4658,02 

57,87 -76,71 5885,13 

89,94 -44,64 1993,16 

142,54 7,95 63,25 

181,22 46,64 2175,41 

189,48 54,90 3013,54 

181,52 46,93 2202,62 

183,94 49,36 2436,56 

205,81 71,23 5073,01 

  1615,00 0,00 30446,66 

 

3.1.8 Аналіз тренду часового ряду 

Отже, сумарна модель часового ряду Yt, що буде використана для 

прогнозу майбутніх обсягів експорту автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» має 

вигляд (3.27). У табл. 3.7 наведені розрахункові та фактичні значення кількості , 

автомобілів, проданих на експорт у 2018 р. помісячно, а також за січень-

березень 2019 р., тобто із прогнозом на три періоди вперед.  

Нанесемо кореляційне поле (T; Yi) та (T; Ŷ ) на площину TOY (рис. 3.3). 

При цьому ми зможемо візуально порівняти наскільки точно знайдена модель 

часового тренду відповідає фактичним значенням функції продажу Yt. Таким 

чином, тенденція функції Yt подібна до розрахункових значень функції Ŷ , що 

ще раз доводить практичну значущість отриманої моделі часового ряду.  
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Таблиця 3.7 – Відхилення розрахункових та фактичних значень експорту 

автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» у 2018 р.  

Т (період) Yi, од. Ŷ , од. 

 

Yi – Ŷ
 

(Yi – Ŷ )
2
 

1 78 94 -16 256 

2 115 121 -6 36 

3 118 100 18 324 

4 60 66 -6 36 

5 72 58 14 196 

6 54 90 -36 1296 

7 163 143 20 400 

8 203 181 22 484 

9 166 189 -23 529 

10 165 182 -17 289 

11 212 184 28 784 

12 209 206 3 9 

13 177 228 -51 2601 

14 201 223 -22 484 

15 214 184 30 900 
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Рисунок 3.3 – Порівняльний аналіз розрахункових та фактичних значень 

функції Yt   зміни обсягів експорту автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2018 р. та 

січень-березень 2019 р. 
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Для визначення того, наскільки відсотків показник Yt змінюється, у разі 

зміні фактора T на один відсоток, знайдемо коефіцієнт еластичності для моделі: 

tŶ  = 47,942 + 52,018Ln(T) + 39,907сos(Tπ/6) - 15,942sin(Tπ/6) - 11,3сos(Tπ/3) + 

29,574sin(Tπ/3). 

Для 1 ≤ T ≤ 12, коефіцієнт еластичності отриманої моделі дорівнюватиме: 

Y

TY
KT




'
,       (3.30) 

Y ˆ  = 
T

018,52
 - 



6

907,39 
sin (Tπ/6) - 



6

942,15 
cos (Tπ/6) + 

+ 


3

3,11 
sin (Tπ/3) + 



3

574,29 
cos (Tπ/3).   (3.31) 

Отже, у разі зміні T для вихідних даних в інтервалі 1 ≤ T ≤ 12, коефіцієнт 

еластичності буде змінюватися в межах 
1K  ≤ 

TK  ≤ 
12K . 

Із табл. 3.7 відомо, що 1Ŷ  = 94, а 12Ŷ  = 206.  

За формулою 3.31 для T = 1 Y ˆ  = 60, тоді як для T = 12 Y ˆ  = 27. 

1K  = 60*1/94 = 0,638, 12K  = 27*12/206 = 1,573, тобто 0,638 ≤ 
TK  ≤ 1,573. 

Це означає, що збільшення фактора часу на 1 % спричиняє збільшення 

значення показника експорту вантажівок у середньому до 1,573 %. 

Підсумовуючи, прогноз за допомогою тренда (3.27) здійснюється так: 

замість T підставляється потрібне його значення, наприклад T =13 і 

обчислюється відповідне значення функції як у табл. 3.7. 

Якщо прогноз потрібно робити на 2019 р., тоді період упередження 

дорівнює τ місяців і до рівняння треба підставити значення T = n + τ. 

Наприклад, необхідно визначити рівень прибутку у січні 2019 р. Тоді:  

T = 12 + 1 = 13. Підставимо в рівняння тренда і одержимо Ŷ  = 228. 

Далі прогноз повинен супроводжуватися розрахунком двосторонніх 

границь, у межах яких з достатнім ступенем упевненості варто очікувати появи 

прогнозованого показника [5]. Для визначення довірчого інтервалу треба знати 

стандартну похибку прогнозу 
TY

S ˆ , що дорівнює: 
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,    (3.32) 

де Sr – середньоквадратична похибка функції; τ – період упередження; n – 

обсяг спостережень (n = 12). 

Sr  = 
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)ˆ(
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Для n = 12 та кількості параметрів функції (не включаючи вільний член) k = 1,  

 

Sr = 
1112

978428952948440012961963632436256




 = 

10

4639
 = ±22 од. 

Тоді стандартна похибка прогнозу згідно з формулою (3.32) дорівнює: 

 

TY
S ˆ  = 22* 
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78
)144121100816449362516941(

)
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112
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12

1
1

2

2






  =  

=   22*
507650

25,42
083,1


  = 22*1,174 = 26 од. 

 

Знаючи стандартну похибку, можна визначити довірчий інтервал при 

різних імовірностях – для ймовірності 95 % для прогнозних значень довірчий 

інтервал становить: 






TYT SY ˆ2ˆ . 

Отже, нижня межа обсягу експорту автомобілів КрАЗ у січні 2019 р. для 

ймовірності p = 0,95, складає 228 – 2*26 = 176 одиниць; верхня межа становить: 

228 + 2*26 = 280 одиниць. 

Можна зробити такий висновок: знаючи очікуваний діапазон зміни 

обсягу експорту автомобілів КрАЗ від 176 до 280 одиниць за січень 2019 р., 

ПрАТ «АвтоКрАЗ», виходячи з конкретних умов виробництва і можливостей їх 

зміни, має розробити відповідні організаційно-економічні механізми, що 



 37 

забезпечать досягнення визначеного значення показника збуту щодо країн 

ближнього та дальнього зарубіжжя у майбутньому. Наведені у дослідженні 

методичні розрахунки мають проводитись щорічно на початку кожного 

операційного року з метою планування можливих обсягів продаж автомобілів 

КрАЗ та здійснення контролю за їх виконанням. 

 

3.2 Застосування багатофакторного регресійного аналізу у 

прогнозуванні обсягу реалізації продукції 

Функціонування українських підприємств визначається 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 містить як аналіз ринкової 

ситуації, так і цілеспрямований  вплив на неї. Одним з найважливіших завдань 

маркетингу, яке гостріше постало перед вітчизняними підприємствами на 

сучасному етапі розвитку економіки, є розробка гнучкої стратегії 

функціонування підприємства.  

