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Дисертація присвячена дослідженню питання забезпечення достатнього 

рівня фінансування операційного періоду підприємств шляхом створення та 

використання економіко-математичного інструментарію, що включає систему 

моделей: модель формування спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств, адаптивну математичну модель зазначеного фонду та 

алгоритмічну модель управління фондом, реалізовану у вигляді відповідної 

комп’ютерної програми. 

Методологія дослідження базується на поєднанні принципів та процедур, 

на яких повинні ґрунтуватися основи економічного інструмента подолання 

операційних фінансових ризиків, серед яких: принцип використання власного 

капіталу підприємства; принцип самодостатності, тобто відновлення 

витрачених фінансових ресурсів за рахунок власних інвестиційних джерел; 

принцип створення та використання дієвої математичної моделі стосовно 

залучення, резервування, витрачання та відновлення фінансових ресурсів.  

До процедур, на які спиратиметься економічний інструмент подолання 

фінансових ризиків, відносяться: операційне планування й прогнозування; 

створення резервів; нарощення резервів до обчислених меж; відновлення 

витрачених коштів із власних джерел; вилучення надлишку коштів на потреби 

підприємства, якщо цей надлишок утворюється.  

Усе вищесказане свідчить про те, що економічний інструмент, який 

повинен допомогти розподіляти та відновлювати інвестовані чи накопичені за 
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рахунок чистого прибутку кошти, повинен спиратися на якомога точніший 

прогноз витрат майбутнього операційного періоду. У свою чергу, цей точний 

прогноз, зокрема, має спиратися на дані часового ряду витрат за попередні 

періоди.  

Крім того, варто використовувати теоретичні основи побудови 

математичних моделей: DCF–моделі, яка застосовується в управлінні 

проектами та реалізує ідею співставлення припливів і відпливів коштів на 

підприємстві з урахуванням аналітичного принципу «вартості грошей у часі»; 

моделі Баумоля, яка дозволяє оптимізувати обсяг залишку грошових активів 

підприємства з урахуванням обсягу його платіжного обороту; моделі Міллера –

 Ора, алгоритм якої призначено оптимізувати обсяг середнього та 

максимального залишків грошових активів підприємства з урахуванням обсягів 

його платіжного обороту та вартості обслуговування короткострокових 

фінансових вкладень. Також, остання модель використовує ідею застосування 

двох частин означених активів у грошовій формі та у формі високоліквідних 

цінних паперів і спирається на розрахунок межі нарощення чи зменшення 

активів, перетинання якої веде до «перетікання» частини обсягу активів з однієї 

форми до іншої.  

Розглянувши множину економічних, статистичних і математичних 

підходів, які стосуються проблем достатності фінансового забезпечення 

операційного періоду підприємств сформулюємо сутність та класифікуємо 

ознаки й функції, які повинен мати економічний інструмент забезпечення 

достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств.  

За економічною природою цей інструмент – це економічний ресурс; 

частина оборотного капіталу підприємства. Його сутність – частина оборотних 

активів підприємства. Він має виступати в якості додаткового економічного 

інструмента забезпечення достатності фінансування операційних виробничих 

періодів. Джерело його формування – власний капітал. Створення – в 

інвестиційний спосіб за рахунок коштів власників і в накопичувальний спосіб 

за рахунок акумулювання частини чистого прибутку підприємств. Його 
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безпекова характеристика – самодостатність спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємства. Кошти такого фонду не повинні 

використовуватись у фінансових операціях окрім передбаченого фінансування 

незапланованих операційних витрат та мають кожного періоду бути 

відновленими у витрачених обсягах. За характером участі в господарському 

процесі – оборотний актив. Функціонування двох запропонованих автором 

частин фонду (початкового та операційного резервних фондів) має 

забезпечувати «перетікання» коштів у розрахованих обсягах з однієї частини 

фонду до іншої за умови виникнення потреби нарощення чи відновлення цієї 

частини фонду. Функції – страхування, резервування. Формування та 

використання фонду повинно забезпечити достатнє фінансування операційних 

виробничих періодів підприємств. Джерело відновлення – чистий прибуток 

підприємства та власні інвестиції. Метод розрахунку – розроблена адаптивна 

математична модель. Формування з двох частин: початкового резервного 

фонду, представленого у формі швидколіквідних цінних паперів чи в грошовій 

формі, та операційного резервного фонду в грошовій формі. Обсяги 

спеціального стабілізаційного резервного фонду мають коригуватися на 

кожний наступний операційний період, відновлюватись та нарощуватись у 

розрахованих межах. Обидві частини фонду повинні мати верхню межу 

нарощення. Ефект – сумарний грошовий потік за періоди повинен залишатися 

додатним після відновлення та нарощення спеціального стабілізаційного 

резервного фонду. Середовище застосування – великі, середні та малі 

підприємства. 

У роботі розроблено систему моделей формування та управління фондом, 

що складається з адаптивної математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду, алгоритмічної моделі фонду та відповідної 

комп’ютерної програми. Сформульовано необхідну та достатню умови 

формування спеціального стабілізаційного резервного фонду. З метою 

оцінювання обсягів спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємства до аналізу функції витрат застосовано аналітичний підхід 
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«вартості грошей у часі». Окрім того, у роботі запропоновано оцінювання 

ефекту від використання спеціального стабілізаційного резервного фонду 

впродовж виробничого періоду, а також декількох виробничих періодів. 

Ключові слова: спеціальний стабілізаційний резервний фонд, 

експоненційна функція, сила зростання, неперервна ставка нарощення, 

грошовий потік. 

 

SUMMARY 

 

Lysenko O. V. Modeling of providing for the adequate level of financing for a 

firms’ operational period. – Manuscript.  

Thesis for the Candidate of Economics Degree in Specialty 08.00.11 – 

Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis dwells upon investigation into the issue of providing the adequate 

financing level of firms’ operational period attained by creation and employment of 

the new economic mathematical toolkit represented by a firm’s special stabilizing 

surplus fund, accompanied by the fund’s mathematical model, algorithm for its 

implementation and respective computer program.  

The methodology of the research rests upon combination of the principles and 

procedures that should serve as the basis of an effective economic instrument for the 

operating financial risks management. They include: the principle of an enterprise’s 

equity capital employment; the principle of self-reliance, which presupposes restoring 

the expended financial resources at the expense of own investments; the principle of 

creation and employment of an effective mathematical model of attraction, 

reservation, expenditure and recovery of financial resources.  

The economic instrument for financial risks management should rest upon the 

set of procedures, including: operational planning and prognostication; creation of 

reserves; accumulation of reserves up to the calculated limits; recovery of the outlaid 
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costs at the expense of own sources; withdrawal of the overplus of funds (in case of 

its accumulation) for the enterprise’s needs. 

All of the above indicates that the economic instrument meant to assist in 

distribution and recovery of the means invested or accumulated at the expense of net 

retained profit should rest on accurate prognostication of the sequent operational 

period’s expenditure. In its turn, this accurate prognostication should ground upon 

time series of data on the expenditures over the previous periods. Moreover, it turns 

reasonable to use theoretical bases for creation of the following mathematical models: 

DCF–model, being applied in projects management and implementing the idea of an 

enterprise’s cash flux and reflux juxtaposition with regard for the analytical approach 

of «time value of money»; Baumol’s model, helping to optimize the volume of an 

enterprise’s cash assets’ rest with regard for its turnover of payments volume; 

Miller – Orr model, whose algorithm is designed for optimizing the volume of 

average and maximum rest of an enterprise’s cash assets with regard for both its 

turnover of payments volume and cost of providing service for short-term financial 

contributions. The latter model also exploits the idea of employment of two parts of 

the abovementioned assets in the monetary form and in the form of highly liquid 

securities and grounds upon calculation on the limit of either accumulation or 

attrition of assets, whose overpassing results in «flowing» of some part of assets’ 

volume from one form into another.  

Having examined the variety of economic, statistical and mathematical 

approaches, pertinent to the issues of adequacy of the enterprises’ operational 

period’s financial provision, let us both enunciate the substance of the economic 

instrument under wording and arrange the features and attributes that it should have.  

Its economic nature: economic resource; part of an enterprise’s circulating 

capital. Its substance: part of an enterprise’s revolving assets. Designed as 

complementary economic instrument for providing the adequacy of financing of 

operational industrial periods. Source of generation – equity capital. Must be 

generated through investment at the expense of the owners’ means and through 

accumulation of an enterprise’s net retained profit. Security characteristics: self-
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reliance of an enterprise’s special stabilizing surplus fund. The fund’s resources may 

not be applied in financial operations barring the stipulated financing of the operating 

contingencies and thus each period they must be restored in the expended amounts. 

Kind of involvement in business: revolving asset. Functioning of two fund’s parts is 

meant to ensure the means’ overflowing from one fund’s part into another in the 

calculated amounts in case of need in accumulating or restoring of its latter part. 

Functions: insurance, reservation. Creation and employment of the fund has to 

provide the adequate financing for the enterprises’ operational industrial periods. 

Source of restoring – the enterprise’s net retained profit and its own investments. 

Calculating method: Strictly defined mathematical model. Composed of two parts: 

the initial surplus fund in the form of highly liquid securities and the operating 

surplus fund in the monetary form. Volume: the special stabilizing surplus fund’s 

volumes must be corrected for every subsequent operational period, restored and 

accumulated within the calculated limits. Both of the fund’s parts must have the 

priority limit of accumulation. Effect: cumulative cash flow over the periods is to 

remain positive after restoring and accumulating the special stabilizing surplus fund. 

Sphere of employment: large, medium and small enterprises. 

The mathematical model of special stabilizing surplus fund, as well as 

algorithm for its operation and calculation of its amount for every next industrial 

period is being set forward in the paper. Both indispensable and sufficient condition 

of special stabilizing surplus fund’s organization is being enunciated. In order to 

estimate the volume of special stabilizing surplus fund, an analytical approach of 

«temporary money cost» is applied to expenditure function analysis. Furthermore, the 

authors suggest an approach brought forward in order to estimate the effect of 

resorting to special stabilizing surplus fund in the course of either one or several 

industrial periods. 

Key words: special stabilizing surplus fund, exponential function, increase 

power, continuous accretion rate, cash flow. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Поняття операційного періоду – одне з ключових в 

управлінні підприємствами. Фінансове забезпечення кожного операційного 

періоду (календарного місяця) складається з планових (невипадкових) та 

позапланових, тобто таких, що можна вважати випадковими, надходжень та 

витрат. Тому, моделювання процесу забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційного періоду підприємств базується на якомога 

точнішому, якісному, достовірному прогнозі витрат підприємства на майбутній 

операційний період, а також на забезпеченні фінансових надходжень та 

врівноваженні незапланованих (випадкових) витрат впродовж цього періоду. 

Прогнозування основних операційних показників (наприклад, витрат) вимагає 

знаходження та ідентифікації методів і моделей, які за відомими вибірками 

даних надають найкращий за обраним критерієм результат. Зауважимо, що 

поняття точності прогнозу трактується через статистичні характеристики. 

Практичним критерієм, зокрема, мають слугувати похибки прогнозу за 

обраними моделями, які, поміж іншого, враховують вибіркову дисперсію 

відхилень реальних значень показників від прогнозованих. 

Отримані прогнозні параметри мають бути забезпечені плановим 

фінансуванням на підприємствах. Значення витрат на майбутній операційний 

період є необхідними вхідними даними для вирішення задачі забезпечення 

рівноваги незапланованих витрат і додаткового фінансування зазначеного 

періоду. Вважаємо за доречне розробляти відповідний інструментарій 

вирішення поставленої задачі таким чином, щоб його можна було 

застосовувати і для підприємств, що працюють менше року й через це мають 

обмежену статистичну інформацію. Економічною основою вирішення задачі є 

створення на підприємствах спеціального стабілізаційного резервного фонду за 

рахунок інвестованих коштів та відрахувань із чистого прибутку. Кошти фонду 

використовуються в якості надходжень для страхування та фінансового 

забезпечення незапланованих операційних витрат підприємств. Процес 
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врівноваження здійснюється на базі побудови й застосування математичної 

моделі фонду, яка оцінює обсяги необхідного додаткового фінансування 

можливих незапланованих витрат підприємств.  

У роботах провідних вчених проблема забезпечення достатнього рівня 

фінансування кожного операційного виробничого періоду не розглядається в 

якості окремого питання. Це питання завжди вирішувалось як частина 

загальних планових заходів на підприємствах. Теоретико-методологічним 

основам планування, зокрема короткострокового планування, поєднанню 

системи планування в єдине ціле з організаційною структурою підприємства, 

проблемам обрахунку ризиків, страхуванню та резервуванню на підприємствах, 

присвячено роботи багатьох вітчизняних та іноземних вчених, серед яких: 

І. А. Бланк, І. М. Бойчик, Н. Є. Бойцун, М. Г. Грищак, В. В. Ковальов, 

О. М. Марюта, В. Л. Плескач, С. Ф. Покропивний, Р. Б. Тян, О. І. Черняк, 

Г. О. Чорноус, Г. Мінцберг, Дж. Куїн, С. Гошал, Джеймс К. Ван Хорн, Джон 

М. Вахович мол., Е. Хелферт та ін.  

Дослідження щодо побудови прогнозних математичних моделей з 

використанням імовірностей та моделювання динамічних систем проводилось у 

роботах вітчизняних та іноземних вчених, серед яких: Л. В. Антонова, 

О. С. Вентцель, О. В. Бережна, В. І. Бережной, Л. І. Лопатников, 

О. О. Ляховець. Сучасним проблемам моделювання соціально-економічних 

систем, моделям і методам соціально-економічного прогнозування присвячено 

дослідження українських науковців В. В. Вітлінського, В. В. Іванова, 

А. Б. Камінського, Т. С. Клебанової, С. І. Левицького, Ю. Г. Лисенко, 

В. М. Порохні, О. І. Черняка. Вирішення задач рівноваги економічних систем 

змальовується в роботах В. М. Вовка, В. М. Гейця, К. А. Кизима, 

К. Ф. Ковальчука, Л. А. Останкової, В. С. Пономаренка. У роботах цих 

науковців простежується тенденція комплексного та системного підходу до 

діяльності підприємств. 

Але недостатньо наукових праць стосовно єдиного системного підходу до 

розв’язання вищеозначеної задачі та не запропоновано математично 
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обґрунтованого методу оцінювання достатності фінансового забезпечення 

зазначеного процесу. Вказані моменти значною мірою визначили тему 

дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати наукового дослідження отримано в межах виконання науково-

дослідної роботи кафедри підприємництва та економіки підприємств 

Університету митної справи та фінансів м. Дніпро за темою «Теоретичні та 

практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового 

регіону» (номер державної реєстрації 0116U003917). Особисто автором у 

рамках теми розроблено та запропоновано концептуальні положення та 

відповідний економіко-математичний інструментарій для забезпечення 

достатнього рівня фінансування операційних періодів підприємств. Цей 

інструментарій представлено спеціальним стабілізаційним резервним фондом 

підприємств і системою моделей: моделлю формування зазначеного фонду, 

його адаптивною математичною моделлю та алгоритмічною моделлю 

управління фондом, реалізованою у вигляді відповідної комп’ютерної програми 

оцінювання обсягів додаткового фінансування та обсягів відновлення й 

нарощення фонду. 

Мета і завдання дослідження 

Метою дослідження є розробка концептуальних положень щодо процесу 

забезпечення достатнього рівня фінансування операційних виробничих періодів 

підприємств та створення на їх основі інструментарію математичного 

моделювання цього процесу. Для досягнення основної мети в науковому 

дослідженні сформульовано та виконано наступні завдання:  

 проаналізувати засади створення та використання спеціальних 

резервних фондів на підприємствах відповідно до сучасного законодавства 

України;  

 проаналізувати комплекс математичних моделей управління 

фінансовими активами підприємств, а саме: DCF–моделі, моделі У. Баумоля, 

моделі М. Міллера і Д. Орра тощо, – і на їх підґрунті обрати та систематизувати 
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принципи створення та застосування спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємств; 

 охарактеризувати й порівняти математичні моделі та методи 

короткострокового прогнозування для зростаючих, спадних та періодичних 

виробничих процесів, беручи за умову наявність малої кількості статистичних 

даних за минулі операційні періоди; 

 сформулювати концептуальні положення математичного 

моделювання процесу забезпечення достатнього рівня фінансування 

операційних періодів підприємств; 

 для врівноваження процесу забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційних періодів підприємств розробити адаптивну 

математичну модель спеціального стабілізаційного резервного фонду, 

сформовану з адаптивних моделей початкового та операційного резервного 

фондів;  

 застосовуючи системний підхід, розробити інструментарій 

математичного моделювання та кількісного оцінювання вагових коефіцієнтів 

адаптивної математичної моделі операційного резервного фонду як частини 

спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств із врахуванням 

аналітичного принципу «вартості грошей у часі», адаптуванням цієї моделі до 

умов процесів виробництва, оцінюванням верхньої межі нарощення 

зарезервованого додаткового фінансового забезпечення; 

 сформулювати методичні положення щодо оцінювання 

економічного ефекту від застосування спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств; 

 на основі запропонованої адаптивної математичної моделі 

спеціального стабілізаційного резервного фонду розробити алгоритмічну 

модель формування та управління фондом та реалізувати її у відповідній 

комп’ютерній програмі обробки статистичної інформації підприємств для 

кількісного оцінювання обсягів необхідного додаткового фінансування та 

обсягів використання, відновлення й нарощення запропонованого фонду; 



20 

 

 протестувати систему моделей формування та управління 

спеціальним стабілізаційним резервним фондом для підприємств, які 

характеризуються зростаючим, спадним та періодичним процесами 

виробництва. 

Об’єктом дослідження є процес фінансування планових та можливих 

позапланових витрат впродовж кожного поточного операційного періоду 

підприємств.  

