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АВТОРЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

AUTOREGRESSIVE DESIGN OF OPERATING EXPENDITURE ACTIVITY IN 

THE INFORMATION-ANALYTICALLY SECURING COOPERATIVE 

MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY 

 

Розглядається проблема комплексного обліково-аналітичного забезпечення 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо формування витрат 

виробничого підприємства. Розроблено авторегресійну модель прогнозування 

показника витрат на гривню доходу від реалізації продукції. 

 

It is considered the problem of complex account-analytical securing and taking 

effective management decision for forming expenditure of productive enterprise. It is 

design the autoregressive model of the forecast of index expenditure per hryvnya 

income from production’s realization. 
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Вступ. Світові стандарти корпоративного управління, до яких необхідно 

наблизитись підприємствам України, вимагають уніфікації інформаційно-

аналітичного забезпечення як бази для впровадження інформаційних 

технологій. 



Використання збалансованої системи фінансово-економічних показників 

дозволить підвищити ефективність управління економічним розвитком 

підприємств. Слід відмітити, що історично роль обліку і аналізу в системі 

управління не вважалась основоположною. 

А.С.Бородкін першим запропонував включити в склад управління в якості 

самостійних функцій облік і економічний аналіз, підкреслюючи їх важливість у 

формуванні багатоаспектної інформаційної бази, яка дозволяє приймати 

ефективні управлінські рішення. На сучасному етапі недостатня увага 

приділяється розробці основних концепцій управлінського аналізу та 

прогнозуванню операційних витрат на промисловому підприємстві [3]. Тому 

досліджувана проблема є актуальною. 

Постановка проблеми. Важливою сучасною проблемою є комплексне 

обліково-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо формування витрат підприємства. Підприємствам необхідно самостійно 

створювати інформаційно-методичне забезпечення для ефективного управління 

витратами. 

На наш погляд, таку можливість обумовлюють наукові дослідження, 

направлені на вивчення: ролі окремих елементів управлінського обліку в 

управлінні затратами; основних напрямків удосконалення класифікації затрат у 

відповідності з вимогами управління виробництвом [2,4]. 

Одним із найважливіших принципів при виборі того чи іншого варіанту 

організації обліку затрат та управління ними, очевидно є відповідність системи 

обліку цілям управління. Так, ще Ч.Гаррісон звертав увагу на те, що основним 

завданням системи обліку є ―фабрикування інформаційно-орієнтуючих даних‖. 

Тобто метою є не просто отримання інформації як такої, а лише тієї, що 

орієнтує адміністрацію. Управлінський облік не просто фіксує дані, але і 

―фільтрує‖ їх з метою рішення управлінських завдань. 

Глибинне інформаційно-методичне забезпечення управління витратами 

підприємства, є найбільш складним і проблемним. Тому об’єктивні передумови 

до широкого впровадження управлінського обліку на сучасному етапі є 

трансформаційними з доринкового періоду і прослідковуються у генезисі 



механізму управління витратами на виробничих підприємствах національної 

економіки включно по нинішній час. 

Важливою умовою успішної діяльності підприємств різних форм власності 

та господарювання є досягнення оптимального рівня затрат на виробництво, 

внаслідок чого зросте конкурентноздатність продукції та стане реальним 

досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. 

В цьому зв’язку ефективне управління витратами на різних рівнях з 

використанням методичної єдності, що передбачає єдині вимоги до 

інформаційного забезпечення обліку, аналізу, планування, прогнозування 

витрат на підприємстві є актуальною проблемою. 

Результати дослідження. Серед показників комплексного управління 

витратами підприємства виокремлюється показник витрат на одну гривню 

доходу від реалізації продукції. На основі даних фінансового та управлінського 

обліку можна здійснити моделювання показника, використовуючи часовий 

економічний ряд та програмний продукт SPSS, в якому використовується ідея 

автокореляції та її алгоритм. 

Вона полягає в тому, що майбутнє значення часового ряду витрат на одну 

гривню доходу не може довільно відхилятися в сторону збільшення або 

зменшення від попередніх значень, якими б причинами не були зумовлені ці 

відхилення. Існує зв’язок між величиною показника кожного наступного року з 

величинами показників попередніх років. 