Основою такої маркетингової стратегії підприємства є формування 

прогнозу обсягів реалізації продукції, який засновується на всебічному аналізі 

ринкових тенденцій. Питання аналізу та прогнозування обсягів реалізації 

продукції підприємства набувають особливої гостроти в умовах нестабільного 

ринку через необхідність оцінювання 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 обумовлюється 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 
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маркетингової стратегії підприємства необхідний комплексний аналіз динаміки 

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

Ці вимоги розв’язуються звдяки застосуванню механізму аналізу та 

прогнозування обсягів реалізації продукції підприємства, який засновується на 

всебічному аналізі ринкової ситуації, що враховує специфіку вітчизняного 

ринку. Для підвищення ефективності функціонування підприємства 

використовується механізм аналізу та прогнозування обсягів реалізації 

продукції, який містить три основні етапи: аналіз виробничо-економічної 

діяльності підприємства; прогнозування обсягів реалізації продукції 

підприємства; формування маркетингової стратегії підприємства.  

На першому етапі проводиться оцінювання економіко-виробничої та 

маркетингової діяльності підприємства на ринку, що дозволяє виділити коло 

завдань, які стоять перед підприємством, та напрямки удосконалення 

маркетингової діяльності з метою досягнення найбільших обсягів продажу 

продукції. На другому етапі здійснюється прогнозування обсягів реалізації 

продукції на підставі декомпозиції часового ряду продажів та аналізу впливу 

зовнішніх факторів на кількість збуту. На третьому етапі проводиться 

сегментація ринку збуту продукції, оцінювання привабливості визначених 

сегментів та формування маркетингової стратегії підприємства в розрізі 

сегментів і по ринку загалом. Цей механізм дозволяє підвищити ефективність 

функціонування підприємства завдяки підвищенню якості прийняття 

управлінських рішень відносно виробництва та збуту продукції, оцінювання та 

вибору привабливого ринку збуту продукції, маркетингової стратегії 

підприємства. Одним із центральних етапів запропонованого механізму є етап 

прогнозування обсягів реалізації продукції, який здійснюється за допомогою 

двох економетричних моделей: моделі збуту на підставі аналізу часового ряду 

продажів та багатофакторної моделі залежності збуту від зовнішніх факторів. 

Часові ряди даних відображують вплив усього комплексу як зовнішніх 

так і внутрішніх факторів, на величину продажів. Тому для оцінювання 

тенденцій, властивих процесам збуту продукції на ринку, та прогнозування 



 39 

обсягів реалізації продукції на підставі аналізу часового ряду продажів 

використовується алгоритм, що містить такі основні блоки: попередній аналіз 

часового ряду на наявність тренду; побудова адитивної моделі збуту; 

прогнозування обсягів реалізації продукції. Моделювання обсягів реалізації 

продукції на підставі багатофакторної моделі виконується відповідно до 

алгоритму, який містить два основні блоки: побудова багатофакторної моделі 

залежності збуту від зовнішніх факторів та прогнозування обсягів реалізації 

продукції. 

Побудова багатофакторної економетричної моделі обсягів реалізації 

передбачає виконання таких процедур: 

– формування за допомогою методів експертного та кореляційного 

аналізу системи факторів, які обумовлюють динаміку обсягів реалізації 

продукції на ринку; 

– виявлення найвизначніших факторів на підставі аналізу залежності 

факторів між собою та обсягом реалізації продукції унаслідок розрахунку та 

аналізу кореляційної матриці, а також усування мультиколінеарних факторів; 

– аналіз лагів у впливі факторіальних ознак на збут; 

– побудова рівняння регресії, яке відображає залежність збуту продукції 

від виявлених найвизначніших факторів; 

– оцінювання адекватності моделі. 

Прогнозування обсягів реалізації продукції на підставі багатофакторної 

моделі виконується завдяки виділенню синхронно та асинхронно діючих 

факторів і прогнозування факторіальних ознак на підставі комплексу моделей: 

експоненціального згладжування, змінної середньої, трендових моделей. Вибір 

прогнозного значення факторіальної ознаки здійснюється завдяки вибору 

найкращого прогнозу за критерієм мінімальності середньоквадратичної 

помилки. Кінцевим етапом механізму аналізу та прогнозування обсягу 

реалізації продукції є моделювання маркетингової стратегії підприємства. 

Реальна маркетингова стратегія в роботі розглядається як складена з двох 

частин: запланованої стратегії та адаптивної реакції на зміну ситуації. 
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Адаптивна реакція на змінення ситуації повинна передбачатися керівництвом 

підприємства для швидкого та якісного прийняття рішень у разі коливань 

деяких маркетингових змінних. Для оцінювання можливих змін та структурних 

зрушень в обсягах реалізації продукції, пропонується використовувати на 

підставі побудованої багатофакторної моделі емпіричні коефіцієнти 

еластичності, що характеризують інтенсивність динаміки збуту у разі змінення 

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 завдань: 

– виявлення економічних факторів, що мають найбільший вплив на 

обсяг реалізованої продукції підприємства, а також сили та характеру цього 

впливу; 

– побудову моделі множинної регресії цієї залежності, що має вигляд: 

y =


n

i 1

bixi     (3.34) 

де у – залежна змінна; bi – коефіцієнт регресійної моделі; хi – фактори моделі, 

i= 1, … n; 

– виконання кількісного аналізу внеску кожного з факторів, що впливає 

на обсяги реалізації. 

 Значення встановлених факторів і результуючого показника подані у 

табл. 3.8. 

Під час дослідження прийнята така система кодування факторів, що 

аналізуються: 

Y – обсяг реалізації продукції підприємства, тис. грн (залежна змінна); 

Х1 – обсяг виробництва товарної продукції (у цінах відповідного року), 

тис. грн (пояснювальна змінна); 



 

Таблиця 3.8 – Початкові дані дослідження за 2012–2017 рр. 

 

П
ер

іо
д

 

Обсяг 

реалізації 

продукції 

підприємства, 

тис. грн. 

Обсяг  

виробництва 

товарної 

продукції  

(у діючих 

цінах 

відповідного 

року),  

тис. грн. 

Залишок 

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 на 

товаропросування, 

стимулювання попиту, 

підтримання іміджу, 

рекламу, соціальну 

відповідальність, тис. 

грн 

Рівень цін на 

одиницю 

основної 

продукції, 

тис. грн. 

Витрати на 

гарантійне 

обслуговуван-

ня, сервіс, 

консультації і 

технічну 

підтримку, тис. 

грн. 