Предметом дослідження є концептуальні положення й інструментарій 

математичного моделювання, прогнозування та врівноваження фінансових 

витрат операційних періодів підприємств.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі для вирішення 

поставлених завдань використано наступні загальнонаукові методи: 

діалектичний метод, метод спостережень, метод теоретичного узагальнення – 

для дослідження теоретичних основ поточного операційного фінансування 

витрат, короткострокового планування та резервування (підрозділ 1.1); 

критичного й порівняльного аналізу та синтезу – для дослідження й порівняння 

існуючих моделей управління фінансовими активами (підрозділ 1.2); 

системного аналізу – для побудови концептуальної моделі процесу 

забезпечення фінансування операційних періодів підприємств (підрозділ 1.3). 

Також у роботі використано прогнозний пропорційний метод, в основі якого 

лежить коригування поточного статистичного показника на темпи змінення 

базового показника, що зумовлено використанням у дослідженні даних 

балансової звітності підприємств, і метод побудови економетричних моделей 

динаміки часових рядів, що зумовлено наявністю трендової, циклічної, сезонної 

та випадкової компонент у функціях показників витрат. Економетричні моделі 

динаміки часових рядів, у свою чергу, спираються на методи автокореляційного 

й реґресійного аналізу (підрозділ 2.1). У подальшому, застосовано метод 

системно-динамічного моделювання для побудови математичної моделі 

врівноваження процесу фінансових витрат впродовж операційних періодів й 

оцінювання коефіцієнтів математичної моделі та межі нарощення обсягу 
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зарезервованих фінансів (підрозділ 2.2). За допомогою методу узагальнення 

сформульовано концептуальні положення та алгоритмічну модель 

математичної аналітичної моделі спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємств для врівноваження процесу забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційних періодів підприємств і створено відповідну 

комп’ютерну програму оцінювання обсягів необхідного додаткового 

фінансування й відновлення обсягів фонду (підрозділ 2.3). Застосування 

емпіричних методів дослідження в третьому розділі базується на необхідності 

тестування запропонованої математичної моделі та відповідної комп’ютерної 

програми на статистичних даних підприємств, які мають періодичний 

(підрозділ 3.1), спадний (підрозділ 3.2) та зростаючий (підрозділ 3.3) характер 

виробничих процесів. 

Реалізацію розробленої математичної моделі фонду у вигляді 

комп’ютерної програми автором виконано в середовищі Microsoft Excel.  

Інформаційну базу дослідження становили Закони України, Укази 

Президента, Постанови Кабінету міністрів України, офіційні статистичні 

матеріали та статистичні матеріали конкретних підприємств, публікації в 

друкованих та електронних виданнях і результати проведених автором 

досліджень та розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці й 

обґрунтуванні концептуальних положень і відповідного економіко-

математичного інструментарію та програмних й інформаційних засобів щодо 

забезпечення достатнього рівня фінансування операційних виробничих періодів 

підприємств, які функціонують в Україні. У результаті дослідження отримано 

наступні наукові результати: 

вперше: 

 сформульовано концептуальні положення та розроблено відповідну 

систему моделей формування та управління спеціальним стабілізаційним 

резервним фондом підприємств для забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційних періодів підприємств. Запропонований економіко-
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математичний інструментарій дає змогу приймати обґрунтовані управлінські 

фінансові рішення та є одним із засобів досягнення фінансової безпеки та 

зниження ризиків підприємств; 

удосконалено: 

 концептуальні положення та відповідні адаптивні математичні 

моделі формування початкового й операційного резервних фондів як частин 

спеціального стабілізаційного резервного фонду, алгоритмічну модель 

управління спеціальним стабілізаційним резервним фондом, реалізовану у 

вигляді відповідної комп’ютерної програми, що дозволяє більш повно 

забезпечити достатній рівень фінансування операційного періоду підприємств; 

 методичні положення щодо оцінювання економічного ефекту від 

застосування спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств, які 

знайшли відображення в авторській пропозиції оцінювання означеного ефекту, 

що дає змогу його кількісного визначення в кожному операційному періоді; 

дістали подальшого розвитку: 

 засади створення та застосування спеціальних резервних фондів на 

підприємствах в Україні, що дозволило запропонувати створення й 

використання цих фондів – за умови затвердження їх використання в статутних 

документах – у якості економічної частини інструментарію для врівноваження 

процесу забезпечення достатнього рівня фінансування операційних періодів 

підприємств; 

 комплекс математичних моделей управління фінансовими активами 

підприємств, а саме: DCF–модель, модель У. Баумоля, модель М. Міллера і 

Д. Орра, що дозволило на основі системного підходу сформулювати принципи 

формування та управління спеціальним стабілізаційним резервним фондом 

підприємств; 

 математичні моделі короткострокового прогнозування, а саме 

пропорційна модель та економетрична модель динаміки часових рядів для 

зростаючих, спадних і періодичних виробничих процесів, беручи за умову 

наявність малої кількості статистичних даних за минулі періоди, що дозволило 
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обирати варіант оцінювання прогнозного обсягу витрат наступного 

операційного періоду (вхідного даного математичної моделі фонду) за 

визначеним критерієм. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тестуванні 

системи моделей формування та управління спеціальним стабілізаційним 

резервним фондом і відповідної комп’ютерної програми на статистичних даних 

підприємств, які характеризуються зростаючим, спадним та періодичним 

процесами виробництва, такими, як ПАТ «Дніпроважмаш», ТОВ НТК 

«Металург», ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод», ПАТ 

«Дніпропетровсьий меблевий комбінат», що, на відміну від задіяного раніше 

інструментарію, надає змогу приймати швидкі, обґрунтовані поточні фінансові 

рішення та забезпечити достатнє фінансування витрат операційних періодів 

власними коштами без залучення короткострокових позик. Також пропонується 

використання відповідного економіко-математичного інструментарію в 

короткостроковій планово-економічній діяльності менеджмента великих, 

середніх та малих підприємств України. Отримані висновки та пропозиції було 

впроваджено в практичну діяльність ТОВ НТК «Металург» (довідка № 35/12 

від 01.12.2017 р.), ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод» (довідка 

№ 42 від 04.10.2018 р.), ООО «Алекстрансгруп» (довідка № 20/12-3 від 

20.12.2017 р.), ФОП «Іванченко Ю. С.» (довідка № 21-02-04 від 21.02.2018 р.). 

Також теоретичні та методичні розробки дисертаційної роботи 

використані в навчальному процесі Університету митної справи та фінансів у 

навчальних програмах та викладанні дисциплін «Інтелектуальний бізнес» та 

«Інноваційний розвиток підприємств» (довідка № 10-38/01/1551 від 

20.12.2017 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому розроблено концептуальні 

положення та систему математичних моделей й алгоритмічну модель 

формування та управління спеціальним стабілізаційним резервним фондом 

підприємств для забезпечення достатнього рівня фінансування операційних 



24 

 

виробничих періодів. Усі наукові результати, викладені в дисертаційній роботі, 

одержані автором особисто. З наукових робіт, опублікованих у співавторстві, 

використано лише ті ідеї та положення, які належать автору цього дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Головні положення й результати 

дисертаційної роботи доповідались автором та обговорювались на наступних 

науково-практичних конференціях: I Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: персонал, основні 

засоби, оборотні, нематеріальні та фінансові активи» (м. Дніпропетровськ, 

НГУ, 2012 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-

кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» (м. Макіївка, 

МЕГІ, 2012 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації і 

трансфер технологій: від ідеї до прибутку» (м. Дніпропетровськ, НГУ, 2012 р.); 

науково-практичній конференції «Проблеми трансформаційних економік в 

умовах глобалізації» (м. Тернопіль, ТКІ, 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Фінансово-економічні чинники соціально-

економічного розвитку країни та регіонів» (м. Дніпропетровськ, ДДФА, 

2013 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційна 

економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій» 

(м. Дніпропетровськ, НГУ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-

економічного розвитку країни та регіонів» (м. Дніпропетровськ, ДДФА, 

2014 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції аспірантів та 

молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком країни та 

регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації» 

(м. Дніпропетровськ, ДДФА, 2014 р.); VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Формування інноваційних економічних систем: фінансове 

забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і 

бізнесу» (м. Дніпропетровськ, НГУ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, 

Implementation Mechanisms» (м. Тбілісі, 2016 р.); Міжнародній науково-
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практичній інтернет-конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-

економічної безпеки на макро- та мікрорівнях» (м. Дніпро, УМСФ, 2017 р.); 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Національні особливості та 

світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях 

економіки» (м. Дніпро, ПДАБА, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 27 

наукових працях загальним обсягом 9,896 д. а. (з них 9,112 д. а. авторські), з 

яких: 1 розділ у монографії у співавторстві загальним обсягом 0,561 д. а. (з них 

0,5 д. а. авторські); 11 статей у наукових фахових виданнях України, з них 3 – у 

співавторстві, загальним обсягом 6,285 д. а. (з них 5,726 д. а. авторські), 5 

статей у наукових фахових виданнях України загальним обсягом 2,7 д. а. (з них 

2,535 д. а. авторські), 6 статей у наукових фахових виданнях України, які 

зареєстровані в міжнародних наукометричних базах загальним обсягом 

3,585 д. а. (з них 3,191 д. а. авторські), та наукових періодичних виданнях інших 

держав; 3 статті в інших наукових виданнях, з них 2 – у співавторстві загальним 

обсягом 1,242 д. а. (з них 1,09 д. а. авторські); 12 тез доповідей у наукових 

конференціях, у тому числі міжнародних загальним обсягом 1,808 д. а. (з них 

1,725 д. а. авторські). Публікації відображають основні наукові результати 

дисертаційної роботи. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 250 сторінки тексту, у тому числі основний текст 

роботи – 195 сторінок, список використаних джерел (214 найменувань) – 

22 сторінки, додатки – 17 сторінок. Робота містить 25 рисунків, 52 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ФІНАНСУВАННЯ 

ОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1 Теоретичні засади моделювання процесу забезпечення достатнього 

рівня фінансування операційного періоду підприємств 

 

 

Питання моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування 

кожного операційного періоду на підприємствах містить багато аспектів та є 

досить складним. Фінансове забезпечення кожного поточного операційного 

періоду (як правило, цей період дорівнює місяцю [193]) є цілісною системою, 

яка включає як показники діяльності системи, розраховані на основі побудови 

поточних місячних балансів підприємств, так й інформацію про наявність та 

обсяги джерел фінансування. Результатом роботи цієї системи є забезпечення 

операційної виробничої діяльності в цілому. Метою забезпечення достатнього 

рівня фінансування кожного операційного періоду підприємств є наявність 

необхідного обсягу коштів для здійснення виробничої діяльності протягом 

відповідного періоду [131]. Також, у цю систему входять взаємозв’язки між її 

елементами, які представлено керуючими впливами та діями менеджерів-

виконавців.  

Достатність фінансового забезпечення операційного періоду передбачає 

вирішення задачі мінімізації ризику нестачі фінансування. Для подолання цієї 

проблеми на підприємствах часто створюють стабілізаційні резервні фонди в 

обсягах, які повинні забезпечити необхідну суму фінансування. З іншої точки 

зору, такий фонд вилучає певну частину коштів з обороту і ці кошти не 

приймають участі у створенні прибутку наступних періодів. Тобто, постає 

задача оцінювання обсягу резервування. Для цього потрібен точний прогноз 

обсягу витрат на наступний операційний період. Крім того, сам процес 
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фінансування протягом операційного періоду повинен базуватись на вирішенні 

задачі рівноваги, тобто співставлення і врівноваження надходжень та витрат 

періоду. Розглянемо ці поняття. 

«Достатність» – абстрактний іменник до прислівника «достатній», який 

означає: «той, що задовольняє потреби; той, що відповідає необхідним умовам» 

[163]. Тому, забезпечення достатнього рівня фінансування операційного 

періоду – це забезпечення необхідного рівня фінансових надходжень 

відповідного періоду, який дорівнює потребам для здійснення безперебійного 

виробничого процесу.  

Прогнозування основних операційних показників (зокрема, витрат) 

вимагає ідентифікації моделей, які за відомими вибірками даних надають 

найточніший за обраним критерієм результат. Критерієм мають слугувати 

похибки прогнозу за обраними моделями, які враховують вибіркову дисперсію 

відхилень реальних значень показників від прогнозованих. Ці параметри є 

невипадковою складовою витрат, яку забезпечено запланованим 

фінансуванням. Отримане прогнозне значення витрат на майбутній 

операційний період є необхідним вхідним даним для вирішення задачі 

забезпечення рівноваги незапланованих витрат і додаткового фінансування 

відповідного періоду.  

Задача врівноваження незапланованих операційних фінансових витрат і 

надходжень – це процес приведення до рівноваги. «Рівновага – загальне 

поняття, яке відноситься до різних ситуацій, що змальовуються взаємодією 

різноспрямованих сил, дія яких взаємно гаситься таким чином, що властивості 

системи залишаються незмінними... В економіко-математичних роботах 

рівновагу часто ототожнюють із поняттям оптимуму. Але рівновага є 

необхідною, але недостатньою умовою оптимальності. Таким чином, рівновагу 

економічної системи може бути встановлено на різних рівнях, у тому числі й на 

оптимальному» [98, с. 296]. Тому, врівноваження фінансування кожного 

операційного періоду є необхідною умовою оптимальності забезпечення 

фінансами цього періоду. На кожному підприємстві заплановані доходи та 
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витрати вже співставленні одне з одним. Вирівнювати необхідно випадкові 

неспівставлені та незаплановані витрати операційних періодів. Процес 

врівноваження здійснюється на базі побудови й застосування аналітичної 

математичної моделі, яка оцінює обсяги необхідного додаткового фінансування 

незапланованих витрат пілприємств.  

Можна побачити, що задача забезпечення достатнього рівня 

фінансування кожного операційного періоду підприємств не має усталеного 

підходу до вирішення. Цю проблему вітчизняні підприємства долають у різний 

спосіб. 

1. Додають на розрахунковий рахунок певну суму коштів, обсяг якої  

визначає, як правило, керівництво [68]. Недоліком цього методу є наступне: 

коштів у підприємства може не бути, навіть за наявності розрахованого 

додатного прибутку, чи суми коштів на закриття фінансових нестач буде 

замало. 

2. Ретельно розробляють стратегію керування дебіторською 

заборгованістю, яка є джерелом істотних непередбачених витрат операційних 

періодів [180]. Недоліком цього методу є те, що система преміювання та 

штрафних санкцій за своєчасне та несвоєчасне погашення дебіторської 

заборгованості часто не діє й контрагенти не виконують договірні зобов’язання. 

Гроші по дебіторській заборгованості не надходять на рахунки підприємства 

своєчасно і воно не має можливості своєчасно самостійно фінансувати свої 

поточні витрати. 

3. Звертаються до короткострокових позик. Цей спосіб 

використовують найчастіше [137]. Недолік: короткострокові позики є платним 

ресурсом. Відсотки по цим позикам обтяжують підприємства, особливо в тому 

випадку, коли позик – декілька. Також ці короткострокові кредитні гроші не 

завжди можна отримати своєчасно. Для підприємств доцільно не звертатись за 

короткостроковими позиками, а вирішувати задачі забезпечення достатності 

фінансування операційних періодів самостійно. На виконання цієї мети 

запропоновано орієнтуватися в цьому дослідженні. 
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Отже, задача забезпечення достатнього рівня фінансування кожного 

операційного періоду підприємств потребує певного методу вирішення. Як вже 

з’ясовано, ця задача містить математичну складову (процес якомога точнішого 

прогнозування та аналітичного моделювання на базі прогнозу) й економічну 

складову. Економічною складовою є створення спеціального стабілізаційного 

резервного фонду на підприємствах. Базу даних математичної складової 

представлено місячними (операційними) показниками діяльності підприємств, 

найважливішими з яких є показники витрат, доходу та чистого прибутку. 

Часові ряди показників минулих виробничих періодів змальовуються чітко 

детермінованими, статистично достовірними значеннями, до яких можна 

застосовувати існуючі методи прогнозування цих показників на наступний 

операційний період. У цьому дослідженні будемо спиратися на функції витрат, 

доходу та чистого прибутку підприємств. Функція витрат Zi (де Zi – обсяги 

витрат у грошовому вигляді періоду i; i – номер періоду, iє[1;n]) є базовою для 

дослідження достатності фінансування операційних періодів. Але між 

показниками функції витрат Zi–1 та Zi , тобто в період від першого дня до 

останнього дня операційного періоду (місяця) i, підприємства здійснюють 

поточні, іноді щоденні витрати, які є як запланованими, так і непередбаченими 

(Рис. 1.1). Це зумовлено впливом ендогенних та екзогенних факторів на процес 

виробництва. Тобто, процес витрат протягом операційного періоду містить 

детерміновану і стохастичну складові [161]. Запланована частина витрат завжди 

є на рахунках і витрачається у запланованих напрямках, а незаплановані та 

непередбачені витрати підприємства намагаються мінімізувати в ручному 

режимі, наприклад, наявними коштами (яких може і не бути на розрахункових 

рахунках) та, як вже відзначалось, звертаючись до короткострокових позик.  

На основі вищенаведеного, можна зробити висновок, що математичному 

моделюванню підлягає функція витрат підприємства Zi як на чітко 

детермінованому відрізку в точках початку та кінця кожного операційного 

періоду, так і функція витрат протягом цього операційного періоду. А оскільки 

всередині періоду ця функція містить невипадкову та випадкову складові, 
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спрогнозувати її поведінку та обсяг показників майже неможливо, тому що 

навіть в цілому поведінка процесу (чи буде він зростати, спадати, чи матиме 

періодичний характер [103]) є непередбаченою. 

 

Рис. 1.1. Схема формування витрат поточного операційного періоду i, 
де: Zi – витрати періоду i: (Zi=Zi

p
+Zi

*
); Zi–1 – витрати минулого i–1 операційного 

періоду (базові); Zi
p
 – планові витрати поточного операційного періоду i (розраховані 

пропорційним методом на основі витрат минулого i–1 періоду); Zi
*
 – незаплановані витрати 

поточного операційного періоду i; S – зовнішні впливи; W – внутрішні впливи. 