Математично задача формулюється таким чином. Необхідно знайти 

аналітичний вираз залежності показника витрат Yt періоду t від визначаючих 

його рівнів попередніх періодів (t-n), тобто необхідно знайти функцію. 

Yt = f(Yt-1 < Yt-2 < ... < Yt-n) (1) 

Процес моделювання показника витрат на одну гривню доходу включає 

два етапи. На першому етапі здійснюються операції, що дозволяють визначити 

порядок авторегресійної моделі, на другому – відібрані показники (аргументи) 

об’єднуються в єдину математичну модель. 

При цьому в першу чергу повинна враховуватись однорідність і 

співставність елементів рядів, що аналізуються. Дослідження показало, що в 



хлібопекарському виробництві елементи часових рядів показника витрат на 

гривню доходу однорідні внаслідок однорідності виробництва продукції. 

Вимога співставності бере початок з моменту стабілізації виробництва та 

відсутності значних інфляційних процесів [1]. 

Отже, посилаючись на розглянуті вимоги, можна аргументувати 

доцільність моделювання авторегресії як взаємозв’язку між показниками, що 

формуються засобами обліку на протязі певного періоду. Враховуючи 

особливості варіювання показника витрат на гривню доходу від реалізації для 

статистично однорідної сукупності дочірніх підприємств ВАТ ―Київхліб‖, яка 

характеризується стаціонарними абсолютними приростами (додатніми і 

від’ємними), можна вважати доцільним використання авторегресійної моделі Yt 

в лінійному вираженні 

Yt = B0 + B1Yt-1 + B2Yt-2 + B3Yt-3 (2) 

Зміст функції Yt заключається в тому, що кожний попередній рівень витрат 

на гривню доходу від реалізації формує майбутнє значення показника з певною 

вагомістю, яка визначається коефіцієнтами Bi (i = 1, 2, 3). Чим більший певний 

коефіцієнт, тим вагомішим є його вплив на майбутнє значення показника. 

Згідно нашого аналізу точність прогнозування показника витрат на гривню 

доходу від реалізації можна підвищити на основі модифікованої 

авторегресійної моделі, побудованої виходячи із слідуючих логіко-аналітичних 

міркувань. 

Аналіз тенденцій засвідчує, що фактичні показники витрат по 

консолідованій звітності ВАТ ―Київхліб‖ знаходяться в залежності від 

питомого внеску кожного підприємства в загальний дохід від реалізації 

продукції. Враховуючи це обґрунтованою буде побудова авторегресійної 

моделі на основі часових рядів витрат на гривню доходу від реалізації, 

зважених за питомою вагою ( i) кожного підприємства в загальному обсязі 

доходу від реалізації продукції. 

Наші спостереження засвідчують, що на коротких інтервалах (2-3 роки) 

зміни в пропорціях в більшості випадків не можуть бути значними, розглянуті 



моделі повинні забезпечити високу точність галузевого прогнозування 

операційних витрат на виробництво продукції. 

Слід зауважити, що рівень точності прогнозування на основі 

авторегресійної моделі підвищиться, якщо в моделюванні використати 

квартальні показники витрат, розраховані на основі фінансової звітності. 

Практична апробація методу авторегресійного моделювання показника 

витрат на гривню доходу здійснена за даними підприємств ВАТ ―Київхліб‖. В 

моделюванні використані квартальні показники, що сформувалися відповідно в 

останньому триріччі. 

Параметри такого взаємозв’язку та сама модель визначені нами з 

використанням програмного продукту SPSS. Модель представляє собою вираз:  

Yt = 34,466 + 0,585 Yt-1 + 0,034 Yt-2 , (3) 

де Yt, Yt-1, Yt-2 – фактичні операційні витрати на 1 гривню доходу відповідно 

за останнє триріччя.  