2012 108853,40 121637,60 21075,40 0,40 0,05 1286,23 1075,19 3154,10 

2013 165392,90 145778,10 5125,40 0,15 0,04 1326,32 1806,73 3615,70 

2014 275632,70 275858,10 6742,00 0,11 0,03 1926,18 1891,58 4025,30 

2015 367271,00 380287,60 20459,00 0,30 0,07 2563,74 2341,81 4690,80 

2016 149322,90 153560,30 24498,00 0,24 0,08 1238,76 3304,26 1972,90 

2017 230290,30 234270,70 29743,00 0,12 0,05 1342,05 3126,50 2711,60 

 

 

 

 



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

(пояснювальна змінна); 

Х3 – питома вага продукції, на яку були подані скарги та рекламації, у 

загальному обсязі реалізації, % (пояснювальна змінна); 

Х4 – відсоток браку у загальному обсязі продукції, % (пояснювальна 

змінна); 

Х5 – витрати на просування товару, стимулювання попиту, підтримання 

іміджу, рекламу, соціальну відповідальність, тис. грн (пояснювальна змінна); 

Х6 – рівень цін на одиницю основної продукції, тис. грн (пояснювальна 

змінна); 

Х7 – витрати на гарантійне обслуговування, сервіс, консультації і технічну 

підтримку, тис. грн (пояснювальна змінна). 

Вибираючи методи дослідження, необхідно орієнтуватися 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, подану табл. 3.9, значення якої дають 

певну інформацію про істотність зв’язку між залежними змінними, а також 

залежними змінними й результуючим показником.  

 

Таблиця 3.9 – Коефіцієнти парної кореляції (кореляційна матриця) 

 
Фактори X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1 0,031559 -0,15139 0,094386 0,935115 0,205041 0,630718 

X2 0,031559 1 0,32467 0,651459 -0,15718 0,561181 -0,59065 

X3 -0,15139 0,32467 1 0,476102 0,073707 -0,41056 0,108175 

X4 0,094386 0,651459 0,476102 1 0,088639 0,569106 -0,29869 

X5 0,935115 -0,15718 0,073707 0,088639 1 -0,06504 0,825126 

X6 0,205041 0,561181 -0,41056 0,569106 -0,06504 1 -0,55057 

X7 0,630718 -0,59065 0,108175 -0,29869 0,825126 -0,55057 1 

 

Автоматизувати розрахунок коефіцієнтів парної кореляції можна за 

допомогою MS Excel: Сервіс → Аналіз даних → Кореляція.  
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Перевіряємо мультиколінеарність за алгоритмом Фаррара–Глобера. Для 

цього розраховуємо визначник кореляційної матриці rxx за допомогою функції в 

Excel МОПРЕД: Визначник = 1,74957E-34. Значення дуже наближається до 

нуля, що означає наявність досить сильної мультиколінеарності.  

Щоб позбавитися від мультиколінеарніості, необхідно поетапно 

виключати з моделі певні фактори і, будуючи кореляційну матрицю, вести 

спостереження за величиною її визначника. Досягнення максимальної величини 

показника означатиме мінімізацію впливу незалежних змінних одна на одну. 

Якщо значення парних коефіцієнтів кореляції не перевищує 0,8, 

мультиколінеарність у моделі відсутня. Унаслідок підбору знаходимо 

найоптимальнішу комбінацію факторів впливу на досліджувану змінну, що 

відображено у табл. 3.10. 

 

Таблиця 3.10 – Відібрані значення факторів, що забезпечують необхідну 

точність і адекватність шуканої моделі 

 

Показник 

Обсяг 

реалізації 

продукції 

підприємства, 

тис. грн 

Обсяг 

виробництва 

товарної 

продукції (у 

цінах 

відповідного 

року), тис. грн 

Рівень цін на 

одиницю 

основної 

продукції,  

тис. грн 

Витрати на 

гарантійне 

обслуговування, 

сервіс, 

консультації та 

технічну 

підтримку,  

тис. грн 

Рік Y X1 X6 X7 

2012 108853,40 121637,60 1075,19 3154,10 

2013 165392,90 145778,10 1806,73 3615,70 

2014 275632,70 275858,10 1891,58 4025,30 

2015 367271,00 380287,60 2341,81 4690,80 

2016 149322,90 153560,30 3304,26 1972,90 

2017 230290,30 234270,70 3126,50 2711,60 

 

Кореляційна матриця для цього випадку матиме такий вигляд (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 – Кореляційна матриця для остаточного варіанта моделі 

 
Фактори X1 X6 X7 

X1 1 0,205043472 0,702782066 

X6 0,205043472 1 -0,49298596 

X7 0,702782066 -0,492985956 1 

 

Визначник матриці = 0,07894 – мультиколінеарність скоротилася до 

прийнятного рівня. Після використання функції MS Excel: Сервіс → Аналіз 

данних → Регресія, отримуємо таблицю, що містить дані, необхідні для 

побудови й оцінювання математичної моделі досліджуваної змінної (табл. 

3.12). Доповнимо таблицю регресії табличним значенням t-розподілу 

Стьюдента, що розраховується за допомогою функції СТЬЮДРАСПОБР. 

Оскільки розрахункові значення t-критерію не перевищують табличне, 

наведене у додатку В, мультиколінеарність відсутня. Обґрунтування 

визначених показників аналізу моделі (табл. 3.12) наводимо нижче. 

Регресійна статистика 

Множинний R – коефіцієнт кореляції; 

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

показує ступінь пояснення експериментальних даних моделлю. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 указує на те, яка частка варіації поясненної 

змінної зумовлена варіацією змінної, що її пояснює ( 10 2  R ). Чим ближче R
2
 

до одиниці, тим краще регресія апроксимує емпіричні дані. Якщо ж R
2
 = 1, то 

між X і Y існує функціональна залежність, тоді як R
2
 = 0 свідчить про те, що 

пояснена змінна не залежить від вибраного набору змінних. 

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

квадрата. Нормований (скоригований чи адаптований) коефіцієнт детермінації 

визначається так:  

  ,
1

1
11 22






kn

n
RRadj

    (3.35) 



Таблиця 3.12 – Звіт регресійного аналізу в MS Excel 
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На відміну від R
2
 може зменшуватися з уведенням в модель нових 

змінних, що пояснюють, але не здійснюють істотного впливу на залежну 

змінну, тоді як R
2
 у таких випадках збільшується. 

Стандартна похибка – середньоквадратичне відхилення моделі: 

2SS  ,      (3.36) 

Спостереження – кількість експериментальних точок (спостережень). 


 


n

t

t

kn

e
S

1

2

1 .      (3.37)  

Дисперсійний аналіз 

df – кількість ступенів свободи: 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 оцінювання значущості коефіцієнта детермінації R
2
. 