Джерело: узагальнено автором на основі [56; 57; 105]. 
 

Прогнозування обсягів витрат у таких умовах ускладнено і може мати 

великі похибки. Підприємствам бажано вирішувати проблеми достатності 

фінансування впродовж кожного операційного періоду за рахунок 

використання власних фінансових інвестицій, для цього певний обсяг 

інвестованих коштів треба резервувати, використовувати впродовж 

операційного періоду та відновлювати за рахунок чистого прибутку, який 

надходить наприкінці місяця. 

Поетапно процес має виглядати наступним чином. 

1. Вирішення задачі знаходження якомога точнішого прогнозу обсягів 

витрат наступного періоду, базуючись на показниках витрат минулих періодів. 

Критерій – мінімальна похибка прогнозу (тобто результатів моделювання та 

прогнозування згідно з побудованою моделлю). 

2. Вирішення задачі досягнення рівноваги системи фінансування 

операційного періоду. Для цього запропоновано створення певного резерву 

коштів на підприємствах. Вирішення цієї задачі потребує економічного й 

Zi
*
 

Zi–1 Zi 

Zi
p
 

S 

W 
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законодавчого обґрунтування. Також, необхідно розробити адаптивну 

аналітичну математичну модель фонду та алгоритмічну модель фонду й 

відповідну комп’ютерну програму оцінювання його поточних обсягів, механізм 

витрачання та відновлення коштів, границі нарощення обсягів фонду.  

У сукупності, на основі вирішення означених питань, запропонувати 

концептуальні положення та відповідний економіко-математичний 

інструментарій для забезпечення достатнього рівня фінансування операційних 

періодів підприємств. Цей інструментарій має бути представлено спеціальним 

стабілізаційним резервним фондом підприємств, адаптивною математичною 

моделлю зазначеного фонду, алгоритмічною моделлю фонду та відповідною 

комп’ютерною програмою оцінювання обсягів додаткового фінансування, 

відновлення й нарощення фонду. Зауважимо також, що перевагою 

запропонованого інструментарію є можливість його застосування і на 

підприємствах, що працюють менше року, у яких кількість періодів 

спостереження – від 2 до 12.  

Математична та економічна складові означеного питання містять певні 

поняття й категорії. Звернемось до теоретичних основ.  

Планування є складовою частиною управління підприємством. 

Ґрунтується планування на вимогах об’єктивних економічних законів. Його 

метою є забезпечення виконання завдань виробництва конкретних видів 

продукції, підвищення якості цієї продукції та ефективності виробництва. 

Планування визначають як процес вибору цілей і рішень, необхідних для їх 

досягнення. Цей процес є об’єктивно необхідним, тому що підприємства 

повинні, зокрема, обґрунтовувати та розраховувати свої витрати в майбутніх 

періодах. Звернемо увагу, що річний виробничий план підприємства 

поділяється на операційні виробничі плани, де операційний період – місяць 

(табл. 1.1). Це дослідження братиме за основу операційні плани підприємств.  

Сам процес планування, зокрема короткострокове поточне операційне 

планування, передбачає окрім вибору цілей та принципів, вибір методів 

планування (табл. 1.2).  
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Таблиця 1.1 

Суть поняття «короткострокове поточне операційне планування» 

Автор, джерело Визначення 

Т. Є. Циба [190] Тактичні плани ще називають поточними, вони за змістом вужчі ніж 

стратегічні і, як правило, розробляються на рік. Місячні поточні 

операційні плани містять той самий набір показників, що і річні, але 

з розбивкою на місяці року.  

Г. О. Швиданенко 

[57, с. 242] 

 

 

 

 

 

 

 

[57, с. 243] 

Метою короткострокового поточного операційного планування є 

ліквідація негативного впливу на підприємство оточуючого 

середовища, в якому воно працює.  

Процес операційного планування ґрунтується на певних принципах: 

цільова спрямованість діяльності підприємства; системність – 

охоплення всіх сфер діяльності; неперервність – своєчасне 

коригування поточних планів; оптимальність використання ресурсів; 

збалансованість між потребами і ресурсами; адекватність – 

відповідність особливостям діяльності. 

Види планів: 

1. стратегічні – довгострокові (період – 10 років); 

2. тактичні – деталізовані стратегічні (період – до року); 

3. оперативні – поточні короткострокові (період – місяць, 

тиждень), розробляються на всіх рівнях підприємств. 

С. Ф. Покропивний 

[56, с. 308] 

Додає принцип взаємопогодження довгострокових та 

короткострокових планів. 

І. М. Бойчик  

[22, с. 87–89] 

Додає принципи єдності та точності. 

Класифікація за підрозділами поточних операційних планів: 

1. «план виробництва і реалізації продукції» (містить агреговані 

показники); 

2. «підвищення ефективності виробництва» (містить показники 

ефективності виробництва чи показники підвищення ефективності 

та ін.); 

3. «праця і кадри» (містить показники продуктивності праці, 

фонд заробітної плати, чисельності працівників та ін.); 

4. «прибуток і собівартість» (містить показники планування 

прибутку, рентабельності, собівартості продукції та ін.); 

5. «капітальне будівництво» (містить показники обсягів 

капітальних вкладень, введення в дію основних фондів і виробничих 

потужностей та ін.); 

6. «використання виробничих потужностей» (містить показники 

рівнів і темпів зростання основних і оборотних фондів, виробничих 

потужностей та ін.); 

«розвиток науки і техніки» (містить завдання по створенню та 

застосуванню нової техніки і технологій, фінансуванню науково-

дослідних робіт). 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [22; 56; 57; 190]. 

 

Наведені теоретичні висловлювання провідних вчених свідчать, що в 

дослідженні доцільно використати наступні методи операційного планування 

та прогнозування: пропорційний метод, так як базовими даними дослідження є 

балансові показники операційних витрат, доходу та чистого прибутку;
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Таблиця 1.2 

Методи операційного планування 

Автор, джерело Визначення 

1 2 

В. І. Осипов 

[138, с. 70] 

1. Метод «від досягнутого рівня» передбачає, що планове 

завдання розраховується виходячи з досягнутого в минулому періоді 

рівня виробництва. 

2. Аналітично-розрахунковий метод дозволяє розраховувати 

планові завдання на основі результатів роботи підприємства в 

плановому та базисному періодах.  

3. Балансовий метод є традиційним і основним. Його суть 

полягає у встановленні відповідності між об’ємом виробництва і 

необхідними для цього ресурсами.  

4. Нормативний метод планування використовує в планових 

розрахунках прогресивні техніко-економічні норми, які виражають 

оптимальні параметри процесі в економіці. 

5. Факторний метод дозволяє здійснювати розрахунки планових 

завдань за кількісними та якісними показниками в розрізі 

факторних, тобто аналітичних показників, і загальний розмір змін 

величин планових показників визначається як алгебраїчна сума змін 

факторних показників. 

6. Програмно-цільовий метод. Ці документи містять 

деталізовані прогнозні показники в контексті операційних періодів.  

С. Ф. Покропивний 

[56, с. 310]  

1. За вихідними позиціями: ресурсні та цільові методи. 

2. За принципами визначення планових показників: 

екстраполяційні та інтерполяційні методи. 

3. За способом розрахунку планових показників: 

експериментально-статистичні, факторні та нормативні методи. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [56; 138]. 

 

факторний метод прогнозування у вигляді побудови економетричних 

(трендових) прогнозних моделей аналізу часових рядів показників, тому що 

трендові моделі враховують наявність постійної (планової) компоненти та 

випадкової складової процесів. 

У кожному загальному та операційному планах є зведений розділ: 

«Основні показники розвитку підприємства» [138, с. 66]. Зміст цього розділу 

виражається економічними показниками, які є взаємозв’язаними. Відповідно до 

суті економічних категорій, економічні показники змальовують їх кількісний 

вираз у вигляді абсолютних, відносних, середніх величин, коефіцієнтів, 

відсотків тощо. Економічні показники операційної діяльності підприємства, 

зібрані за певну кількість операційних періодів, можна розглядати як часові 

ряди і застосовувати їх для прогнозування та моделювання.  
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Зауважимо, що основним економічним фактором з-поміж фінансових 

ресурсів підприємства виступають гроші, які є повноцінним ресурсом, 

приймають товарну форму, мають певну вартість і користуються попитом. 

Складними агрегованими фінансовими показниками діяльності кожного 

підприємства є обсяг його грошового потоку та грошового потоку за операційні 

періоди. У літературі має місце термін «cash flow», що перекладається як 

грошовий потік, тобто потік касової готівки. Для дослідження окресленого 

питання необхідно розглянути суть економічної категорії «грошовий потік» 

(табл. 1.3).  

У визначенні терміну «грошовий потік» є дві точки зору (табл. 1.4). 

1. Грошовий потік є різницею між коштами, отриманими й 

виплаченими підприємством за визначений період часу, тобто грошовий потік є 

сумою надлишку (нестачі) коштів на підприємстві. 

2. Грошовий потік – це рух грошей (обіг), їх надходження (припливи) 

й виплати (відпливи) за визначений період часу. 

Ці визначення мають відношення і до визначення поняття «грошовий 

потік» за поточною операційною діяльністю. 

Будь-який операційний грошовий потік підприємства, – як операційний 

грошовий потік доходу, так і витрат, – складається з певних детермінованих 

значень і його можна розглядати як математичну функцію, яка містить 

випадкову та невипадкову складові. Невипадкова складова функцій 

операційного грошового потоку найчастіше представлена детермінованою 

періодичною функцією. Періодичний процес має наступні параметри: середнє 

значення m(x), максимальну амплітуду коливань значень процесу навколо 

середнього значення Amax та період T. Математичне сподівання періодичної 

функції також може мати характер коливань. Ця невипадкова складова в цілому 

є представленою агрегованим показником планових витрат за операційний 

період. 

Розглянемо, як можна охарактеризувати випадкову складову функції 

грошового потоку за операційний період. За О. С. Вентцель: випадкова функція  
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Таблиця 1.3 

Суть економічної категорії «грошовий потік» 

Автор, джерело Визначення 

1 2 

Р. Брейлі, С. Майерс  

[23, с. 137] 

Грошовий потік однієї чи декількох операцій або цілого 

підприємства є грошима, які залишаються на підприємстві. Їх обсяг 

– це різниця між надходженнями в касу й виплатами з каси в 

результаті однієї чи декількох операцій. 

Макміллан 

[164, с. 105] 

У словнику сучасної економіки визначається «cash flow» як сума 

розподілених прибутків й відрахувань на амортизацію.  

Грошовий потік – це джерело доступних компанії внутрішніх 

довгострокових коштів. 

Е. Джонс 

[49, с. 120] 

«…у бізнесі рух грошей є ключовим чинником його прогресу й 

успіху. Ми називаємо це потоком грошових коштів». 

Джеймс К. Ван Хорн, 

Джон М. Вахович мол.  

[27, с. 183] 

Для того, щоб розрахувати обсяг грошового потоку, необхідно до 

доходу після виплати відсотків додати суму амортизаційних 

відрахувань. 

Е. Хелферт 

[189, с. 250] 

Пріоритетним для кожного бізнесу буде зростання ринкової 

вартості підприємства. Сам процес формування вартості 

трактується як пошук прийнятного співвідношення обсягів 

грошових потоків, які формуються як результат основної діяльності, 

та обсягом витрат, включно з витратами на придбання капіталу. 

Б. Коллас 

[84, с. 135] 

«Під загальним грошовим потоком слід розуміти надлишок коштів, 

який утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій, 

пов’язаних і не пов’язаних із господарською діяльністю. Таким 

чином, він складається з господарського залишку коштів (грошовий 

потік від господарської діяльності) і грошового потоку, не 

пов’язаного з господарською діяльністю». 

Н. В. Васюк [28] Обсяг коштів, отриманих в результаті господарської діяльності, 

тобто обсяг грошового потоку, є складним показником і не 

відображається конкретною сумою у звіті про прибутки та витрати 

підприємства. 

В. В. Ковальов 

[82, с. 116] 

«Потік коштів пов’язаний з конкретним періодом часу і є різницею 

між всіма коштами, що надійшли до підприємства, і коштами, що 

були виплачені ним за цей період». 

І. А. Бланк 

[20, с. 129] 

«Грошовий потік підприємства є сукупністю розподілених у часі 

надходжень і виплат коштів, що генеруються його господарською 

діяльністю». 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [20; 23; 27; 28; 49; 82; 84; 164; 189]. 

 

поєднує в собі риси випадкової величини та функції. Якщо зафіксувати 

значення аргументу, випадкова функція перетворюється у звичайну випадкову 

величину. Та за результатом кожного досліду вона перетворюється у звичайну 

(невипадкову) функцію 1 2( ), ( )... ( )mX t X t X t , де X(t) – розріз випадкової 

функції в момент часу t [30, с. 371, 375]. Якщо дискретна випадкова величина X 
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обсягу операційного грошового потоку набуває певних реалізацій у часі: 

kxxxX ,..., 21 , то кожній реалізації відповідає ймовірність її появи kpppP ,..., 21 .  

 

Таблиця 1.4 

Суть поняття «грошовий потік» за операційною діяльністю 

Автор, джерело Визначення 

1 2 

Є. М. Сорокіна 

[168, с. 31–32] 

Поняття «грошовий потік» є об’єднаним, агрегованим, бо грошовий 

потік, як правило, включає різні види потоків, які обслуговують 

фінансову діяльність підприємства. Тому, у кожному випадку 

доречно використовувати уточнене поняття «сукупний грошовий 

потік» або «грошовий потік поточної діяльності». 

І. А. Бланк 

[16, с. 71] 

Розрізняють грошовий потік за операційною (виробничо-

комерційною) діяльністю [cash flow from operations]; грошовий потік 

за інвестиційною діяльністю [cash flow from investment]; грошовий 

потік за фінансовою діяльністю підприємства [cash flow from 

financing]. Різниця між додатним та від’ємним грошовими потоками 

за означеною діяльністю чи за господарчою діяльністю 

підприємства в цілому і є чистим грошовим потоком. Грошовий 

потік, який циркулює крізь розрахункові рахунки підприємства, 

складається з двох частин: припливів коштів внаслідок продажу 

виробленої продукції та грошових відпливів, які є результатом 

виплат за використані підприємством ресурси. 

А. Г. Риндін, 

Г. А. Шамаєв 

[160, с. 147] 

«Грошовий потік від поточної (інвестиційної, фінансової) діяльності 

є сумою надлишку (нестачі) коштів, отриманих у результаті 

зіставлення надходжень і відрахувань коштів у процесі операційної 

(інвестиційної, фінансової) діяльності». 

В. В. Ковальов 

[82, с. 452–454] 

Припливи та відпливи коштів мають різні характеристики та 

дискретний розподіл у часі. Тобто, припливи та відпливи коштів не 

завжди співвідносяться одне з одним. Тому, у короткостроковому 

аспекті підприємство має організовувати певну систему 

співвіднесення припливів та відпливів коштів відповідно до їх 

обсягів та в часі. Головною умовою успішної діяльності 

підприємства є додатність чистих грошових потоків на кожному 

часовому проміжку. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [16; 82; 160; 168]. 

 

Будемо вважати, що всі несумісні події 1 2, ,... kX x X x X x
 становлять 

повну групу. Кожна випадкова величина буде повністю охарактеризована, якщо 

з кожним значенням xi буде співвіднесена ймовірність появи цього значення pi , 

тим самим встановлюється закон розподілу випадкових величин [30, с. 67]. 

О. М. Марюта наголошує про те, що практичний досвід свідчить: більшість 

поточних виробничих процесів, яки керуються людиною, тяжіють до 
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нормального закону розподілу випадкової змінної x для функції f(x) [112, с. 94; 

30, с. 73].  

Випадкові функції чи випадкові складові функцій характеризуються 

наступними параметрами [30, с. 84, 86]. 

1. Математичне сподівання M(xi), де xi – обсяг грошового потоку на 

інтервалі часу i, i=[1;n] [30, с. 86]. Тоді оцінка математичного сподівання за 

умови стаціонарності випадкової величини: 

1( )

x
n

i
iM xi

n                                             (1.1)
 

2. Дисперсією D(xi) яка характеризує розсіювання точок xi у напрямках 

вісі OX та вісі OY та середнім квадратичним відхиленням (інакше – 

«стандартом») випадкової величини X [30, с. 93, 96]. Оцінка дисперсії та 

середнього квадратичного відхилення: 

( ) ( ( ))D x M x M xi i i                                        (1.2)
 

( ) ( )x D xi i                                           (1.3) 
 

3. Кореляційною функцією K(X), яка характеризує взаємозв’язок 

аргументів [30, с. 175, 379]. Оцінка реалізацій кореляційної функції: 

( ) (( ( ))( ( ))K X M x M x x M xi i j j                               (1.4)
 

Недоліками розглянутих методів у контексті випадкової складової 

функції витрат конкретного операційного періоду є складність визначення 

ймовірностей появи тих чи інших обсягів незапланованих витрат. Тобто, 

випадкову складову функції операційних витрат можливо оцінити експертними 

оцінками чи за прогнозним загальним обсягом за період. Для прогнозування її 

обсягів необхідно чітко розуміти поведінку загального процесу та його 

випадкової складової: чи буде процес операційного поточного виробництва 

зростаючим, спадним, періодичним (циклічним чи сезонним). Також нерідко 

зустрічаються випадкові процеси, які відбуваються в часі приблизно однорідно 

та мають вигляд неперервних випадкових коливань навколо середнього 
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значення. Середня амплітуда й характер цих коливань із часом істотно не 

змінюється. Це – стаціонарні процеси. На відміну від них, нестаціонарні 

процеси мають тенденцію до розвитку в часі. Характеристики нестаціонарних 

процесів залежать від початку відліку, тобто – від часу [30, с. 419, 420]. 