Статистичні характеристики цієї моделі (коефіцієнт множинного 

взаємозв’язку 0,902 та коефіцієнт детермінації 0,814) підтверджують достатній 

рівень достовірності щодо економічної інтерпретації коефіцієнтів. 

Емпіричне значення параметрів дозволяє зробити висновок: на рівень 

витрат на гривню доходу прогнозованого року найсуттєвіше впливає рівень 

витрат попереднього року. 

Для практичного використання такої моделі в прогнозуванні на один рік 

вперед (наприклад, на 2009 рік) необхідно підставити в рівняння замість Yt-2 

фактичний рівень витрат 2007 року, відкинувши значення показника в 2006 

році. Аргумент Yt-1 замінити фактичним значенням показника витрат 2008 

року. 

Побудовано також авторегресійну модель операційних витрат на гривню 

доходу з врахуванням коефіцієнту питомої ваги кожного хлібопекарського 

підприємства в загальному обсязі реалізації продукції в 2005-2007 роках: 

yt εt = -0,159 + 1,012 Yt-1 εt-1 (4) 

Статистичні характеристики цієї моделі (коефіцієнт множинного 

авторегресійного взаємозв’язку, що становить 0,993 та коефіцієнт детермінації 



0,985) засвідчують достатній рівень достовірності для використання моделі в 

поточному прогнозуванні. 

Розглянуті моделі доцільно використовувати на практиці для створення 

прогнозної системи ―доходи – витрати – прибуток‖. Концептуально можна 

здійснити також побудову аворегресійної моделі чистого доходу від реалізації 

продукції на інформаційному масиві дочірніх підприємств ВАТ ―Київхліб‖ за 

методологією, аналогічною з авторегресійним моделюванням операційних 

витрат на гривну реалізованої продукції. Прогноз фінансового результату від 

реалізації, згідно розглянутої методики, визначається арифметичним способом 

як різниця між прогнозною величиною доходу та операційних витрат, 

розрахованих через прогнозний показник витрат на гривню реалізованої 

продукції. 

Враховуючи те, що достатньо обґрунтованою в умовах інформаційних 

технологій є необхідність багатоваріантного прогнозування в підсистемі 

―доходи – витрати – прибуток‖ доцільно, поряд з авторегресійним 

моделюванням показників за квартальними даними, моделювати також ці 

показники на основі річної звітної інформації. Це посилить вклад 

авторегресійних моделей в розробку максимально достовірного варіанту 

прогнозу. 

Отже, нами апробовані авторегресійні моделі, статистичні характеристики 

яких засвідчують можливість та необхідність їх використання першочергово в  

багатоваріантному прогнозуванні операційних витрат промислового 

підприємства (табл. 1). 

 

Економіко-статистичні характеристики моделей  

на інформаційній базі ВАТ «Київхліб» 

Таблиця 1 

Вид моделі 

Назва 

показника, 

який 

моделюється (Y) 

Коефіцієнт 

множинної 

регресії, 

R 

Коефіцієнт 

детермінації 
(варіабель-

ності) 

R
2
 

Yt = 34,466 + 0,585 Yt-1 + 0,034 Yt-2 витрати на одну 0,902 0,814 



гривню доходу в 

розрізі 

хлібопекарських 
підприємств міста 

Києва та регіону 

yt εt = -0,159 + 1,012 Yt-1 εt-1 

операційні витрати на 

гривню доходу з 
врахуванням 

коефіцієнту питомої 

ваги кожного 
підприємства в 

загальному обсязі 

реалізації продукції в 
тенденції останнього 

трьохріччя 

0,993 0,985 

 

Висновки. Головною складовою інформаційної бази управління 

формуванням та прогнозуванням витрат операційної діяльності виробничих 

підприємств є дані фінансової звітності та управлінського обліку. 

Ключові елементи, необхідні для управління витратами включають 

систему обліку, систему калькулювання, теорію і практику економічного 

аналізу, систему прогнозування. 

Авторегресійне моделювання – ефективний інструмент, який вирішує 

проблему прогнозування витрат на одну гривню реалізованої продукції в 

системі комплексного управління операційними витратами виробничого 

підприємства. 
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