Значущість F – показує ймовірність можливості хибного висновку на 

підставі одержаних даних. 

F і значущість F дозволяють перевірити значущість рівняння регресії, 

тобто встановити 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 
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імовірність того, що під час виконання цієї гіпотези F-статистика більша за 

емпіричне значення F. 

Рівняння регресії значуще на рівні α, якщо F > Fc, де Fc – табличне 

значення F-критерію Фішера Fc  = F(α, k. n – k – 1). 

На рівні значущості α = 0,05 гіпотеза Но: β1 = β2 = … = βk = 0 

відкидається, якщо значущість F < 0,05, і приймається, якщо значущість 

05,0F . 

Результати регресійного аналізу 

Y-пересічення – вільний член рівняння регресії (у цьому випадку – b); 

X1 – член регресійної моделі. Кількість рядків відповідає кількості 

функцій у моделі регресії; 

Коефіцієнти – коефіцієнти за відповідних членів регресійного рівняння; 

Стандартна похибка – середньоквадратична похибка під час визначення 

значення відповідного коефіцієнта регресійного рівняння; 

t-статистика – t-статистика, показує значимість цього коефіцієнта; 

P-значення – імовірність можливості хибного висновку на підставі 

одержаних даних; 

P-значення – імовірність, що дозволяє визначити значущість коефіцієнтів 

регресії άi. 

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

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

гіпотеза Но : αi = 0 приймається. 

Нижні 95 %, Верхні 95 % – межі довірчого інтервалу для значення 

коефіцієнта (параметра αi) з рівнем достовірності 95 %. 

Отже, рівняння множинної регресії має вигляд: 

Y = 8959,539 + 0,823 X1 – 1,156 X6 + 10,503 X7,   (3.38) 

тобто отримуємо рівняння математичної моделі. 

Розраховані значення наведені у табл. 3.13. 
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Таблиця 3.13 – Розрахунок значень Y за отриманою моделлю і даних для 

визначення точності моделі 

 

Показник 

Обсяг реалізації 

продукції фактичний, 

тис. грн 

Обсяг реалізації 

продукції, 

розрахований за 

допомогою моделі,  

тис. грн 

abs ((Yстат.-

Yрозр.)/Yстат.) 

Рік Y статист. Y розрах. 

2012 108853,4202 140914,9423 0,2945 

2013 165392,9412 164777,6594 0,0037 

2014 275632,7152 275998,0982 0,0013 

2015 367271,0538 368381,2447 0,0030 

2016 149322,9416 152194,2563 0,0192 

2017 230290,3321 226558,6125 0,0162 

Усього 1296763,2703 1328824,7412 0,3380 

Середні 

значення 
216127,2525   

 

Перевіримо точність моделі за середньою відносною похибкою 

апроксимації за формулою: 

100*
1

1 ф

iф Т







n

i i

i

y

yy

n
 , %                                          (3.39) 

 

Eвідн., % = 5,63 < 15 %, що свідчить про високу точність моделі. 

Визначимо коефіцієнт еластичності, що 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 




                                             (3.40) 

Ei1 = 0,831979; Ei6 = -0,012078; Ei7 = 0,163368. 

Інтерпретація коефіцієнтів моделі. 

З нульовими значеннями всіх факторів впливу обсяг реалізації продукції 

дорівнюватиме β0 = 8959,54. 
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Оскільки P-значення цього коефіцієнта дорівнює 0,912, то він незначуще 

відрізняється від нуля. Те, що коефіцієнт β1 = 0,823, означає, що зі збільшенням 

обсягу випуску товарної продукції на 1 тис. грн. реалізація зростає на 823 грн. 

Ця залежність не є економічно обґрунтованою, оскільки 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 

реалізовуватися внаслідок незапланованих продажів. Знайдений коефіцієнт 

означає, що планування виробництва і реалізації налагоджено недостатньо і на 

підприємстві відбувається перевиробництво продукції, не реалізованої 

протягом поточного року; додаткові поточні замовлення не здатні перекрити 

надлишок. Особливо відчутно перевиробництво виявилося в умовах кризи, 

коли переважна більшість замовлень були скасовані та продукція не 

відвантажувалася. 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 β2 = -1,156, означає, що збільшення середньої ціни 

на основні види продукції підприємства на 1000 грн. призводить до зменшення 

обсягів реалізації на 1156 тис. грн.  

Значне підняття цін, спричинене кризою, призвело до ще більшого 

падіння реалізації, ніж це було викликано спадом в економіці. На сьогодні ціни 

тримаються на досягнутому рівні, що створює передумови до поступового 

збільшення реалізації, підкріпленого стабілізацією економіки. 

Коефіцієнт β3 в отриманій моделі дорівнює 10,503, що в свою чергу також 

означає позитивний вплив фактору на результуючий показник, який, між 

іншим, є найбільш значущим у створеній моделі. Із збільшенням витрат на 

гарантійне обслуговування, сервіс, консультації і технічну підтримку на 

1000 грн; обсяг реалізації продукції підприємства в середньому зростає на 

10503 тис. грн. 
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Отже, слід відмітити високу ефективність заходів з обслуговування 

споживачів, ремонтів і консультаційної підтримки, що проводяться на 

підприємстві. Тому можна запропонувати збільшити бюджет на подібні заходи, 

скорочуючи тим самим обсяги нереалізованої продукції та створюючи імідж 

надійного партнера, що продає якісну продукцію і надає широкий спектр 

послуг  з подальшого її обслуговування. 

Аналіз P-значень показує, що всі коефіцієнти значущі. 

Використовуючи створену модель і застосовуючи прогнозні та попередні 

значення факторних показників на 2018 р. (табл. 3.14), можна спрогнозувати 

такий показник обсягу реалізації продукції: 

Y = 8959,539 + 0,823*282400 – 1,156*3033,203 + 10,503*3005,4 = 

269348,127 тис. грн. 

 

Таблиця 3.14 – Значення факторних показників, необхідні для визначення 

прогнозного значення обсягів реалізації продукції на 2018 р. 

 

Показник 

Прогнозований 

підприємством 

обсяг реалізації 

продукції,  

тис. грн 

Обсяг випуску 

товарної 

продукції (у 

діючих цінах 

відповідного 

року),  

тис. грн 

Рівень ціни на 

одиницю 

основної 

продукції,  

тис. грн. 