Тобто, за ознакою початку відліку аргументу, випадкові процеси 

розподіляють на стаціонарні та нестаціонарні. Випадкову функцію, 

математичне сподівання якої є постійним, а кореляційна функція залежить 

тільки від різниці аргументів, називають стаціонарною в широкому сенсі цього 

поняття. Дисперсія в такій стаціонарній функції, як і математичне сподівання, є 

постійною величиною і не залежить від значення аргументу. А нестаціонарна 

функція має або змінне із впливом часу математичне сподівання m(t), або її 

кореляційна функція змінюється при зсуві аргументів за віссю t. В економічних 

процесах можна казати про стаціонарність тільки приблизно [112, с. 29]. 

О. С. Вентцель пише, що випадкова функція X(t) називається 

стаціонарною, якщо всі її ймовірнісні характеристики не залежать від часу t, 

тобто не змінюються за будь-якого зсуву аргументів, від яких вони залежать, за 

віссю t [30, с. 421]. Так як змінення стаціонарної випадкової функції повинно 

бути однорідним у часі, то для стаціонарної випадкової функції математичне 

сподівання буде постійним: 

( )M X consti , iє[1;n]                                        (1.5) 

Друга умова, яка характеризує стаціонарну випадкову функцію, – це 

сталість дисперсії, що також зазначає О. С. Вентцель [30, с. 421]: 

( )D X consti ,  iє[1;n]                                         (1.6) 

Третя умова формулюється наступним чином: кореляційна функція 

стаціонарного випадкового процесу повинна залежати не від положення t 

першого аргументу на вісі абсцис, а тільки від проміжку x між першим та 

другим аргументами. Виходячи з цього, кореляційна функція стаціонарного 

випадкового процесу є функцією не двох, а лише одного аргументу [30, с. 421–

422].  
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На практиці, при побудові короткострокових прогнозних моделей в 

економіці, враховують характер функції змін показника [203; 206]. Якщо 

функція є періодичною, це ускладнює прогнозування, тому що неможливо 

визначити напрям змінення функції (буде процес зростати чи спадати) у 

майбутньому операційному періоді. Тому, функцію максимально наближають 

до стаціонарного процесу шляхом вилучення трендової (постійної) компоненти 

і прогнозну модель будують на основі часового ряду залишків. Потім, до 

прогнозного значення додають значення тренда. Цей метод наближення 

періодичної функції до стаціонарної будемо використовувати в дослідженні 

при аналізі функцій, які змальовують операційні періодичні виробничі процеси. 

Наступним кроком розглянемо підходи до визначення ризику фінансових 

операцій протягом операційного періоду. У табл. 1.5 надано суть поняття 

операційного ризику.  

У якості критеріїв оцінювання ризику використовуються, зокрема, 

наступні статистичні коефіцієнти [79, с. 405]. 

1. Оцінка розкиду варіації R: Для ряду , , ...
1 2

x x xn : 

max min
R x x                                    (1.7) 

2. Оцінка дисперсії, тобто середнього квадрату відхилення значень 

ознаки від її середньої: 

12 2
( )

11

n
Var x xcpj

jn
 ,   де    

1

1

n
x xcp j

jn           
 (1.8) 

3. Оцінка середньоквадратичного відхилення значень варійованої 

ознаки відносно центру розподілу (у такому випадку, середньої арифметичної): 

Var                                              (1.9) 

4. У якості відносного показника оцінювання використовують 

коефіцієнт варіації: 

cv
xcp

                                               (1.10) 
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Таблиця 1.5 

Суть поняття «ризик» для операційної діяльності 

 
Автор, джерело Визначення 

1 2 

В. В. Ковальов 

[82, с. 260]  

 

[82, с. 251–259] 

Операційний (виробничий) ризик – ризик, обумовлений станом 

активів підприємства. При оцінюванні ризику певної поточної події 

приймаються до уваги обидві рівноважні характеристики (k, r), де k 

– характеристика результату (наприклад, обсяг втрат), r – 

імовірність події з таким результатом. Тому, ризик ситуації можна 

описати за допомогою варіації – розкиду значень результатів події.  

Л. А. Останкова  

[139, с. 11] 

«Повна невизначеність – характеризується близькою до нуля 

прогностичністю подій: limPt=0, t→n; де Pt – імовірність настання 

події, t – час, n – кінцевий час прогнозування події. В умовах повної 

невизначеності суб’єкти господарської діяльності повністю не 

мають можливості прогнозувати як перспективу свого власного 

розвитку, так і ринку в цілому. 

Повна визначеність характеризується близькою до 1 

прогностичністю події: limPt=1, t→n.  

Часткова невизначеність характеризується імовірністю настання 

події, а отже, й ступенем її прогностичності в межах від 0 до 1: 

 0 ≤ lim ≤ 1, t→n». 

І. А. Бланк 

[16, с. 111]  

Операційний ризик – це ймовірність виникнення непередбачених 

фінансових втрат у процесі операційної діяльності.  

В. В. Вітлінський 

[32, с. 29]  

«Ризик – це економічна категорія в діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язана з подоланням невизначеності, 

конфліктності в ситуаціях оцінювання, управління, неминучого 

вибору. Він має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. 

Оцінка ризику є багатовимірною величиною, що характеризує 

можливі відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) 

результату, можливу невдачу (збитки) з урахуванням впливу 

контрольованих (керованих) і неконтрольованих (некерованих) 

чинників, прямих і зворотних зв’язків».  

А. Б. Камінський 

[71] 

«Фінансовий ризик характеризується ступенем чи мірою відхилення 

фінансових результатів від сподіваних (як правило, в негативний 

бік) та виявляється у наявних чи потенційних збитках фінансових 

ресурсів. Фінансовий ризик перебуває у діалектичному 

взаємозв’язку з джерелами фінансових ресурсів: з одного боку, 

ризик обумовлює їх ціну, а з іншого боку, сам породжується 

структурою джерел... ризик модельований або стандартним 

відхиленням (як, наприклад, MPT, CAPM), або коефіцієнтами 

чутливості  (CAPM, APT), або похідними ціни за факторами 

впливу на неї (як у теорії ціноутворення опціонів). З точки зору 

сьогоднішнього розуміння ризику подібні підходи не є вичерпними 

та достатніми... Одними з основних, при цьому, виступають задачі 

інтегрованої оцінки ризику всього фінансового інституту, задачі 

визначення величини капіталу, необхідного для покриття 

потенційних ризиків на заданому акціонерами (учасниками) рівні 

надійності, задачі оцінки ризику ліквідності тощо». 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [16; 32; 71; 82; 139]. 
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Таким чином, стандартне відхилення (варіація) в розподілі ймовірностей 

доходності є універсальною мірою ризику. Варіація може слугувати 

абсолютною мірою змінності доходності: чим більше стандартне відхилення, 

тим значніша невизначеність майбутнього розвитку подій. Джеймс К. Ван Хорн 

та Джон М. Вахович мол. зазначають, що коефіцієнт варіації виступає мірою 

відносної дисперсії (ризику), тобто обсягу ризику, який припадає на одиницю 

очікуваної доходності [27, с. 194–195]. Варіанти подолання операційних 

ризиків – табл. 1.6. 

Недоліком існуючих методів управління ризиками є те, що вони не 

вирішують у повному обсязі проблему достатності покриття ризиків у процесі 

фінансування операційних періодів роботи підприємств. При плануванні 

фінансування кожнго операційного періоду виникає ситуація невизначеності. У 

такому випадку можна запропонувати наступний підхід до вирішення цієї 

проблеми. 

1. Враховувати у плануванні та прогнозуванні фінансових показників 

наступного операційного періоду аналітичний підхід «вартості грошей у часі», 

який не використовується в балансових розрахунках. 

2. Застосовувати певне «страхування» фінансових проблем 

операційних періодів за рахунок резервування власних коштів, не звертаючись 

по короткострокові позики.  

Система дій для забезпечення безперебійного фінансування 

непередбачених витрат операційних періодів повинна спиратися як на рішення 

керівництва, так і на методи подолання нестачі наявних коштів. Для цього у 

світовій економічній практиці використовують операції резервування та 

страхування, тобто створення резервних фондів. «Одним з найпростіших 

способів, який дозволяє вирішити проблему резерву, є застосування принципу 

гарантованого результату, тобто обрання досить великого резерву, який 

гарантує мінімальний ризик, – компенсацію будь-яких випадкових відхилень» 

[139, с. 145]. З точки зори балансу підприємств, резервні кошти належать до 

оборотних активів, а саме – це гроші на розрахункових рахунках та їх 
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Таблиця 1.6 

Варіанти подолання операційних ризиків 

Автор, джерело Визначення 

1 2 

В. В. Ковальов [79]  Додавання певної «страхової» суми на розрахунковий рахунок 

підприємства. 

В. Д. Шапіро [178] Чітке плануванням виконання розрахунків з кредиторами та 

дебіторами (аналог рознесення виконаня та фінансування робіт у 

часі при плануванні впровадження інвестиційних проектів). 

Присутність лагів між розрахунками за кредиторськими та 

дебіторськими зобов’язаннями та присутність форс-мажорних 

обставин завжди робить такий метод не стовідсотковим. 

H. Peng [211] Операції зі створення фондів і резервів, коли частку прибутку 

резервують на покриття неочікуваних витрат, пов’язаних із 

виникненням ризикових ситуацій. 

G. V. Anghelache  

[201; 202] 

Для окремих видів фінансових операцій при оцінюванні ризиків 

використовуються коефіцієнти кореляції. У процесі розгляду 

інтегральних значень рівня ризику за кожною з альтернатив 

прийняття рішень, перевага надається тій, за якою рівень ризику 

має найменше значення за інших рівних умов. 

Джеймс К. Ван Хорн, 

Джон М. Вахович мол. 

[27, с. 196] 

Методом подолання ризику є одержання інвесторами певної суми 

коштів – безризикового еквіваленту. Безризиковий еквівалент – це 

кошти, гарантоване отримання яких у певний момент часу 

породжує стан індиферентності – неможливості зробити чіткий 

вибір між цими коштами і негарантованим доходом, отримання 

якого очікується на той самий момент часу. 

В. В. Вітлінський 

[32, с. 81, 83] 

«...кількісна міра ризику – це вектор W = (w1; w2; … ), де  

wi (i = 1, 2, … ) – окремі показники (компоненти) міри ризику. 

Частина з них має об’єктивну природу (дисперсія, семиваріація, 

коефіцієнт варіації тощо); решта компонент цього вектора є 

суб’єктивними оцінками ступеня ризику, оскільки вони залежать 

від ставлення суб’єкта ризику до невизначеності, конфліктності... 

Наприклад, у прогнозуванні економічних показників 

використовується низка критеріїв адекватності та точності 

прогнозу. Для здійснення інтервального прогнозу вектор ризику 

W можна встановити як такий, що складається з трьох параметрів: 

1
w  – середньоквадратичне відхилення прогнозованої 

величини; pw
2

 – імовірність того, що ця випадкова величина 

може сягати за межі певного прогнозованого інтервалу; CVw
3

 – 

коефіцієнт варіації. У даному випадку параметри вектора 

W ( ; ;p CV ) немає підстав інтегрувати, здійснюючи їх згортку. 

Прогнозована величина знаходиться в інтервалі ,km  де m – 

математичне сподівання прогнозованого показника; k знаходиться 

з оцінки закону розподілу прогнозованого показника (як 

випадкової величини), а також беручи до уваги задане 

(суб’єктивне) значення компоненти ризику». 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [27; 32; 79; 178; 201; 202; 211]. 
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еквіваленти. «Оборотні активи – це активи, які споживаються протягом 

виробничого процесу протягом року і повністю переносять свою вартість на 

вартість виробленої продукції. Відокремлюються в окремому розділі 

бухгалтерського балансу і, як правило, поділяються на виробничі запаси, 

дебіторську заборгованість і гроші та їх еквіваленти» [81, с. 362]. «Оборотний 

капітал, оборотні фонди – різниця між поточними активами та поточними 

(короткостроковими зобов’язаннями) підприємства. Під поточними активами 

розуміють засоби, які належать фірмі, що формуються із запасів сировини та 

матеріалів, незавершеного будівництва, готової продукції та ін. Під поточними 

зобов’язаннями розуміють кредиторську заборгованість, отримані аванси, 

дивіденди до оплати та інші майбутні платежі. Для оцінки ефективності їх 

використання застосовується показник рентабельності (відношення чистого 

прибутку від реалізації продукції до обсягу капіталу). У господарській практиці 

використовується термін «оборотні засоби» – власні, позичені, залучені» [98, 

с. 232]. Оборотний капітал складається з оборотних виробничих фондів (запаси 

сировини, основні та допоміжні матеріали, пальне, запчастини, 

швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати, 

витрати майбутніх періодів) і фондів обігу (готова продукція та виконані 

роботи для реалізації, кошти на рахунках і в касі та їх еквіваленти). Обігові 

кошти не «витрачаються», а лише переходять від однієї стадії кругообігу до 

іншої, повертаючись у свою вихідну грошову форму. З точки зору оборотного 

капіталу, це – підтримка кругообігу капіталу діючого підприємства. З точки 

зору пасиву балансів підприємств, зарезервовані кошти належать до власного 

капіталу, а саме – до резервного капіталу. На обсяг грошового потоку 

зарезервовані кошти не впливають, бо їх застосування відображається як у 

витратних, так і дохідних статтях балансу. 

Треба зауважити, що законодавчі акти, які стосуються порядку ведення 

бухгалтерського обліку, не містять поняття «резервний фонд». Існує тільки 

поняття «резервний капітал», яке ототожнюється з поняттям «резервний фонд». 

Резервний капітал вважається додатковим фінансовим джерелом, що 
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створюється в якості гарантії безперебійної роботи підприємства та 

страхування інтересів третіх осіб. Являє собою суму резервів, створених із 

чистого прибутку підприємства. Наразі створення резервного капіталу є 

обов’язковим, тобто він створюється відповідно до законодавства України, 

тільки для акціонерних товариств і підприємств з іноземними інвестиціями. В 

інших випадках резервний капітал створюється згідно з порядком, 

встановленим установчими документами товариства.  

Розглянемо існуючі законодавчі підходи до створення резервних фондів, 

тобто резервного капіталу на підприємствах (табл. 1.7). Зауважимо, що ці 

резервні фонди не використовуються в операційній діяльності. Найчастіше до 

них звертаються наприкінці року, тобто ці фонди не є динамічними та не 

працюють протягом конкретних операційних періодів. 

Порядок створення державним підприємством цільових резервних фондів 

регулюється статутними документами цього підприємства та затвердженими 

фінансовими планами, де зазначається обсяг відрахувань до цих фондів. Треба 

зазначити, що створення відповідних цільових фондів не є обов’язковим для 

державного комерційного підприємства, якщо статутними документами 

підприємства та його фінансовими планами цього не передбачено. 

Для приватних підприємств відсутня пряма заборона створення 

резервного фонду, тобто створення такого фонду цілком можливе за рішенням 

установчих зборів. 

Філії та представництва організацій, зареєстровані як платники податків, 

також можуть створювати резервні фонди.  

Якщо в установчих документах немає пункту про формування резервного 

фонду, то підприємство не має права його створювати. 

Також, суб’єкти господарювання можуть утворювати резервні фонди 

спеціального призначення в грошовій чи матеріальній формі, подібні за 

функціональним та організаційним призначенням до резервного капіталу. Так, 

наприклад, деякі підприємства створюють спеціальний грошовий резервний 

фонд під дебіторську заборгованість у випадку непогашення контрагентами
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Таблиця 1.7 

Законодавче визначення поняття «резервний фонд підприємств» 

 
Автор, джерело Визначення 

1 2 

Стаття 75 

Господарського 

кодексу України від 

16 січня 2003 року 

№ 436–IV [39]  

У законодавчих документах України під резервним фондом 

підприємства розуміються зарезервовані кошти на покриття 

можливих непередбачених збитків і втрат у майбутніх періодах. 

Створення резервного фонду, на даний час, є прерогативою 

господарських товариств та державних комерційних підприємств. 

Визначено: державні комерційні підприємства утворюють за 

рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені 

для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю: амортизаційний 

фонд; фонд розвитку виробництва; фонд споживання (оплати праці); 

резервний фонд; інші фонди, передбачені статутом підприємства.  

Ці фонди утворюються за рахунок чистого прибутку підприємства у 

грошовій формі.  

Статті 88, 143 

Цивільного кодексу 

України від 

16.01.2003 року [191]  

Обсяг і порядок формування резервного фонду є важливою умовою 

змісту статуту господарчого товариств. При відсутності даних 

відомостей у статутних документах, підприємству може бути 

відмовлено у державній реєстрації. 

Стаття 4, 51 Закону 

України «Про 

господарські 

товариства» від 

19.09.1991 року 

№ 1576–XII [150] 

Передбачено створення товариствами резервного (страхового) 

фонду у розмірі, який встановлено установчими документами, але не 

менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається також 

установчими документами, але не менш 5 відсотків суми чистого 

прибутку. 

Стаття 19 Закону 

України «Про 

акціонерні 

товариства» [147] 

Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у 

розмірі не менш 15 відсотків статутного капіталу, якщо інше не 

визначено статутом підприємства. Розмір щорічних відрахувань не 

може бути менше 5 відсотків суми чистого прибутку підприємства 

за рік. Для підприємств з іноземними інвестиціями, розмір 

резервного фонду має бути не більш 25 відсотків від статутного 

капіталу. 

С. Ф. Покропивний 

[56, с. 245]  

«Відповідно до принципових (основних) напрямів використання 

прибуток можна розділити на дві частини: 1) прибуток, що 

спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам 

корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами 

роботи (як заохочувальний захід), на соціальну підтримку тощо 

(розподілений прибуток); 2) прибуток, що залишається на 

підприємстві та є фінансовим джерелом його розвитку (чистий 

прибуток). Останній спрямовується на створення резервного та 

інвестиційного фондів. Його формування є обов’язковим для 

господарських товариств, орендних підприємств, кооперативів». 

М. Г. Грещак, 

В. М. Колот, 

О. Г. Мендрул 

[57, с. 641; 150]  

«Резервний фонд є фінансовим компенсатором можливих відхилень 

від нормального обороту коштів або джерелом покриття додаткової 

потреби в них». 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [39; 56; 57; 147; 150; 191]. 
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своїх зобов’язань. Дозволяється також формування спеціалізованих резервних 

фондів для забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед третіми 

особами (Розділ 2 балансу «Забезпечення наступних витрат та платежів»). Деякі 

створюють спеціалізовані резервні фонди для здійснення реструктуризації; 

забезпечення гарантійних зобов’язань; забезпечення виплат персоналу; з 

додаткового пенсійного забезпечення та ін.  

Підсумовуючи вищесказане: створювати спеціальні резервні фонди на 

підприємствах для вирішення проблем додаткового фінансування 

незапланованих витрат варто за свідомим бажанням власників і це повинно 

бути закріплено в статутних документах підприємств. 

Звернемо увагу саме на цей момент, тому що вирівнювання грошових 

потоків від виробничої діяльності впродовж операційного періоду та 

забезпечення безперебійного фінансування непередбачених витрат 

підприємства впродовж операційного періоду потребує саме такого 

спеціального резервного фонду. Цей фонд повинен бути динамічним, щоб до 

нього можна було звертатися мало не кожного дня впродовж місяця. Назвемо 

його спеціальний стабілізаційний резервний фонд підприємств. Фонд за своєю 

фінансово-економічною природою належатиме до власного капіталу 

підприємства, буде створюватись згідно зі статутними документами, але 

матиме окремий від резервного фонду, чітко означений цими статутними 

документами, обсяг та функціональне навантаження. Вважаємо недоречним 

використовувати замість назви «стабілізаційний резервний фонд підприємства» 

назву «резервний капітал». Тому що цей фонд, хоч і є частиною власного 

капіталу, а саме – частиною резервного капіталу, виконує тільки покладені на 

нього функції резервування та страхування операційного виробничого періоду 

діяльності підприємства. Тобто, має гарантувати безперебійну роботу 

підприємства і вирішувати задачу досягнення рівноваги фінансової діяльності 

підприємств впродовж кожного операційного періоду. Але цей фонд не має 

бути призначено для виконання інших функцій, які виконує резервний капітал, 

наприклад, для забезпечення інтересів третіх осіб. Структура фонду має 
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містити дві складові: кошти на розрахунковому рахунку та певний обсяг коштів 

у вигляді високоліквідних цінних паперів. «До коштів можуть бути застосовані 

моделі, розроблені в теорії управління запасами, які дозволяють оптимізувати 

величину коштів. Мова йде про те, щоб оцінити: а) загальний обсяг коштів та їх 

еквівалент; б) яку частку коштів варто тримати на розрахунковому рахунку, а 

яку – у вигляді цінних паперів, які можна швидко реалізувати; в) коли й у 

якому обсязі здійснювати взаємну трансформацію коштів і активів, які можна 

швидко реалізувати» [139, с. 148]. 

Розглянуті вище теоретичні основи економічної складової задачі 

досягнення достатності фінансування кожного операційного періоду на 

підприємствах свідчать про те, що вирішення повинно спиратися на 

максимально точний прогноз і відповідні прогнозні математичні моделі для 

оцінювання обсягу витрат на наступний операційний період та математичну 

модель створення та використання спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємств зі сформульованими критеріями обмеження та межею 

нарощення обсягу фонду. Для цього звернемось до теоретичних основ 

категорій «прогнозування» і «моделювання» та поняття «математична модель» 

і цих понять у розрізі короткострокових операційних періодів. 

Прогнозування виступає основою прийняття планових рішень [138, с. 59]. 

План і прогноз – це дві стадії планування, які взаємно доповнюють одна одну. 

Прогноз у своїх об’єктах і завданнях визначається потребами складання планів 

і виступає для них передумовою. Кожен план може укладатися в багатьох 

варіантах, але наприкінці процесу планування він є одноваріантним. Прогноз 

завжди багатоваріантний і пропонує кілька альтернативних рішень (табл. 1.8).  

На законодавчому рівні планування та прогнозування здійснюються на 

базі закону України «Про державне прогнозування і розробку програм 

економічного й соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року, а 

також змін до нього [138, с. 60; 151; 148; 149].  

Найважливіша роль планування та прогнозування полягає в управлінні 

фінансами підприємств. Процес прийняття фінансових рішень усе більше 
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спирається на інструментальні (кількісні) методи [90] (табл. 1.15). Для 

короткострокового операційного прогнозування найчастіше застосовують 

наступні методи (табл. 1.9). 

Таблиця 1.8 

Суть поняття «короткострокове операційне прогнозування»  

Автор, джерело Визначення 

1 2 

І. М. Бойчик 

[22, с. 80] 

«Змістом прогнозування є розроблення прогнозів із різними 

часовими рамками, наприклад місяць. Прогнозування, з одного 

боку, передує плануванню, а з іншого – є його складовою». 

В. В. Ковальов 

[79, с. 109]  

Важливим методом короткострокового прогнозування є 

математичне моделювання. За процес побудови аналітичного 

відображення залежності називається процесом моделювання 

явища, що вивчається. А модель певної факторної системи – це 

математична формула, яка відображає реальні зв’язки між 

явищами, які аналізуються. У загальному вигляді математичну 

модель може бути представлено так: 1 2( , ... )ny f x x x , де x – 

факторна ознака, y – результативна ознака. 

О. Л. Гура [45] Прогнозування як один із методів управління не зводиться лише до 

розрахунку орієнтирів для критеріїв, що мають кількісний вимір. 

Воно виступає як метод виявлення оптимальних варіантів дій у 

процесі управління підприємством. Кінцевий варіант дій 

обирається завдяки порівняльному аналізу варіантів і сценаріїв. 

С. І. Свєтуньков [161] Поточні та короткострокові прогнози засновано на прогнозуванні 

на малий проміжок часу, переважно на обліку та прогнозуванні дії 

випадкових факторів. При цьому період упередження дорівнює 

одному кроку спостереження... Короткостроковий операційний 

прогноз – строк до одного місяця. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [22; 45; 79; 161]. 

 

В економіці математична модель – це математичний опис економічного 

процесу чи об’єкта, зроблений з метою дослідження та управління цими 

процесами чи об’єктами [98, с. 402]. Економіко-математичне моделювання є 

змалюванням економічних процесів і явищ у вигляді економіко-математичних 

моделей. Засновується економіко-математичне моделювання на принципі 

аналогії, тобто можливості вивчення об’єкта не безпосередньо, а через розгляд 

іншого, подібного йому об’єкта – моделі [98, с. 411].  

У загальному сенсі моделювання є однією з категорій теорії пізнання. На 

ідеї моделювання базується велика кількість методів наукових досліджень, як 

теоретичних, так й експериментальних. Розглянемо цю категорію (табл. 1.10). 
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Таблиця 1.9 

Методи короткострокового прогнозування  

Автор, джерело Визначення 

1 2 

О. Г. Янковський  

[199] 

Формалізовані методи: методи факторного аналізу, методи 

економічної статистики, математико-статистичні методи вивчення 

зв’язків, методи економічної кібернетики та оптимального 

програмування, економетричні методи, методи дослідження 

операцій та прийняття рішень. Методи експертного прогнозування 

використовують не тільки для прогнозування значень показників, 

але й в аналітичній практиці розробки вагових коефіцієнтів чи 

граничних значень показників. 

С. Ф. Покропивний 

[56, с. 304–305]  

Метод побудови економетричних моделей часових рядів 

показників, сутність якого полягає в пошуку математичних формул, 

які характеризують статистичний зв’язок одного показника з 

іншим. 

В. В. Ковальов [79] Додає пропорційний метод прогнозування. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [56; 79; 199]. 

 

Розглянемо також поняття «модель» для операційних періодів 

(табл. 1.11). 

Враховуючи вищенаведене, звернемось до теорії побудови математичних 

моделей. Базою для створення математичних моделей є як окремі показники 

діяльності підприємств, так і масиви показників за декілька років. Динамічний 

(часовий) ряд є сукупністю значень певного показника, які співвідносяться з 

послідовними інтервалами чи моментами часу. У першому випадку ряд є 

інтервальним, у другому – моментним. У цьому дослідженні такими 

показниками є значення функції витрат за минулі операційні періоди. 

Передбачається, що часовий інтервал, закладений в основу ряду, є постійним. 

Динамічний ряд, як правило, представлено наступним чином: 

..., , ...
1 2 ny y y y

k  ,                                        (1.11)
 

ky  – елемент (рівень) ряду (значення функції витрат за період k); 

n  – кількість базисних періодів; k – поточний індекс. 
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Таблиця 1.10 

Суть категорії «моделювання» 

Автор, джерело Визначення 

1 2 

В. В. Вітлінський  

[33, с. 48]  

 

 

 

[33, с. 64] 

Моделювання є процесом побудови, вивчення та застосування 

моделей. Воно поєднане з такими категоріями, як абстракція, 

аналогія, гіпотеза тощо. Процес моделювання обов’язково включає 

конструювання наукових гіпотез. Модель постає як своєрідний 

інструмент пізнання. 

Процес моделювання включає: суб’єкт дослідження (системний 

аналітик); об’єкт дослідження; модель. 

Н. Б. Андрейшина [3] Зміст методу моделювання полягає в конструюванні моделі на 

основі попереднього вивчення об'єкта й визначення його суттєвих 

характеристик, в експериментальному і теоретичному аналізі 

моделей, в співставленні результатів з даними об'єкта та 

коригуванні моделі. 

Словник економічних 

термінів [163] 

Для моделювання частіше використовують реальні вхідні 

статистичні, емпіричні дані, що надає можливість розраховувати 

об’єктивну оцінку дійсності, розробляти прогнозні показники в 

рамках побудованої моделі. 

О. Т. Іващук  

[58, с. 665] 

Моделювання має в своїй методологічній основі елементи імітації 

реальності за допомогою символіки (математики) чи аналогів. 

А. А. Шиян  

[194, с. 53] 

Позитивна якість аналітичного моделювання – це можливість 

одержання на його основі фундаментальних результатів та 

інваріантних залежностей, які можуть бути поширені на різні 

випадки застосування як модельованої системи, так і інших систем 

даного класу. 

Е. Хелферт [189, с. 31] Моделюання операційної діяльності підприємства та облік операцій 

у режимі реального часу, які стали можливі завдяки як ніколи 

розвинутим комп’ютерним системам та мережам, є прикладом 

сучасної інформаційної структури. Наприклад, фінансове 

моделювання зводиться до використання електронних таблиць. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [3; 33; 58; 163; 189; 194]. 

 

Кожне дослідження динамічних рядів наявних показників потребує 

вибору методу аналізу змінень цих показників. Вибір такого методу часто 

залежить від характеру даних, які аналізуються. В. В. Ковальов акцентує, що 

при математичній обробці динамічного ряду найчастіше виділяється тренд 

(інтервал) розрахунку. Для випадку функції витрат на короткостроковому 

поточному операційному інтервалі, виділення тренда для певних процесів має 

бути необхідним. Тому що процес протягом операційного періоду може бути 

періодичним і нестаціонарним, тобто його потрібно зводити до стаціонарного 

вигляду за допомогою вилучення трендової компоненти.  
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Таблиця 1.11 

Поняття «модель» для операційних періодів  

Автор, джерело Визначення 

1 2 

В. В. Ковальов 

[82, с. 197]  

За наявності даних про динаміку показників використовуються 

прогнозні методи й моделі обробки просторових, часових, 

просторово-часових сукупностей, балансові моделі. 

Ю. А. Тимонін [60] Економіко-математичні моделі – це сукупність математичних 

виразів, що описують економічні об'єкти, процеси і явища. 

Включає: цільову функцію, або функціонал моделі – математичний 

вираз мети; систему функціональних обмежень; систему параметрів 

моделі 

, 

де X – екзогенні змінні; W – некеровані змінні; a – параметри 

системи (дійсні числа); Y – ендогенні змінні, F – визначає вид 

функціональної залежності. 

Моделі: статичні та динамічні; детерміновані і стохастичні; 

дискретні і неперервні; лінійні та нелінійні; балансові моделі; 

імітаційні моделі; моделі математичного програмування; моделі, 

засновані на теорії графів; моделі, засновані на теорії ймовірностей 

і математичній статистиці.  

В. В. Вітлінський  

[33, с. 58] 

 

 

[33, с. 62–64]  

 

 

 

 

 

[32, с. 75, 84] 

Під економіко-математичною моделлю розуміють концентроване 

вираження найсуттєвіших економічних взаємозв’язків 

досліджуваних об’єктів (процесі у вигляді математичних функцій, 

нерівностей і рівнянь). 

- Функціональні і структурні, функціонально-структурні моделі 

- Дескриптивні і нормативні 

- Детерміновані і стохастичні 

- За співвідношенням екзогенних та ендогенних змінних, які 

включаються в модель, моделі поділяють на відкриті і закриті 

- Просторові і точкові. 

За однією з класифікаційних ознак математичні моделі можна 

класифікувати як аналітичні, імітаційні (алгоритмічні) та 

комбіновані. 

У процесі створення та машинної реалізації математичних моделей 

здійснюють такі (узагальнені) етапи: 

· побудова концептуальної моделі; 

· побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи; 

· створення комп’ютерної програми; 

· машинні експерименти з моделлю системи. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [32; 33; 60; 82]. 
 

Операційне прогнозування на один період вперед за допомогою побудови 

економетричних моделей часових рядів базується, зокрема, на побудові рівнянь 

трендів. Розглянемо існуючі методи виділення тренда [82, с. 185]. 

1. Перший метод виділення тренда (інтервалу) розрахунку витікає з 

положення, що показник, який прогнозується, iy , змінюється в часі прямо 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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пропорційно чи оберненено пропорційно часу. Тому для прогнозування значень 

1iy  будується реґресійне рівняння: 

1 0 1
y a a t

 ,                                              (1.12) 

де t – порядковий номер періоду. 

Параметри рівняння реґресії ( 0 1,a a ) знаходяться методом найменших 

квадратів [82, с. 185]. Цей метод використовується при побудові прогнозної 

економетричної моделі динаміки часових рядів показників функції витрат на 

майбутній операційний період. Зауважимо, що функція витрат за рік надає 

одновимірний часовий ряд показників. 

2. Другий метод – ковзної середньої. Він допомагає знайти тенденцію 

розвитку показника. Цей метод є складовою побудови прогнозної 

економетричної моделі динаміки часових рядів показників. Тобто, його буде 

обов’язково використано для розрахунку прогнозного значення функції витрат 

на наступний операційний період. А. М. Єріна пише: «Більшість динамічних 

процесів у межах періоду з більш-менш стабільними умовами розвитку 

виявляють певну закономірність змінення рівнів ряду значень функції – 

загальну тенденцію» [63, с. 265]. Тому застосовуються різні прийоми і способи 

виявлення тенденції розвитку, наприклад укрупнення часових інтервалів, коли 

первинний ряд динаміки замінюється рядом середніх величин за більш 

тривалий проміжок часу [204]. Найчастіше застосовується метод ковзних 

середніх, коли кожний наступний інтервал утворюється на основі попереднього 

заміною одного рівня. Так інтервал на кожному кроці розрахунку поступово 

зміщується на один рівень [63, с. 266]. Сегменти містять декілька елементів 

ряду (наприклад, три) і ковзають із певним кроком по елементах ряду. Для 

кожного сегмента (трійки) розраховується середня. Одержаний ряд середніх 

аналізується для виявлення тенденції його зміни. При цьому, значення кожного 

економічного показника в момент часу t залежать від стану цього показника в 

попередніх періодах. Тобто, значення прогнозного показника iy  в попередніх 
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періодах розглядаються як факторні ознаки [209]. Тоді, за В. В. Ковальовим, 

рівняння автореґресійної залежності наступне [79, с. 301]: 

...
1 1 2 2t y

t k
y a a y a y ao t t k  ,                                 (1.13) 

ty  – Значення y , яке прогнозується в момент часу t; t ky  – Значення y
 

у момент часу t–k; ka  – k-ий коефіцієнт реґресії. 

На практиці використовують модифікацію цього рівняння, де k=1. Тоді 

рівняння (1.13): 21 1
ty a a y aoi t . 

Коефіцієнти реґресії наведеного рівняння можна знайти за допомогою 

методу найменших квадратів [79, с. 301]. 

3. Передумовою третього методу виділення тренда (інтервалу) 

розрахунку виступає наявність просторової сукупності даних [82, с. 187]. При 

цьому використовується багатофакторний реґресійний аналіз, коли динамічний 

аналіз поширюється на багатомірний випадок [209; 210]. У результаті якісного 

аналізу виокремлюються k факторів (x1, x2, … xk), які впливають на змінення 

прогнозованого показника (y), і тоді укладається лінійна реґресійна залежність: 

...
0 1 1 2 2

y a a x a x a x
k k  ,                                   (1.14)  

де ai – коефіцієнти реґресії, 0<i<k.  

Якщо сукупність даних є просторово-часовою, тоді вихідними даними є 

матриці показників, кожна з яких являє собою значення тих самих показників 

за різні періоди чи різні послідовні дати. Методи обробки таких сукупностей 

включають у себе коваріаційний аналіз, метод осереднення параметрів 

однорічних рівнянь тощо. Зауважимо, що для нашого дослідження цей метод не 

може бути використано, тому що статистичні дані значень показників витрат 

операційного періоду є одновимірним часовим рядом, а не просторово-часовою 

матрицею. 

«При прогнозуванні майбутніх результатів діяльності підприємства, – 

пише А. М. Єріна, – також використовують один з методів статистичного 

прогнозування; це – метод екстраполяції тренда, тобто продовження тенденції в 
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майбутнє, за межі динамічного ряду значень» [63, с. 272–273]. Таким методом 

користуються у випадку, коли має місце сталість причини, що формує 

тенденцію розвитку процесу. У такому випадку часовий горизонт прогнозу – це 

період упередження.  