Витрати на 

гарантійне 

обслуговування, 

сервіс, 

консультації і 

технічну 

підтримку,  

тис. грн 

Рік Y X1 X6 X7 

2018 295000 282400 3033,203 3005,40 

 

На етапі виходу з кризи найбільш прагматичною точкою зору буде 

вважати, що попит на продукцію підприємства 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. 
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Слід підкреслити головні ризиковані моменти, здатні перешкодити 

досягненню прибутковості та торговельного успіху підприємства. Тому 

необхідно ретельно зважити і проаналізувати всі фактори, що можуть завадити 

досягненню визначених обсягів реалізації, і обмежитися реалістичними 

показниками у прогнозі. Ризикованими ситуаціями, які виникають на 

підприємстві у галузі через зовнішні причини, можуть стати: ефект від 

скорочення обсягу реалізації; затримка з досягненням запланованого рівня 

продуктивності та ін. Також ураховують такі види убезпечення діяльності 

підприємства, як спеціальні види страхування, що охоплюють кредитний ризик. 

Отже, необхідно застосовувати ефективні заходи щодо подальшого 

підвищення обсягів реалізації продукції підприємства як у поточному періоді, 

так і на перспективу.  

 

3.3 Використання сіткового методу математичного моделювання в 

інноваційній діяльності підприємства 

 

Різноманітність і взаємозалежність завдань потребують обґрунтованої 

системи керівництва та контролю. Сіткове моделювання дозволяє розв’язувати 

завдання, що формалізують виробничо-фінансову діяльність підприємства в 

багатогранності поставлених завдань. Саме сіткове моделювання забезпечує 

високу якість та оперативність інформації для формування оптимальних 

економічних та управлінських рішень. 

Сіткове планування – це одна з форм графічного відображення змісту 

робіт і тривалості виконання стратегічних планів і довгострокових комплексів 

проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства. 

Поряд з лінійними графіками та табличними розрахунками сіткові методи 

планування знаходять широке застосування під час розробки перспективних 

планів та моделей створення складних виробничих систем та інших об’єктів 

довгострокового використання. Сіткові плани робіт підприємств щодо 

створення нової конкурентноздатної продукції містять не тільки загальну 
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тривалість усього комплексу проектно-виробничої та фінансово-економічної 

діяльності, але й тривалість і послідовність здійснення окремих процесів чи 

етапів, а також потреба необхідних економічних ресурсів. 

Під сітковим плануванням прийнято розуміти графічне зображення 

певного комплексу виконуваних робіт, що відображає їх логічну послідовність, 

наявний взаємозв’язок і плановану тривалість, і забезпечує подальшу 

оптимізацію розробленого графіка на підставі економіко-математичних методів 

і комп’ютерної техніки з метою його використання для поточного управління 

ходом робіт. Сіткова модель комплексу називається орієнтованим графом. Він 

представляє безліч з’єднаних між собою елементів для опису технологічної 

залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. Сіткові моделі або 

графіки призначені для проектування складних виробничих об'єктів, 

економічних систем і всіляких робіт, що складаються з великої кількості різних 

елементів. Для простих робіт зазвичай використовуються лінійні або циклові 

графіки. 

Сіткові графіки слугують не тільки для планування різноманітних 

довгострокових робіт, але і їх координації між керівниками та виконавцями 

проектів, а також для визначення необхідних виробничих ресурсів та їх 

раціонального використання. Сіткове планування може успішно 

застосовуватися в різних сферах виробничої та підприємницької діяльності, 

таких, як: 

– виконання маркетингових досліджень; 

– проведення науково-дослідних робіт; 

– проектування дослідно-конструкторських розробок; 

– здійснення організаційно-технологічних проектів; 

– освоєння досвідченого і серійного виробництва продукції; 

– будівництво і монтаж промислових об'єктів; 

– ремонт і модернізація технологічного обладнання; 

– розробка бізнес-планів виробництва нових товарів; 

– реструктуризація діючого виробництва в умовах ринку; 
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– підготовка і розстановка різних категорій персоналу; 

– управління інноваційною діяльністю підприємства. 

Сітковий графік будується без масштабу часу. Потрібно прагнути до 

мінімального перетинання робіт. Спочатку будують мережну схему, у якій за 

допомогою стрілок і кружків зображають послідовність і взаємозв’язок робіт. 

Сіткові методи планування й управління основані на теорії графів. Галузь 

застосування теорії графів належить до детермінованих процесів. Граф – це 

сукупність елементів, над якими відбуваються дії, що переводять ці елементи з 

одного стану в інший. Граф може бути зображений стрілковою діаграмою. 

Елементи графа позначають кружками, що є вершинами графа, а дії над ними – 

стрілками, це дуги графа. Вершина, що має тільки вихідні дуги, – початок 

графа, що має тільки вхідні дуги – кінець. Дуги, що мають спільну вершину, 

називаються суміжними. 

Граф, використовуваний як графічне зображення складного виробничого 

процесу, уважається сітковим графіком. У сітковому графіку вершини 

позначають події, а дуги – зв’язок між подіями. Вершини мають упорядковану 

нумерацію, а над дугами надписують тривалості процесів, що вони 

відображають.  

Подія – це момент завершення одного чи декількох процесів (миттєва в 

часі точка – результат виконання тих чи інших робіт), наприклад: машина 

зібрана, креслення готове, інструмент виготовлений, розроблені технічні 

процеси. Такого поняття немає в лінійних графіках, оскільки позиції стрічкових 

графіків не виражають певних результатів. Подія вважається завершеною після 

завершення самого тривалого з попередніх процесів. Події в сітковій моделі 

зображують кружечками, квадратом чи іншою геометричною фігурою. У події 

немає тривалості, а є тільки термін здійснення.  

Робота – це кінцевий процес, що зв’язує між собою події чи переводить 

одну подію в іншу. Поняття «робота» використовується в широкому значенні та 

може мати такі значення: «дійсна робота», «фіктивна робота», «очікування». 

Дійсними є роботи, що вимагають витрат часу та ресурсів.  
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Тривалість роботи позначають tij, де i – номер події, з якого виходить 

робота; j – номер події, яким закінчується робота. Наприклад, робота 0-1 має 

тривалість п’ять днів:  t 0,1 = 5.  

Фіктивні роботи (залежності) зображають логічні зв’язки між роботами та 

не вимагають витрати часу й ресурсів. На сіткових графіках їх показують 

штриховими лініями.  

Очікування – це робота, що вимагає витрат часу, а не ресурсів. 

Прикладом можуть бути процеси твердіння бетону, сушіння пофарбованих 

поверхонь, охолодження. 