Цей метод також не може бути використано, тому що статистичні дані за 

умовами дослідження є обмеженими. 

Розглянемо інші методи, які також використовують у моделюванні 

короткострокових поточних операційних процесів (табл. 1.12). 

 

Таблиця 1.12 

Методи моделювання 

Автор, джерело Визначення 

1 2 

 О. В. Бережна [8] 1. Імовірнісно-статистичні методи моделювання економічних 

систем: 

 Імовірнісні методи 

 Моделювання економічних систем за допомогою марківських 

випадкових процесів (процеси характеризуються дискретним 

станом та дискретним часом) 

 Моделювання систем масового обслуговування 

 Статистичне моделювання економічних систем (відтворення 

досліджуваного процесу за допомогою ймовірнісної моделі та 

обчислені характеристик цього процесу) 

 Методи і моделі кореляційно-реґресійного аналізу 

 Методи і моделі прогнозування часових рядів економічних 

показників (трендові моделі); 

2. Оптимізаційні методи і моделі (загальний вигляд: 

( ) maxU F X ; X W ): 

 Лінійне програмування (F(X) – лінійні) 

 Цілочислове програмування (X1, X2…Xn – цілочислові) 

 Нелінійне програмування (F(X) – нелінійна) 

 Параметричне програмування. 

Е. Хелферт  

[189, с. 319] 

 

Метод імовірнісного моделювання є розвитком методу аналізу 

чутливості, у тому сенсі що потенційні зміни серед змінних 

оцінюються як спільно, так і відносно одна одної. 

О. Т. Іващук [58],  

О. С. Кушнір [89] 

Метод застосування нейромережевих технологій. В простих 

моделях нейронів вихідний сигнал приймає двійкове значення: 

0 або 1. Значення 1 відповідає перевищенню збудження нейрона, а 

0 – збудження нижче від порогового рівня. Під штучними 

нейронними мережами розуміють сукупність обчислювальних 

процедур, які з певною точністю імітують прості біологічні 

процеси, основу котрих складають функціональні властивості 

нервових клітин. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [8; 58; 89; 189]. 
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У цьому дослідженні доцільно використовувати моделі прогнозування 

часових рядів економічних показників (трендові моделі).  

 

 

1.2 Досвід моделювання процесу забезпечення достатнього рівня 

фінансування поточних періодів підприємств 

 

 

У світовій економічній практиці в аналізі та фінансовому менеджменті 

розроблено варіанти моделей, які містять ключові ознаки дескриптивної, 

паліативної та нормативної моделей. Як приклад – модель очікуваного стану 

фірми (Pro Forma Financial Statements). Іноземні компанії часто використовують 

їх як елемент поточного фінансового планування та для оцінки можливого 

банкрутства. Побудова прогнозної звітності в цьому випадку здійснюється 

методами економіко-математичного моделювання та побудови різних варіантів 

розвитку подій, які змальовуються зміною значень ключових параметрів [8; 71, 

с. 198]. Звернемось до цього досвіду, бо в нашому дослідженні застосовано 

балансові дані діяльності підприємств за операційні періоди, тобто доречно 

буде дослідити використання відповідних прогнозних методів. 

Закордонний досвід вирішення задач врівноваження фінансування фірм 

свідчить, що найбільш застосованою є модель міжгалузевого балансу. 

Міжгалузевий баланс (Intersectoral balance) – каркасна макроекономічна 

модель, таблиця, у якій змальовано різноманітні натуральні та вартісні 

економічні взаємозв’язки [98, с. 191].  

Для сучасного мікроекономічного середовища базовим документом 

внутрішньої фінансової звітності фірм також є баланс. Він фіксує стан майна та 

фінансових засобів на певну дату. У розділ «Актив» входять показники: основні 

засоби та інші позаоборотні активи; запаси і витрати; кошти, розрахунки та 

інші активи. У складі розділу «Пасив»: джерела власних коштів; довгострокові 
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пасиви; розрахунки та інші пасиви [16, с. 30]. Враховуючи цей досвід, 

дослідження буде спиратися на прогнозний розрахунок показників балансу для 

наступного операційного періоду. 

Ще на почату ХХ сторіччя для внутрішнього аналізу стану фірми та 

управління було запропоновано використання аналітичних коефіцієнтів. Це 

наявно представлено у схемі факторного аналізу фірми «Дюпон» (The DuPont 

System of Analysis). З того часу набуло поширення використання пропорційного 

методу для аналізу і прогнозування діяльності фірм. Сучасну бухгалтерію 

засновано на принципі подвійного запису, коли кожна фінансова операція 

відображається у двох рахунках: дебіту та кредиту. За допомогою цього 

способу ведення обліку, майнове та фінансове становище фірми можна 

наводити у формі балансу, в активі якого представлено майно фірми, а в пасиві 

– джерела виникнення цього майна [82, с. 340, 353]. В основі подвійної 

бухгалтерії – система рахунків, на яких впродовж звітного періоду 

відображаються господарчі операції. Всі рахунки розподіляються між звітними 

формами, найважливішими з яких є баланс та звіт про прибути та збитки. Але 

головну вагу має баланс. Прогноз звіту про прибутки та збитки є 

узагальнюючим документом фірми, який стосується надходжень та витрат на 

майбутній період з урахуванням очікуваної суми прибутку (збитку). Він є 

ключовим відносно планування виробництва та оцінювання виробничих 

витрат. Наприклад, часто собівартість оцінюється виходячи зі співвідношення 

собівартості та обсягів продажів у минулих періодах [27, с. 332]. Підсумок звіту 

про прибутки та збитки – чистий прибуток – входить до статей пасиву балансу. 

Головне балансове рівняння з позиції власників капіталу має вигляд:  

A LTL STL E  ,                                         (1.15) 

де: A – сума активів фірми; LTL – довгострокові зобов’язання фірми; STL 

– короткострокові зобов’язання фірми; E – капітал власників. З точки зору 

інвесторів це рівняння набуває наступного вигляду [82, с. 356]: 
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A STL E LTL                                            (1.16) 

Прогнозні баланси на період чи декілька періодів вперед будуються за 

допомогою пропорційного методу розрахунку показників. Тому, одним з-поміж 

варіантів прогнозування в цьому дослідженні варто обрати саме такий метод, 

тому що базовими вхідними даними є дані балансової звітності (показники 

витрат, доходу та чистого прибутку за декількома операційними періодами). У 

пропорційного методу є перевага, яка полягає в тому, що для прогнозування 

показників й обрахування темпів їх зростання (спаду) потрібні дані двох 

минулих періодів діяльності фірми, що є обмеженням та вагомою умовою 

дослідження. 

Звернемось до інших існуючих прогнозних математичних моделей, які 

вирішують задачі операційного фінансового забезпечення діяльності 

закордонних фірм.  

Якщо розглядати операційний виробничий період як певний 

інвестиційний проект, то в якості базової ідеї для планування достатності 

фінансування наступного операційного періоду можна взяти поняття 

доходності існуючого активу, яке відображається в показнику доходності, 

тобто ставці нарощення чи її аналогії, розрахованої на практиці. Найбільш 

ґрунтовно такий підхід відображено DCF–моделлю (Discounted cash flow model) 

– аналізом дисконтованого грошового потоку, який дозволяє оцінювати 

майбутні грошові потоки. Ю. Брігхем та Л. Гапенскі пишуть про те, що 

практично всі фінансові рішення сполучені з оцінками прогнозних грошових 

потоків, тому аналіз DCF має виключно важливе значення. Вперше концепцію 

аналізу DCF було розроблено Джоном Берром Уїльямсоном. 

Майрон Дж. Гордон використав цей метод для керування фінансами 

корпорацій, а також у дослідженні ціни капіталу. Аналіз DCF засновано на 

понятті вартості грошей у часі [24, с. 3]. Такий аналіз відбиває наступні 

фактори: 
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1. ступінь ризику конкретного грошового потоку, який відображається 

ставкою дисконту чи ставкою нарощення; 

2. ставка дисконту чи ставка нарощення, що демонструє середню 

доходність, яка натепер склалася в економіці; 

3. періодичність грошових потоків, тобто часовий інтервал, на якому 

розглядаються грошові потоки. 

У В. В. Ковальова надано наступну інтерпретацію DCF–моделі [82, 

с. 600]. 

У загальному вигляді інвестиційний проект IP зображено наступним 

чином: 

, , ,IP IC CF n rj k ,                                        (1.17) 

де: ICj – інвестиції у році j,  j=1,2,…m. Найчастіше m=1; 

CFk – приплив чи відплив коштів (грошовий потік) у періоді (році) k; 

k =1,2,… n;  n – тривалість проекту; 

r – ставка дисконтування чи внутрішня дохідність активу; 

Vi – теоретична (внутрішня) вартість активу. 

У такому випадку, сама DCF–модель, яка реалізує ідею співставлення 

припливів та відпливів коштів, що характеризують проект, виглядає наступним 

чином: 

1 (1 )

CFn kVi ki r                                        
(1.18) 

Показник r є ключовим для цієї моделі. У якості коефіцієнта 

дисконтування він зрівнює елементи грошового потоку, які відносяться до 

різних часових інтервалів [82, с. 601]. Але для вирішення задачі, яка поставлена 

в цій роботі, найбільший інтерес показник r виявляє в якості показника 

доходності (ефективності) фінансової операції на певному інтервалі часу (кроці 

розрахунку на майбутній операційний період). І, хоча підхід «вартості грошей у 

часі» не використовується в прогнозуванні на основі балансу підприємства, цей 

підхід можна і доцільно використати для вирішення проблеми достатності 
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фінансування операційного періоду та побудови математичної моделі 

розрахунку обсягу спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств, враховуючи в прогнозуванні певний аналог ставки нарощення. 

У закордонних дослідженнях представлено декілька відомих 

математичних моделей динаміки фінансово-економічного стану фірм, які 

демонструють підходи до вирішення задач фінансування поточних операційних 

періодів діяльності, та задач ефективності функціонування активів фірм. 

1. Модель У. Баумоля (Baumol’s model) – застосування якої дозволяє 

оптимізувати обсяг залишку грошових активів підприємства з урахуванням 

обсягу його платіжного обороту. І. А. Бланк наводить наступний алгоритм [16, 

с. 195; 79, с. 544; 138, с. 148]. 

Мінімальний залишок грошових активів прирівнюється до «0». 

Оптимальний (в інтерпретації Уїльяма Баумоля, він же максимальний) залишок 

грошових активів розраховується наступним чином: 

2P O
kDa
r

,                                        (1.19) 

де: Da – оптимальний залишок грошових активів підприємства в періоді, 

який планується; 

Pk – середня сума витрат на обслуговування однієї операції 

короткострокових фінансових вкладень;  

O – загальний обсяг платіжного обороту підприємства в періоді, який 

планується; 

r – відсоткова ставка за короткостроковими фінансовими вкладами в 

періоді, який розглядається (представлена десятковим дробом). 

Середній залишок грошових активів у такому випадку планується як 

половина оптимального залишку.  

Ця модель дозволяє спиратися на підхід використання ставки нарощення 

протягом операційного періоду, для того, щоб здійснювати прогнозування на 

наступний період. Тобто, пропонує врахування аналітичного принципу 

«вартості грошей у часі». Також важливою є ідея розрахунку граничних 
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значень грошових активів. І цей підхід варто використати в побудові 

економіко-математичного інструмента забезпечення достатності фінансування 

в наступному операційному періоді. 

2. Модель фірми Дюпон (DuPont model) – алгоритм фінансового 

аналізу, за яким коефіцієнт рентабельності використаних активів Pa дорівнює 

добутку коефіцієнта рентабельності реалізації продукції Pp та коефіцієнта 

оберненості використаних активів KOa [16, с. 196]: 

P P KOa p a                                           
 (1.20) 

Для інтерпретації результатів використовується спеціальна матриця, за 

допомогою якої визначають основні резерви для подальшого зростання 

ефективності фінансової діяльності підприємства. 

У наданій моделі використовують різні коефіцієнти рентабельності, бо 

вважається, що прибуток як абсолютний показник не є придатним для 

просторово-часових співставлень, як про це пише В. В. Ковальов [82, с. 503]. І 

це є недоліком моделі з точки зору нашого дослідження. Для спрощення 

прогнозування достатності фінансового забезпечення майбутнього 

операційного періоду краще спиратися на абсолютні показники та показники, 

які швидко розраховуються, наприклад – чистий прибуток за минулий період. 

Тобто, модель фірми Дюпон використовувати в цьому дослідженні недоцільно. 

3. Модель М. Міллера і Д. Орра (Miller – Orr model) – яка дозволяє 

оптимізувати обсяг середнього та максимального залишків грошових активів 

підприємства з урахуванням обсягів його платіжного обороту та вартості 

обслуговування короткострокових фінансових вкладень, – наголошує 

І. А. Бланк [16, с. 197; 79, с. 546; 139, с. 149]. Залишки грошових активів 

підприємства на наступний період розраховуються в таких межах: 

а. мінімальний залишок грошових активів приймається в обсязі суми 

їх резерву, який встановлюється підприємством; 

б. оптимальний залишок грошових активів розраховується наступним 

чином: 
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3

4

P OT
kDa

r
 ,                                         (1.21) 

де: Da – оптимальний залишок грошових активів підприємства в 

запланованому періоді; 

Pk – середня сума витрат на обслуговування однієї операції 

короткострокових фінансових вкладень (фіксований обсяг витрат за однією 

угодою); 

OT – сума відхилення максимального значення залишку грошових активів 

від середнього в аналогічному звітному періоді; 

r – відсоткова ставка за короткостроковими фінансовими вкладами в 

періоді, який розглядається (представлена десятковим дробом); 

в. максимальний залишок грошових активів приймається в обсязі 3Da. 

У разі перевищення цієї суми виникає необхідність конвертування залишкових 

грошових активів у короткострокові фінансові вкладення; 

г. середній залишок грошових коштів розраховується наступним 

чином: 

,max,min
,

2

D Daa
Da cp  ,                               (1.22) 

де: Da,cp – середній залишок грошових активів у періоді, що планується; 

Da,min та Da,maх – відповідно мінімальний та максимальний залишки 

грошових активів, розрахованих раніше. 

Наведена модель відрізняється використанням відхилень максимального 

значення залишку грошових активів від середнього в аналогічному звітному 

періоді. Також, ще одну її особливість визначає В. В. Ковальов. Це – 

іммобілізуємість [82, с. 687], вона, у повній мірі, притаманна такому абсолютно 

ліквідному активу, як гроші. Дійсно, не є доцільним тримати на 

розрахунковому рахунку дуже велику суму коштів, тому що вони, у цьому 

випадку, не приносять доходу. Але не є виправданим і їх швидке використання. 

Тому, виникає необхідність створення страхового запасу коштів, у якості якого 

виступають швидколіквідні короткострокові грошові активи. Їх можна швидко 
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трансформувати в кошти, вони приносять дохід та їх можна використати в 

залогових та розрахункових операціях [82, с. 687].  

Модель М. Міллера і Д. Орра є такою, що містить ідею використання 

певного економічного інструмента в обсязі двох частин. Одна частина 

обертається швидко та має грошову форму. Другу частину представлено 

високоліквідним цінними паперами. Вони швидко переводяться в грошову 

форму, а у разі зберігання – не втрачають своєї вартості в часі. Також, ця 

модель використовує ідею наявності певної граничної межі, перетинання якої 

викликає перетікання коштів з однієї частини резерву до іншої. Ці підходи 

обов’язково буде застосовано в дослідженні при побудові математичної моделі 

спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств. 

Якщо операційний період розглядається в якості певного інвестиційного 

проекту, то до аналізу невизначеності та ризику застосовують методи аналізу 

невизначеності та ризиків інвестиційних проектів [178, с. 190]: 

1. аналіз чутливості – визначення факторів, які найбільшою мірою 

впливають на результати проекту [178, с. 192]; 

2. перевірка стійкості – визначення базового та найризиковішого 

сценаріїв розвитку проекту. Проект вважається ефективним, якщо всі можливі 

негативні наслідки усуваються за рахунок утворення запасів і резервів, або ж за 

допомогою страхових виплат [178, с. 193]; 

3. розрахунок точки беззбитковості – параметру, який характеризує 

обсяг продажів, за якого виручка від реалізації продукції співпадає з витратами 

виробництва [178, с. 194]; 

4. коригування параметрів проекту – заміна проектних значень 

нормативів усередині проекту на очікувані [178, с. 198]; 

5. формалізований опис невизначеності – цей метод є найскладнішим 

та використовується під час аналізу різних сценаріїв проекту й обрання 

найкращого [178, с. 199]; 
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6. аналіз сценаріїв – дозволяє оцінити одночасний вплив декількох 

параметрів на кінцеві результати, застосовуючи ймовірність здійснення 

кожного сценарію [178, с. 199];  

7. дерево рішень – створення схеми розвитку проекту за певним 

сценарієм і за ймовірністю його здійснення [178, с. 205]; 

8. метод Монте-Карло. Застосування цього методу ґрунтується на 

використанні імітаційних моделей та ймовірнісного підходу, які дозволяють 

створити багато сценаріїв розвитку проекту в узгоджених межах. Головним 

показником виступає розрахунок очікуваного інтегрального ефекту Ео. У якості 

нього розглядаються ймовірнісні величини показників ефективності проекту, 

зазвичай – чистий дисконтований дохід [178, с. 201–205]. 

Серед розглянутих методів, окрім методу сценаріїв, інші мають той 

недолік, що неможливо оцінити ймовірності настання непередбачених витрат 

впродовж операційного періоду. Із множини перерахованих моделей, які 

застосовують до аналізу інвестиційних проектів, у нашому дослідженні 

доцільно скористатись методом побудови варіантів розвитку процесу. Але 

метод сценаріїв потребує формулювання первинних гіпотез, щодо існуючої 

ситуації чи її розвитку. Усе це становитиме концептуальні положення цього 

дослідження. 