Для побудови сіткового графіка складають докладний перелік необхідних 

робіт і відповідних їм результатів. Залежно від конкретних умов перелік може 

бути деталізований більшою чи меншою мірою, але так, щоб тривалості роботи 

були порівняні за розміром. Спочатку будують мережну схему розробки, чи 

каркасну модель, яку можна скласти з початку або з кінця. Мережу можна 

починати будувати ліворуч, зверху чи знизу (як зручно виконавцеві), але 

потрібно прагнути до простоти зображення: менше перетинань, повернень, 

звивистих ліній. Мережа має відображати хід виробничого процесу і 

будуватися без масштабу часу. Для побудови мережі необхідний перелік 

операцій і послідовність їхнього виконання. Для повноти охоплення об’єкта 

можна побудувати мережу в зворотному порядку та порівняти результати, що 

дозволить виявити помилки й усунути їх. 

Після складання мережі необхідно її перевірити: чи немає коротко 

замкнутих циклів, помилок. Для деталізації мережі потрібно пам’ятати, що не 

повинно бути операцій, тривалість яких менша, ніж інтервал між контрольними 

датами. Хід таких операцій засобами сіткового планування важко перевірити. 

Мережі зазвичай складають для візуального спостереження і розрахунку; у 

останньому випадку потрібні тільки коди і тимчасові оцінки. Для візуальних 

спостережень потрібно більше даних. На складання мережі з 500–600 подій 

(робіт зазвичай буває в два рази більше) втрачається приблизно тиждень, а на 

мережу в 2–3 тис. подій – у середньому 2–3 тижні. 
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Під час створення складних об’єктів і систем сіткові графіки розробляють 

зазвичай уроздріб, а потім часткові сіткові графіки зшивають у єдиний графік. 

Ці роботи за характером мають різний час виконання, терміни початку і 

закінчення неоднакові. Моментом здійснення події вважається момент, до 

якого закінчуються усі вхідні в нього роботи, і може бути почата будь-яка 

вихідна. Особливими подіями в мережі є вихідна (до неї не входить жодна 

робота) і завершальна (з неї не виходить жодна робота). Вихідна подія означає 

факт початку роботи, завершальна – факт досягнення мети дослідження. 

Для розробки мережної моделі необхідно дотримуватися ряду правил.  

1. У мережі не повинно бути (окрім вихідної) хвостових подій, тобто 

подій, у які не входить жодна робота. 

2. Не повинно бути (окрім завершальних) тупикових подій, тобто подій, з 

яких не виходить жодна робота. Наявність хвостових і тупикових подій може 

бути наслідком технічної помилки. Так, тупикова подія може з’явитися 

внаслідок того, що визначена робота нікому не потрібна чи, навпаки, не 

виявлена необхідність визначеної роботи. У таких випадках ретельне вивчення 

взаємозв’язків подій і робіт дозволить виправити помилку. Поява хвостової 

події може бути результатом того, що попередні роботи взагалі не передбачені. 

Знайшовши такі події, необхідно визначити попередні роботи і включити їх у 

мережу. 

3. У мережі не повинно бути коротко замкнутих контурів, тобто 

замкнутих шляхів, що з’єднують подію з ним же самим. 

4. Кожна пара суміжних подій має бути пов’язана тільки однією роботою. 

Це істотна умова для зображення рівнобіжних робіт. Наприклад, дві роботи 

починаються і закінчуються тією ж самою подією. Якщо не врахувати цю 

умову для побудови сіткового графіка, то дві роботи будуть мати те саме 

позначення. Для усунення цього потрібно пам’ятати, що рівнобіжні роботи 

зображуються на сітковому графіку за допомогою фіктивних. 

5. Якщо які-небудь роботи можуть бути початі до повного закінчення  

попередньої роботи, то вона може бути зображена як ряд послідовно виконаних 
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робіт, кожна з яких завершується визначеною подією (вихідна подія може 

складатися з ряду додаткових подій). 

Під час зображення роботи на графіку не потрібно поспішати завершити 

її подію, тому що часто буває невідомо, якою саме подією вона буде завершена. 

Після того як побудована мережна схема, тобто зображена вся послідовність 

робіт, роблять нумерацію подій і проставляють тривалість робіт. Правильною 

вважається така нумерація, за якої номер кожної наступної події більший за 

номер будь-якої попередньої.  

Одним зі способів нумерації подій є метод викреслювання дуг, що 

полягає в тому що вихідній події присвоюють номер 0, або 1, або який-небудь 

конкретний номер. Потім викреслюють усі вихідні з нього дуги. Після цього 

кілька подій виявляться без вхідних дуг. Назвемо ці події подіями першого 

рангу та присвоїмо їм номери в порядку черговості: 1, 2, 3, ... k. Потім 

викреслюють усі дуги, що виходять з подій першого рангу. З’являється нова 

група подій, що не має вхідних дуг. Назвемо їх подіями другого рангу та 

присвоїмо їм у довільному порядку номери від k + 1 і далі. Цей процес 

продовжують доти, поки не будуть викреслені всі дуги та пронумеровані всі 

події сіткового графіка. Як бачимо, ранг події показує максимальну кількість 

робіт у шляху, що з’єднують початкову подію з даним. Після нумерації подій 

кожна робота одержує своє цифрове позначення з двох чисел, перше з яких – 

номер попередньої (i), а друге (j) – наступної за роботою події, причому номер j 

завжди більший за номер i (рис. 3.4): 

 

tij   
 

 

Рисунок 3.4 – Схема графу роботи 

 

Варто врахувати, що сама по собі мережна модель, яка відображає склад і 

взаємозв’язки робіт, ще не може слугувати засобом керування розробками. 

i j 
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Для того, щоб оцінити стан розробки в цілому і прийняти обґрунтовані 

рішення щодо керування ходом її виконання, необхідно розташовувати 

кількісні оцінки елементів мережі. Розглянемо основні показники сіткових 

графіків за умови, що для кожної роботи (і, j) мережі задано час її виконання. 

Важливо пам’ятати, що шляхом у графі є будь-яка послідовність дуг (робіт), у 

якій кінцева вершина кожної попередньої дуги збігається з початковою 

вершиною наступної дуги. 

У сіткових графіках розрізняють серед інших такі види шляхів: повний 

шлях; шлях, що передує події; шлях, що випливає за подією.  

Повний шлях – це шлях, початкова вершина якого збігається з вихідною 

подією, а кінцева – із завершальною подією. Шлях, що передує події, – це шлях 

від вихідної події до даного. Шлях, що випливає за даною подією, – це шлях від 

даної події до завершальних. Зазавичай кожен граф має кілька повних шляхів, а 

кожна подія може мати трохи попередніх і кілька наступних шляхів. Поняття 

шляху має важливе значення, тому що воно використовується для розрахунку 

параметрів мережі.  

Якщо відомо тривалість кожної роботи, то для будь-якого шляху можуть 

бути обчислені його довжина або тривалість, рівна сумі тривалості його робіт. 