Під час аналізу фінансового стану фірм та мінімізації обсягів 

короткострокових зобов’язань звертаються до ретельного керування 

дебіторською заборгованістю, що є також одним із небагатьох існуючих 

способів вирішення (не стовідсоткового) задачі достатності фінансування. 

Послідовність дій при цьому наступна [79, с. 524]. 

1. Розраховується обсяг можливих грошових надходжень, основним 

джерелом яких є реалізація товарів за готівку та в кредит. Потім за допомогою 

пропорційного методу розраховуються грошові надходження та змінення 

дебіторської заборгованості:  
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DZ VR DZ Dn k                                         (1.23) 

nDZ  – дебіторська заборгованість за товари та послуги на початок 

періоду; 

kDZ  – дебіторська заборгованість за товари та послуги на кінець періоду; 

VR  – виручка від реалізації за період; дебіторська заборгованість за 

товари та послуги на початок періоду; 

D  – Обсяг грошових надходжень за період. 

2. Розраховується обсяг відпливу коштів. 

3. Розраховується чистий грошовий потік як різниця між 

надходженням та відпливом коштів. 

4. Розраховується сукупна потреба в короткостроковому 

фінансуванні.  

На сьогоднішній день існуючий досвід короткострокового поточного 

операційного прогнозування включає також штучні нейронні моделі. Ці моделі 

побудовано за аналогією з нервовою системою людини. Однією з перших 

моделей нейрона стала модель МакКоллока – Пітса в бінарному варіанті [58]. 

Розвитку цій моделі надав Д. Хебб, який у процесі дослідження асоціативної 

пам’яті, запропонував теорію навчання (підбір ваг міжнейроних з’єднань Wij). 

Ваги міжнейронних з’єднань при активації нейронів можуть зростати. Приріст 

ваги ΔWij у процесі навчання пропорційний добутку вхідних сигналів yi та yj 

нейронів, які зв’язані вагою Wij):  

( 1) ( ) ( ) ( )W W k W k y k y kij j ij i j   i=1,2…n,  j=1,2…n  ,          (1.24) 

де: k – номер циклу; η – коефіцієнт навчання. 

При прогнозуванні роль нейромереж полягає в передбаченні майбутньої 

реакції системи з урахуванням її попередньої поведінки. Нейромережі є 

моделями нелінійного типу та забезпечують розв’язання задач ідентифікації й 

управління динамічними процесами. У роботах В. М. Гейця, Т. С. Клебанової, 

О. І. Черняка приділено значну увагу застосуванню нейромережевого 

моделювання. Воно базується на побудові обчислювального пристрою, який 
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має велику кількість паралельних пристроїв, як в нейронній клітині. Ці 

пристрої працюють незалежно та пов’язані між собою каналами передачі 

інформації. Моделюється робота кожного нейрона простою функціональною 

залежністю, а складність всієї системи визначається чисельністю та складністю 

взаємозв’язків. Нейронні алгоритми також поєднуються з генетичними, які 

будуються на ідеї селекції [58, с. 684].  

Цей метод є новим і його призначено для вирішення низки задач. У 

нашому дослідженні цей метод не може бути застосовано, враховуючи 

стохастичну складову процесу всередині операційного періоду, брак вхідної 

інформації та відсутність змальованого складного комп’ютерного пристрою. 

Враховуючи розглянутий закордонний досвід, у процесі створення 

математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств, варто спиратися на побудову прогнозних економетричних 

моделей та на аналітичний принцип «вартості грошей у часі», запропонований 

у моделі У. Баумоля та DCF–моделі. Тому що модель М. Міллера і Д. Орра 

пропонує ідею створення страхового запасу коштів. Цей резерв представлено у 

двох формах: грошовій та у вигляді високоліквідних цінних паперів. 

Перетікання коштів з однієї частини резерву до іншої відбувається після 

перетину граничної межі, якої досягає зростаючий обсяг коштів чи обсяг 

цінних паперів, який зменшується. Ці підходи будемо вважати базовими для 

формулювання концептуальних положень і створення на їх основі необхідного 

економіко-математичного інструментарію для забезпечення достатнього рівня 

фінансування кожного операційного виробничого періоду підприємств. 
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1.3 Концепція створення та використання економіко-математичного 

інструментарію забезпечення достатнього рівня фінансування 

операційного періоду підприємств 

 

 

Кожне наукове дослідження, як результат, має формувати концепцію 

вирішення поставленої задачі. Концепція (від латинського concеtpion) – це 

розуміння, система, спосіб розуміння, трактування явищ, конструктивний 

принцип визначеного виду діяльності [16].  

Оскільки в роботі запропоновано створення нового економіко-

математичного інструментарію забезпечення достатності фінансування 

операційного періоду підприємств, доцільно звернутися до наступних понять. 

Поняття «економіка», окрім політекономічного змісту, трактується як 

структура та фінансово-майнове становище певної області господарської 

діяльності [16]. 

«Математична економіка займається описом зв’язків та процесів, які 

відбуваються в економіці за допомогою спеціальних формалізованих мов та 

аналізом цих процесів і відносин методами математики» [98, с. 186]. 

Інструменталізм – філософська течія (Дж. Дьюї), що трактує поняття, 

закони та теорії як засіб пристосування до існуючого середовища [16].  

Модель – умовна подоба об’єкта дослідження, сконструйована для 

спрощення вивчення цього об’єкта. За моделювання передбачається, що буде 

отримано нові знання про об’єкт, який моделюється. Математичне 

моделювання здійснюється на базі застосування інформаційних технологій [98, 

с. 204]. 

Економіко-математичний інструментарій – це засоби і методи, які 

дозволяють пристосуватись за допомогою математичного моделювання до 

змінення в часі певної економічної системи. Для проведеного дослідження, це – 

економіко-математичний інструментарій врівноваження системи фінансових 
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витрат та надходжень впродовж поточного операційного виробничого періоду 

для підприємств.  

Серед розглянутих методів та моделей забезпечення короткострокового 

поточного фінансування операційних періодів роботи підприємств недостатньо 

методів, які би надавали чітке вирішення цієї проблеми. Особливо це 

стосується вітчизняних підходів до вирішення задачі забезпечення достатності 

фінансування кожного поточного операційного періоду. Недоліком є те, що ця 

задача, як правило, розглядалась як частина загального фінансування на період 

і при операційному плануванні окремо не розглядались обсяги непередбачених 

витрат та їх фінансове покриття. Недоліком є і те, що, окрім дебіторської 

заборгованості (керування якою – далеко не стовідсотковий метод 

вирівнювання витрат), існують інші незаплановані витрати, у разі настання 

яких зовсім нічого не передбачено в якості додаткового фінансування. А 

звертання до короткострокових позик – це спосіб, за який підприємства повинні 

платити, бо кредитні кошти – платний ресурс. Також, нагромадження кредитів 

веде до зниження рівня фінансової безпеки підприємства.  

Існують моделі, які надають приклади врівноваженого керування 

фінансовими активами в короткострокових періодах. Цей досвід та підходи 

враховуються в дослідженні, але недоліком означених моделей є стохастичний 

характер складової функції витрат на операційному інтервалі Тому, одним із 

завдань цього дослідження є синтез, створення та використання нового 

економіко-математичного інструментарію врівноваження фінансових витрат 

кожного операційного періоду. 

Розглянемо систему фінансування поточних операційних періодів 

підприємств та її властивості (табл. 1.13). 

Треба зауважити, що в теорії управління запасами є підходи до 

розрахунку обсягу необхідного резерву коштів за умов невизначеності на 

основі наявно заданої ймовірності обсягу попиту на відповідний товар. «В 

основу розрахунку необхідного резерву закладається поняття допустимого 

ризику (коефіцієнта ризику) – ймовірності того, що потреба в запасах не 
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перевищує наявного резерву» [139, с. 145]. Тоді резерв, який відповідає 

заданому коефіцієнту ризику оцінюється як частка різниці обсягу потреби в 

продукції й обсягу постачання (партії) та середньоквадратичного відхилення 

обсягу постачання продукції. Також, обсяг резерву складається з двох частин: 

резерву на загальні потреби та резерву на технологічне оновлення виробництва 

[139, с. 146]. Період розрахунку обсягу резерву – рік. Але для нашої роботи 

такий метод не може бути застосовано, тому що він базується на ймовірнісному 

підході.  

 

Таблиця 1.13 

Властивості системи фінансування поточних операційних періодів 

№ Ознака Функціонування системи 

1 2 3 

1. Завдання Забезпечення достатності фінансування і вирівнювання фінансових 

витрат та надходжень операційних періодів підприємств. 

2. Функції Забезпечення достатності фінансування, ліквідність, динамічність, 

пріоритетність інтересів власників підприємства за наявності 

зовнішніх і внутрішніх стохастичних впливів. 

3. Структура Наявність планових та позапланових витрат і надходжень. Система 

є відкритою, складною, цілісною та адитивною. 

4. Ресурси Планові обсяги фінансування, власні інвестиції, короткострокові 

позики. 

Джерело: пропозиція автора на основі опрацювання джерел [56; 57; 79]. 

 

Також, новітні наукові дослідження, як-от робота О. С. Кушнір, 

висвітлюють питання достатності фінансування операційного періоду 

діяльності банків і пропонують вирішення цієї задачі для банківської сфери: 

«Запропоновано комплекс моделей оцінки, аналізу та прогнозування 

операційних ризиків банку, які дають змогу визначати рівень можливих 

фінансових втрат, спричинених цими ризиками банківським установам, та 

управляти ними через алокацію економічного капіталу» [89].  

Але операційна фінансова діяльність підприємств у вітчизняному секторі 

економіки не має такого детально прописаного переліку ризиків із 

відповідними ваговими коефіцієнтами, які встановлено на міжнародному рівні 

для банківського сектору. Тому розрахунок інтегрального коефіцієнта рівня 



69 

 

ризиків і відповідної часки доходу для компенсаційних дій на рівні 

підприємств, як запропоновано для банківської сфери, не є можливим на рівні 

окремо взятого вітчизняного підприємства. У цьому дослідженні 

запропоновано вирішувати задачу забезпечення достатності фінансування 

кожного операційного періоду підприємств за допомогою формулювання 

концептуальних положень та створення відповідного економіко-математичного 

інструментарію, який представлено спеціальним стабілізаційним резервним 

фондом підприємств, математичною моделлю зазначеного фонду, 

алгоритмічною моделлю її застосування та розробленою відповідною 

комп’ютерною програмою оцінювання обсягів додаткового фінансування та 

обсягів відновлення й нарощення фонду. Цей інструментарій пропонується 

фінансовим менеджерам для обчислення обсягів додаткового раціонального 

інвестування в операційну фінансову діяльність підприємств. Запропоновано 

створювати спеціальний стабілізаційний резервний фонд на кожному 

підприємстві, яке буде використовувати цей економіко-математичний 

інструмент. Створення відповідного фонду, за законодавством, повинно бути 

зафіксовано в уставних документах підприємства, тобто прийнято на загальних 

зібраннях власників чи акціонерів. Наповнюється фонд в інвестиційний спосіб 

чи за рахунок накопичення частки чистого прибутку. До створеного на р/р 

фонду додається комп’ютерна програма обчислення обсягів витрачання та 

відновлення зарезервованих коштів. Керуючись отриманими на основі 

програми розрахунками, фінансові менеджери підприємств у відповідних 

обсягах мають щоденно коригувати фінансове забезпечення кожного 

операційного періоду.  

Принципи, на яких повинен базуватися запропонований економіко-

математичний інструментарій наступні: 

 принцип використання власного капіталу підприємства; 

 принцип самодостатності, тобто відновлення витрачених 

фінансових ресурсів за рахунок власних джерел (в інвестиційний спосіб чи за 

рахунок чистого прибутку); 
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 принцип цілісності, тобто створення математичної моделі 

залучення, резервування, витрачання та відновлення у тих же обсягах 

фінансових ресурсів, інвестованих підприємством у стабільну роботу та 

реалізація методу застосування цієї моделі на основі інформаційних технологій. 

Запропонований інструментарій має економічну та математичну складові, 

які поєднані в єдину систему. Сутність економічної складової представлено в 

табл. 1.14. 

Поділ виробничих процесів на зростаючі, спадні, та періодичні (сезонні 

чи циклічні) обрано спираючись на роботи Е. Хелферта [189]. Вважаємо, що, 

наприклад, зростаючі виробничі процеси характеризуються зростаючим 

характером функцій доходу, чистого прибутку та витрат.  

Враховуючи вищесказане, концепція створення й використання 

спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств спирається на 

наступні загальні принципи. 

1. Системність. Концепція відображає, що діяльність підприємств, 

операційні баланси, побудова економіко-математичних моделей та методів 

застосування інформаційних технологій, управлінські дії з фінансового 

забезпечення операційних виробничих періодів підприємств розглядаються як 

єдина система і цілісний ресурс підприємств. 

2. Ієрархічність і структурність. Концепція має чіткий порядок і 

структуру. Структура концепції включає два взаємно поєднані блоки. 

3. Відкритість та адаптивність. Концепція є гнучкою і враховує вплив 

зовнішніх факторів на процес забезпечення безперебійного фінансування 

операційних періодів підприємств та демонструє, що математичну модель і її 

реалізацію на базі інформаційних технологій можливо адаптувати для потреб 

будь-якого підприємства. 

4. Науковість. При побудові концепції та відповідного економіко-

математичного інструмента використано як загальнонаукові, так і спеціальні 

методи дослідження. 
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Таблиця 1.14 

Сутність та класифікація ознак спеціального стабілізаційного  

резервного фонду підприємств 

№ Ознака Характеристика 

1 2 3 

1 
За економічною 

природою 
Частина оборотного капіталу підприємства. 

2 За сутністю 
Частина оборотних активів підприємства.  

(розділ балансу «Капітал і резерви»).  

3 
За джерелом 

формування 

Власний капітал.  

Створення – в інвестиційний спосіб і за рахунок акумулювання 

чистого прибутку підприємств. 

4 
За характеристикою 

безпеки  

Самодостатність. Кошти фонду не повинні використовуватись у 

фінансових операціях окрім передбаченого фінансування 

незапланованих операційних витрат та мають кожного періоду 

бути відновленими у витрачених обсягах.  

5 
За формою 

функціонування 

Фінансовий актив. Має формуватися з двох частин: початкового 

резервного фонду, представленого у формі швидколіквідних 

цінних паперів, та операційного резервного фонду в грошовій 

формі.  

6 

За характером 

участі 

в господарському 

процесі 

Функціонування двох частин фонду має забезпечувати 

«перетікання» коштів у розрахованих обсягах з однієї частини 

фонду до іншої за умови виникнення потреби нарощення чи 

відновлення цієї частини фонду. 

7 За функціями Резервування, страхування, динамічність. 

8 
Відновлювальний 

ресурс 
Чистий прибуток підприємства та власні інвестиції. 

9 
Інструментарій 

(за формою) 

Спеціальний стабілізаційний резервний фонд (фінансовий актив) 

і система моделей: модель формування зазначеного фонду, його 

адаптивна математична модель та алгоритмічна модель 

управління фондом, реалізована у вигляді відповідної 

комп’ютерної програми.  

10 Вхідні дані 

Обсяги витрат, чистого прибутку, доходу двох (чи більше) 

минулих періодів та прогнозне значення витрат наступного 

операційного періоду.  

11 Обсяг  

Обсяги мають коригуватись на кожний наступний операційний 

період, виходячи зі значення витрат минулого періоду, 

нарощуватись та накопичуватись у розрахованих межах.  

12 Граничний обсяг 

Обидві частини фонду повинні мати верхню межу нарощення, 

при досягненні якої, надлишок коштів вилучається на потреби 

підприємств. 

13 Ефект 

Сумарний грошовий потік за періоди повинен залишатися 

додатним після відновлення та нарощення стабілізаційного 

резервного фонду. 

14 
Середовище 

застосування  
Великі, середні та малі підприємства. 

 

Джерело: пропозиція автора на основі опрацювання джерел [3; 8; 23; 24; 27; 56; 57; 

79; 82; 90; 98; 109; 127; 189; 194]. 
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5. Динамічність. Концепція враховує той факт, що запропонований 

економіко-математичний інструмент адаптується до умов підприємств. 

Зауважимо, що сутність концептуального підходу має на меті прийняття 

та здійснення управлінських рішень, щодо процесу забезпечення достатності 

фінансування операційних періодів діяльності підприємств. Також, сам 

концептуальний підхід розділено на дві частини: концепцію розробки 

математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств (Рис. 1.2) та концепцію створення (наявність коштів на р/р), 

застосування (комп’ютерні розрахунки за математичною моделлю плюс 

управлінські дії) і відновлення відповідного фонду (Рис. 1.3). 

На першому етапі побудови математичної моделі фонду, у залежності від 

кількості минулих операційних періодів, будуються дві прогнозні моделі обсягу 

витрат на наступний операційний період: пропорційна й економетрична модель 

динаміки часових рядів показників. Такий вибір прогнозних моделей зумовлено 

базуванням на даних балансів за минулі періоди та зі структурою функції 

витрат, яка містить детерміновану та стохастичну складові.  

Пропорційний прогнозний метод, засновано на статистичних даних двох 

минулих операційних періодів та перенесенні виявлених закономірностей на 

майбутній період. При цьому вважається, що вплив зовнішніх факторів на 

певну економічну систему є незмінним і розвиток цієї системи відбувається 

завдяки власним внутрішнім тенденціям [79, с. 309].  

Тобто обсяг економічних показників на наступний операційний період є 

екстраполяцією темпів росту економічного показника за минулий період. Такий 

прогноз є дієвим на короткий проміжок часу, наприклад на один операційний 

період (місяць) [98, с. 260]. 