Повний шлях, що має найбільшу тривалість, є критичним. Роботи і події, що 

належать критичному шляхові, також критичні. Оскільки всі роботи, що лежать 

на критичному шляху, мають бути виконані, то тривалість критичного шляху 

визначає загальну тривалість виконання проекту в цілому. Отже, щоб 

скоротити терміни виконання проекту чи розробки, необхідно скоротити 

терміни виконань робіт, що лежать на критичному шляху. Для будь-якої події 

мережі можна розрахувати найбільш ранній термін здійснення події Тj
p
 – із 

можливих і найбільш пізній Тj
n
 із припустимих термінів здійснення (чи для 

стислості: ранній і пізній терміни здійснення події). 

Будь-яка подія вважається завершеною, якщо виконані усі вхідні в неї 

роботи, а ті, у свою чергу, є результатом виконання якихось попередніх робіт. 

Ранній термін здійснення події дорівнює тривалості найдовшого шляху з усіх 
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попередніх йому шляхів, тобто це максимальний шлях, що веде від початкової 

до даної події: 



















ij
t

p
i

T
ij

p
j

Т max
.      (3.41) 

Якщо задано термін виконання розробки, то будь-яка подія має наступити 

в такий момент, щоб залишилося досить часу для виконання усіх робіт, що 

випливають за ним. 

Тому пізній термін здійснення події дорівнює різниці між часом, 

відведеним на виконання всієї розробки, і тривалістю найдовшого з усіх 

наступних шляхів: 

об
j

Tn
j

T  ,       (3.42) 

де Т
об

j – ранній термін здійснення події під час зворотного рахунку, або 

максимальний шлях від даної події до кінцевого. 

Різниця між пізнім і раннім термінами здійснення складає резерв часу цієї 

події: 

p
j

Tn
j

T
j

R  .      (3.43) 

Резерв часу показує, на який гранично допустимий термін може 

затриматися його здійснення без зміни термінів закінчення завершальної події. 

У подій, що лежать на критичному шляху, ранні та пізні терміни здійснення 

збігаються і резерв часу дорівнює нулю. 

Розрахунок тимчасових характеристик подій можна робити як табличним, 

так і матричним способами. Матриця являє собою таблицю, у якій кількість 

стовпців дорівнює кількості рядків, або кількості подій плюс три. Кожна робота 

має номер, що обумовлює її місце на сітковому графіку.  

Ранній термін початку роботи дорівнює ранньому терміну здійснення її 

початкової події t
pн

ij = Т
р
і , пізній термін закінчення роботи дорівнює пізньому 

термінові здійснення кінцевої події t
пок

ij = Т
н
j. Пізній термін початку роботи 

(граничний) дорівнює пізньому (граничному) терміну її закінчення (пізньому 

терміну здійснення її кінцевої події) мінус тривалість роботи: 
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ij
tn

j
T

ij
tпок

ij
tпн

ij
t  .     (3.44) 

Ранній термін закінчення роботи дорівнює ранньому термінові початку 

роботи чи ранньому термінові здійснення її початкової події плюс її тривалість: 

ij
tр

i
T

ij
tрн

ij
tрок

ij
t  .    (3.45) 

Отже, терміни початку і закінчення робіт можуть знаходитися в межах 

між Т
р

і і Т
н
j. Робота, як і подія, може мати деякий резерв часу. Розрізняють 

чотири види резервів часу робіт: повний R
пол

ij, вільний R
св

ij, пізній R
п

ij і 

незалежний R
нез

ij .  

Повний резерв часу роботи R
пол

ij являє собою інтервал часу між 

найпізнішим і раннім термінами закінчення робіт: 

)(
ij
t

p
i

Tn
j

Tпол
ij

R  .     (3.46) 

Повний резерв часу показує, у яких межах можна пересунути початок 

роботи (або наскільки можна розтягти її тривалість з раннім початком), не 

змінюючи при цьому терміну виконання всієї розробки. Дійсно, робота i-j не 

може бути почата раніше моменту Т
p

i, обумовленого максимальною тривалістю 

всіх попередніх робіт.  

З іншого боку, щоб не порушився термін завершення всієї розробки, її не 

можна починати пізніше моменту Т
н
j – tij. Повний резерв часу роботи є 

резервом часу найбільшого за тривалістю шляху, що проходить через цю 

роботу, й однаковий для всіх робіт ланцюжка. Тому використання повного 

резерву часу повністю на одній з робіт анулює повні резерви часу всіх інших 

робіт, що лежать на цьому шляху. 

Для робіт, що лежать на критичному шляху, як повний резерв, так і інші 

резерви дорівнюють нулю. Наступний важливий резерв часу робіт – вільний 

резерв R
св

ij. Якщо попередня подія здійснилася в найбільш ранній досяжний 

термін, то і наступна подія також повинна відбутися у свій найбільш ранній 

термін. 

Резерв часу для роботи: 
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R  .     (3.47) 

Отже, вільний резерв часу – це запас часу, на який можна збільшити 

тривалість окремої роботи чи відкласти її початок, якщо початкова і кінцева 

події цієї роботи здійснюються у свої ранні терміни. 

Незалежний резерв часу R
нез

ij – це запас часу, який можна використати 

для виконання цієї роботи, якщо її початкова подія відбувається у свій 

найпізніший термін, а кінцева подія має відбутися у свій ранній термін:  

)(
ij
tn

i
Tp

j
T

ij
tn

i
Tp

j
Tнез

ij
R  .     (3.48) 

Цей резерв існує не в кожній роботі. Може статися, що інтервал часу між 

пізнім терміном здійснення початкової події і раннім терміном кінцевої події 

цієї роботи дорівнює або менше тривалості роботи. Для таких робіт R
нез

ij може 

бути негативним. 

Пізній резерв часу R
п

ij – це запас часу, яким можна оперувати в 

припущенні, що кінцева і початкова події роботи здійснюються у найпізніші 

терміни: 

)(
ij
tn

i
Tn

j
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ij
tn

i
Tn

j
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ij
R  .    (3.49) 

Пізній резерв часу показує, наскільки можна відкласти початок 

виконання роботи чи збільшити її тривалість, щоб не зірвати припустимий 

строк настання кінцевої події, якщо початкова подія відбулася у свій пізній 

термін.  

Розрахунок показників сіткового графіка у великих мережах (понад 500 

подій) роблять, як правило, за допомогою комп’ютерної технвки. Для мереж 

менших розмірів використовують графічні і табличні методи розрахунків. 

Вирішимо завдання впровадження інноваційного проекту - нового типу 

електроприводу  ПФ-К234 у виробництві ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод» на основі складання сіткової моделі. Розробимо перелік робіт, потрібних 

для впровадження інноваційного проекту (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 – Перелік робіт для впровадження нової технології 

виробництва  сучасного електроприводу типу ПФ-К234 

 

Найменування роботи 
Попередні 

роботи 

Тривалість 

роботи, дні 

1. Обґрунтування мети роботи Немає 2 

2. Визначення витрат на НДДКР 1 2 

3. Визначення витрат на закупівлю деталей 2 3 

4. Вибір електричного двигуна 3 2 

5. Вибір електричного двигуна за технічних 

характеристиками 

4 2 

6. Вибір електричного двигуна виходячи з 

економічних обґрунтувань 

5 2 

7. Вибір електричного двигуна виходячи з умов 

навколишнього середовища 

6 2 

8. Закупівля матеріально-виробничих ресурсів 3 5 

9. Вибір постачальників та узгодження термінів 

поставки 

8 8 

10. Робоче проектування 3, 7, 9 2 

11. Встановлення електроприводу 10 2 

12. Запуск проекту 11 4 

 

Для побудови (рис. 3.5) та визначення основних параметрів сіткового 

графіку заданих операцій для впровадження інноваційного рішення та 

виокремлення критичного шляху впровадження нового електроприводу 

використаємо табличний метод.   

 

 

 

 

   

 

–  критичний шлях 

Рисунок 3.5 – Сітковий граф упровадження електроприводу типу Пф-К234  
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Одна із основних задач сіткового планування є знаходження критичного 

щляху. Критичним шляхом у сітковому плануваннi називають послiдовнiсть 

технологiчних взаємопов’язаних робiт вiд початкової до кiнцевої дiї, який має 

максимальну довжину. Роботам, якi лежать на критичному шляху, приділяється 

особа увага, тому що будь-яка затримка їх виконання робiт, призводить до 

зриву строкiв закiнчення всього проекту. Використаний нами метод планування 

ще називають методом критичного шляху (табл. 3.16). 

Отже, було визначено, що критичний час упровадження нового 

електроприводу на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» дорівнює 28 

днів. Усі роботи, що лежать на даному шляху, є кричними і позначені на 

графіку пунктирною лінією. До них належать роботи 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. 

У сітковому плануваннi встанавлюються три оцiнки часу, необхiдного 

для виконання робiт: оптимiстична – tmin, пессиместична – tmax та найбiльш 

вiрогiдна – tнв. Iснування цих оцiнок обумовлено вiрогiдним характером робіт. 

У сіткових графiках використовуються так званi очикуванi тривалостi робiт – 

tоч, що обчислюються за формулою: 

                                                                   (3.50) 

 

У табл. 3.17 наведемо результати обчислень оцінок часу та очікуваної 

тривалості робіт для процесу впровадження інноваційної технології. 

Визначимо ранні та пізні строки початку та закінчення робіт, а також 

резерви часу для кожної роботи (табл. 3.18): tр.п – термін раннього початку 

роботи, tп.з – термін пізнього закінчення роботи, tп.п – термін пізнього початку 

роботи, tр.з – термін раннього закінчення роботи; Rп – повний резерв часу, Rв – 

вільний резерв часу; R
/
 – незалежний резерв часу,

 
R

//
 – пізній резерв часу. 

Отже, час виконання роботи 3–10, тобто робочого проектування, можна 

збільшити до 13 днів, а роботи з підбору електричного двигуна за всіма 

необхідними параметрами – до 5 днів.  
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Таблиця 3.16 – Визначення критичного шляху впровадження нового 

електроприводу на підприємстві 
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Таблиця 3.17 – Показники оптимістичної, песимістичної, вірогідної та 

очікуваної оцінки часу, необхідного для виконання робіт 

 

Роботи tmin tmax tнв tоч 

0-1 1 3 2 2 

1-2 1 4 2 2,2 

2-3 1 4 3 2,8 

3-4 1 2 2 1,8 

4-5 1 2 2 1,8 

5-6 2 5 2 2,5 

6-7 1 3 2 2 

7-10 1 4 3 2,8 

3-10 1 3 2 2 

3-8 3 7 5 5 

8-9 6 9 8 7,8 

9-10 1 2 1 1,2 

10-11 1 4 2 2,2 

11-12 3 6 4 4,2 

 

Таблиця 3.18 – Основні параметри сіткової моделі впровадження 

інвестиційного проекту на підприємстві 

 

Роботи 

Терміни початку та закінчення 

робіт 
Резерви часу робіт 

tр.п tп.з tп.п tр.з Rп Rв R
/
 R

//
 

0-1 2 2 0 2 0 0 0 0 

1-2 4 4 2 4 0 0 0 0 

2-3 7 7 4 7 0 0 0 0 

3-8 12 12 7 12 0 0 0 0 

3-10 22 22 20 9 13 13 13 5 

3-4 9 14 12 9 5 0 0 2 

4-5 11 16 14 11 5 0 0 2 

5-6 13 18 16 13 5 0 0 2 

6-7 15 20 18 15 5 0 0 2 

7-10 22 22 20 17 5 5 5 7 

8-9 20 20 22 20 0 0 0 0 

9-10 22 22 20 22 0 0 0 0 

10-11 24 24 22 24 0 0 0 0 

11-12 28 28 24 28 0 0 0 0 
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Робота щодо робочого проектування має вільний резерв у 13 днів (робота 

3–10) і в 5 днів (робота 7–10), тобто це дає можливість збільшити тривалість 

цієї роботи або відкласти її початок. Також ці роботи мають аналогічний 

незалежний резерв, яким можуть скористатися, якщо їх початкові події 

відбудуться у найпізніший термін, а кінцеві події відбудуться у найранніший 

термін. Пізній резерв показує, що можна відкласти початок виконання чи 

подовжити тривалість робіт щодо робочого проектування та вибору 

електричного двигуна за всіма необхідними характеристиками. Роботи, які 

лежать на критичному шляху, резерву часу не мають. Будь-який сектор 

економіки, у тому числі й вагонобудування, повинний приділяти значну увагу 

використанню процесів економіко-математичного моделювання господарських 

процесів. Зокрема під час планування впровадження інноваційних проектів на 

підприємстві широкого застосування набувають сіткові моделі. Вони 

концентрують увагу керівництва на найважливіших ділянках технологічного 

процесу та управлінні виробничо-фінансовою діяльністю підприємства. Отже, 

під час упровадження нового електроприводу на підприємстві та вирішення 

питання щодо оптимального варіанту часу впровадження проекту, ПАТ 

«Крюківський вагонобудівний завод» досягне максимально можливого ефекту 

та підвищить рівень управління інноваційним розвитком.  
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Додаток В 

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

коефіцієнту 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 В 

 

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 Д 

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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