Обсяг прогнозного показника розраховують на основі методу пропорцій, 

де темп розвитку обчислюється на основі зміни показника, який вважається 

найбільш значущим. Найчастіше, у якості такого показника виступає дохід від 

реалізації продукції, але можуть використовуватись інші значущі показники.  
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Рис. 1.2. Концептуальна модель створення спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємств 

Джерело: розроблено автором 

ПОЧАТОК. Аналіз характеру вхідних даних (показники витрат Zi–1, прибутку PNi–1, доходу 

Di–1 за минулі періоди, i – поточний період, iє[1;n], n – кількість періодів). Вирішення задачі 

прогнозування обсягу витрат на наступний операційний період для зростаючого, спадного 

та періодичного процесів виробництва. 

Дані за два минулих 

періоди (n=2)  

Zi–1, Zi–2; PNi–1, PNi–2; Di–1, Di–2 

Часовий ряд даних (k>6) 

Zi–k...Zi–1; PNi–k...PNi–1; Di–k...Di–1 Прогнозування 

обсягу витрат Zi на 

наступний 

операційний період i Інструментарій: 

Пропорційний метод 

прогнозування 

Інструментарій: Побудова 

прогнозної економетричної 

моделі динаміки часових рядів 

показників 

Обрання прогнозної 

моделі 

(відповідного 

значення Zi) 

Інструментарій (варіанти): 

- - пропорційна модель; 

- - економетрична модель. 

Критерій: Похибка прогнозу 

моделі → min 

Етап 1.1 

Етап 1.2 

Побудова математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств RFi , з 

урахуванням детермінованої та стохастичної 

складової функції витрат Zi . 

Інструментарій: 

Аналіз, синтез;  

Системний аналіз;  

Аналітичне моделювання. 

Вирішення задачі врівноваження забезпечення достатності фінансування операційного 

періоду (вхід: прогнозні витрати Zi ; прибуток PNi–1, PNi–2, дохід Di–1, Di–2, витрати Zi–1) 

 

Моделювання та 

оцінювання коефіцієнта δi 

(враховує аналітичний 

принцип «вартості грошей 

у часі»). Обчислюється за 

таблицями 

експоненційної функції. 

Моделювання та 

оцінювання коефіцієнта 

Wi (враховує обсяг чистого 

прибутку минулого 

періоду, пристосовує 

модель до умов роботи 

підприємства). 

Оцінювання межі 

нарощення обсягу 

спеціального 

стабілізаційного 

резервного фонду 

підприємств. 

Застосування комп’ютерної програми використання математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств RFi . Оцінювання ефекту й ефективності 

створення й використання відповідного фонду (E; Ef) 

Оцінювання обсягів необхідних первинних інвестицій (за видами процесів виробництва: 

зростаючим, спадним чи періодичним); i=i+1: якщо i≤n → перехід на Етап 2.1, якщо i>n 

→ ЗАКІНЧЕННЯ 
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Рис. 1.3. Концептуальна модель застосування спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств 

Джерело: розроблено автором 

Інструментарій (варіанти): 

- - пропорційна модель; 

- - економетрична модель. 

ПОЧАТОК 

RFi ; i – поточний період, iє[1;n] 

Дані за 2 минулі періоди:  

Zi–1; Zi–2; PNi–1; PNi–2; Di–1; Di–2 

Часовий ряд даних за минулі 

періоди (k>6):  

Zi–k...Zi–1; PNi–k...PNi–1; Di–k...Di–1 

Прогнозування 

обсягу витрат Zi на 

наступний 

операційний період  Інструментарій: 

Пропорційний метод 

прогнозування 
Інструментарій: Побудова 

прогнозної економетричної 

моделі динаміки часових 

рядів показників  

Обрання прогнозного 

варіанта обсягу Zi . 

Оцінювання: δ, W, 

первинна інвестиція 

Критерії: 

1. Похибка прогнозу → min; 

2. Рішення керівництва. 

Етап 2.1 

Джерело: Власні 

інвестиції; 

Накопичення 

чистого прибутку 

Інструментарій: 

Закони України; 

Установчі документи 

підприємств 

Створення/застосування фонду в грошовому вигляді на р/р 

Етап 2.2 

Поточний облік незапланованих витрат 

підприємства та оцінювання обсягу додаткового 

фінансування зі спеціального стабілізаційного 

резервного фонду. Здійснення фінансування в 

необхідних обсягах менеджерами підприємства. 

Інструментарій: 

Комп’ютерна програма 

оцінювання обсягу щоденного 

фінансування незапланованих 

витрат підприємства 

На останній день поточного періоду – оцінювання обсягу перевищення (неперевищення) 

межі зростання фонду. Додатний обсяг перевищення вилучається на потреби 

підприємства. Від’ємний обсяг відновлюється за рахунок чистого прибутку минулого 

періоду чи за рахунок наступної інвестиції. Фінансові операції проводить фінансовий 

менеджер. Комп’ютерна програма оцінює відповідні обсяги та друкує рекомендації. Якщо 

фонд вичерпано, програма надає повідомлення. 

i=i+1 

Якщо i≤n → перехід на ПОЧАТОК (Етап 2.1. Якщо i>n → ЗАКІНЧЕННЯ. 

 

Вхідні дані: Обсяг фонду, витрат, чистого прибутку минулого періоду; прогнозне значення 

витрат поточного періоду; кількість періодів: RFi–1; Zi–1; PNi–1; Zi ; n, iє[1;n]. 

Вихідні дані на останній день поточного періоду: кінцевий обсяг фонду, ефект та 

ефективність його використання за період, обсяг скоригованого чистого прибутку та 

сукупних витрат за період: (RF(k)i ; Ei ; Efi ; PN(k)i–1′; ΣZi) 

 

Управлінське рішення про створення 

стабілізаційного резервного фонду 
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Тут: RFi – спеціальний стабілізаційний резервний фонд (обсяг); RF0i – початковий резервний 

фонд (обсяг); ORFi – операційний резервний фонд (обсяг); Zi–1, Zi–2; PNi–1, PNi–2; Di–1, Di–2 – 

обсяги витрат, чистого прибутку, доходу 2 минулих періодів; k – кількість минулих періодів; 

Zi–k ... Zi–1; PNi–k ... PNi–1; Di–k ... Di–1 – обсяги витрат, чистого прибутку, доходу k минулих 

періодів; n – кількість майбутніх періодів (iє[1;n]), Zi – кількісне оцінювання прогнозного 

обсягу витрат наступного операційного періоду; δi , Wi – коефіцієнти адаптивної моделі 

операційного резервного фонду; RF(k)i – обсяг резервного фонду на останній день періоду; 

PN(k)i–1 – обсяг чистого прибутку минулого i–1 періоду після коригування обсягів 

операційного резервного фонду періоду i; Ei , Efi – ефект та ефективність використання 

фонду за період; ΣZi – сукупні незаплановані витрати періоду i. 

 

 

Цей підхід застосовується в розрахунках прогнозних балансів. На основі темпу 

зростання обраного показника перераховуються інші показники балансу. 

Таким чином: 

'
1

1

DiD Dii D
i

 ,                                    (1.25) 

де: Di+1׳ – розраховане прогнозне значення доходу на період i+1; 

1

Di

D
i

 – темп зростання показників.  

Тоді прогнозне значення витрат на i+1 період: 

'
1

1

DiZ Zii D
i

                                       (1.26) 

Метод базується на припущенні, що значення більшості статей балансу та 

звіту про прибутки та збитки змінюються прямо пропорційно обсягу реалізації 

продукції, а рівні та співвідношення статей балансу – оптимальні [79, с. 309]. 

Також, розглянемо економетричні моделі динаміки часових рядів, які 

дозволяють дослідити тенденцію економічного процесу, періодичність 

коливань, вплив інших випадкових факторів при операційному прогнозуванні. 

Теоретичне обґрунтування цих моделей буде використано у вирішенні задачі 

прогнозування обсягу витрат на майбутній операційний період та відповідних 

комп’ютерних розрахунках. В економетричних моделях динаміки розвиток 

економічних явищ знаходить своє відображення в часових рядах, тобто в 

упорядкованих у часі вимірюваннях певних характеристик об’єкта, що 

досліджується. Для кожного часового ряду незалежною змінною є рівні 

відрізки часу (рік, квартал, місяць). Для вирішення задач прогнозування, як 
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правило, використовують одномірні часові ряди, які мають кінцеву довжину та 

є дискретними. Дискретний часовий ряд розглядається як послідовність значень 

y1,y2,…,yn у моменти часу t, тобто yt (t=1,2,…,n) [8, с. 159]. Для цього 

дослідження – це значення функції витрат за декілька періодів n. 

Часовий ряд можна представити в наступному вигляді:  

y xt t t ,                                        (1.27) 

де: xt – детермінована компонента процесу; 

εt – стохастична компонента процесу. 

Детермінована компонента (тренд чи тенденція) є характеристикою 

існуючої динаміки процесу, тенденцією змін показника, що досліджується. 

Стохастична компонента відображає випадкові коливання процесу. 

Розширений розподіл часових рядів на рівні, що формуються під впливом 

великої кількості факторів, виглядає наступним чином [4, с. 104]: 

1. фактори, що формують тенденцію ряду (тренд); 

2. фактори, що формують циклічні коливання ряду; 

3. випадкові фактори. 

Тенденція часових рядів економічних показників характеризує сукупну 

дію множинних факторів на динаміку показника, який досліджується. Ця 

тенденція може бути зростаючою чи спадною. Для економічних показників 

часто характерні циклічні коливання, які носять сезонний характер. Іноді часові 

ряди не містять тенденції та циклічних коливань, а кожен наступний їх рівень 

формується як сума середнього рівня ряду і деякої випадкової компоненти [4, 

с. 104]. Але найчастіше кожен рівень часових рядів формується під впливом 

тренда, циклічних коливань та випадкової компоненти. Тобто, фактичний 

рівень часового ряду можна розрахувати за адитивною моделлю, де часовий 

ряд представлено як суму тренда, циклічної та випадкової складових, або за 

мультиплікативною моделлю, де часовий ряд представлено добутком 

трендової, циклічної та випадкової компонент. 
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За наявності в часовому ряді тенденції та циклічних коливань, значення 

кожного наступного рівня часового ряду залежать від попередніх значень, 

тобто має місце автокореляційна залежність рівнів ряду. Її можна виміряти 

розраховуючи лінійні коефіцієнти кореляції між рівнями вихідного часового 

ряду та рівнями цього ж ряду, зсунутими на декілька кроків у часі [4, с. 106]. 

Наприклад, коефіцієнт кореляції можна розрахувати за наступною формулою: 

( ) ( )

2 2
( ) ( )

cp cp
x x y y

rxy cp cp
x x y y                               

(1.28) 

Тоді коефіцієнт автокореляції рівнів ряду першого порядку вимірює 

залежність між рівнями ряду t та t–1, тобто при значенні лагу 1, та має 

наступний вигляд: 

1
( ) ( )

1 1 12 2 2
( ) ( )

1 12 2

n cp cp
r y y y yt t t n ntt cp cp

y y y yt t ttt t
  

      
(1.29) 

2

1

n
ytcp tyt

n
                        

12
1 1

n
y
tcp ty

t n                   
(1.30) 

Зі збільшенням лагу кількість пар значень, за якими розраховується 

коефіцієнт автокореляції, зменшується. Вважається, що максимальний лаг 

повинен бути n/4 для забезпечення статистичної достовірності. Коефіцієнт 

автокореляції характеризує тісноту лінійного зв’язку поточного та 

попереднього рівнів ряду. За коефіцієнтом автокореляції можна робити 

висновок про наявність лінійної чи наближеної до лінійної тенденції, якщо його 

значення прямує до «1». Коли коефіцієнт автокореляції наближається до 

значення «0», то часовий ряд має сильну нелінійну тенденцію (експоненту чи 

параболу) [4, с. 104]. Розрахунком коефіцієнтів автокореляції різних рівнів ряду 

будується автокореляційна функція, яка допомагає виявити в часовому ряді 

наявність чи відсутність трендової компоненти. Коли найвищим є 

автокореляційний коефіцієнт першого порядку, то ряд містить тільки 

тенденцію. Якщо найвищим є коефіцієнт автокореляції порядку i, то ряд 

містить циклічні коливання з періодичністю в i моментів часу. У тому випадку, 
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коли жоден з коефіцієнтів автокореляції не є значущим, то ряд може не містить 

тенденції, або ряд містить сильну нелінійну тенденцію. Чим сильніше виражена 

нелінійна тенденція в часовому ряді, тим більше різняться розраховані 

коефіцієнти.  

Аналітичне вирівнювання часового ряду – це побудова аналітичної 

функції, що характеризує залежність рівнів ряду від часу. Для її формалізації 

найчастіше використовуються наступні функції [4, с. 110]. 

1. Лінійний тренд: y a b tt  

2. Гіпербола: 
b

y at
t

 

3. Експоненційний тренд: 
a b t

y et  чи 
ta b

y et  

4. Тренд у формі степеневої функції: 
b

y a tt  

5. Парабола другого та більш високого порядку:  

2
...

1 2
k

y a b t b t b tt k . 

Параметри кожного із трендів визначаються методом найменших 

квадратів, де залежна змінна – y, а незалежна – t=1,2,...,n (у цьому дослідженні 

часто t замінюється на i, t=i). Тип тенденції визначається за порівнянням 

коефіцієнтів автокореляції першого порядку, розрахованих за вихідними та 

перетвореними рівнями ряду. У випадку нелінійної тенденції, рівняння тренда 

підбирається перебором основних форм тренда та розрахунку в кожному 

випадку коефіцієнта детермінації R
2
. Обирається рівняння тренда з 

максимальним коефіцієнтом детермінації. 

Адитивна економетрична модель представляється як сума трьох 

компонент: трендової T, сезонної S, та випадкової E: 

Y T S E                                         (1.31)  
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Мультиплікативна економетричні модель є добутком трендової T, 

сезонної S, та випадкової E компонент: 

 Y T S E                                           (1.32) 

Вибір адитивної чи мультиплікативної моделі відбувається на основі 

аналізу структури сезонних коливань. Якщо амплітуда сезонних коливань є 

приблизно однаковою для різних циклів, будується адитивна модель динаміки 

часових рядів. За зростання чи спадання амплітуди сезонних коливань 

будується мультиплікативна модель динаміки часових рядів. 

Для побудови як адитивної, так і мультиплікативної економетричної 

моделі вихідний часовий ряд вирівнюється методом ковзного середнього, для 

чого підсумовуються рівні ряду послідовно за кожні i періодів зі зсувом на 

один момент часу. Наступна операція полягає в тому, що отримані укрупнені 

дані діляться на число періодів, що укрупнювались. Отриманні значення 

приводяться у відповідність фактичним моментам часу, для чого знаходяться 

середні значення з кожних двох послідовних ковзних середніх – центровані 

ковзні середні Yіц . Далі розраховуються оцінки сезонної компоненти як різниця 

між фактичними рівнями ряду та центрованими ковзними середніми. Ці оцінки 

використовуються для розрахунку значень сезонної компоненти S, які на 

наступному етапі усуваються з вхідних рівнів ряду. Вважається, що сезонні дії 

за період взаємно погашаються. В адитивній моделі це виражається в тому, що 

сума значень сезонної компоненти за всіма макроперіодами (циклами) повинна 

дорівнювати нулю [4, с. 104]. Коригуючий коефіцієнт k: 

1

n cp
Sij

ik
n

 ,                                         (1.33) 

де Sij
cp

 – середня оцінка сезонної компоненти для i-го макроперіоду. 

Скориговані значення сезонної компоненти:  

cp
S S ki ij                                      (1.34) 
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Перевірка: 

0
1

m cp
Sij

j
                                            (1.35) 

Таким чином отримуються вирівняні дані (T+E) за адитивною моделлю: 

T E Y S                                             (1.36) 

Наступна операція – отримання рівняння тренда та розрахунок значень T 

за допомогою цього рівняння. Далі відбувається розрахунок значень (T+S) та 

розрахунок абсолютної похибки: 

( )E Y T S                                          (1.37) 

Прогнозне значення Yt для адитивної моделі: 

Y T S E                                          (1.38) 

Для мультиплікативної моделі [4, с. 104]: 

Після розрахунку значень центрованих ковзних середніх Yiц , на їх основі 

будуються рівняння тренда та за допомогою коефіцієнта детермінації 

обирається тип тренда й відповідне йому рівняння, на основі якого 

обчислюються значення T. 

Оцінка значень циклічної складової C:  

Yiц
Ci

Тi
                                             (1.39) 

Оцінка впливу сезонної та випадкової складової: 

i i

YiS E
Yiц

                                            (1.40) 

Сезонна складова S: 

У кожному макроперіоді (циклі) знаходиться сума значень Si∙Ei без 

урахування максимального та мінімального значень. 

max min
1 1

n m
S E S E S E S Ei i ij ij ij ij ij ij

i j
 ,                (1.41) 

де iє[1;n] – кількість макроперіодів (циклів), jє[1;m] – кількість періодів 

(кроків) у циклі. 
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Далі обчислюється оцінка модифікованого середнього значення сезонної 

компоненти: 

1

n
S Ei icp iSi
n

                                           (1.42) 

У мультиплікативній моделі сума значень сезонної складової за всіма 

макроперіодами (циклами) повинна дорівнювати кількості періодів у циклі, 

тому що сезонні впливи за цикл взаємно погашаються. 

Коригуючий коефіцієнт k: 

1

n
k n cp

Si
i

                                          (1.43) 

Скориговані модифіковані середні сезонної складової: 

cp
S k Si i                                       (1.44) 

Оцінка значень випадкової складової: 

)(S Ei iEi
Si

                                         (1.45) 

Абсолютні похибки в мультиплікативній моделі визначаються наступним 

чином: 

'
E Y T C S Y Yi i i i i i iц                                 (1.46) 

Оцінка якості й адитивної, і мультиплікативної моделі визначається за 

формулою: 

' 2
( )

2 11
2

( )
1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 ,                                  (1.47) 

де 
1

n
Yicp iYi

n
 – середнє значення рівнів ряду.  

Прогнозне значення Yi  у мультиплікативній моделі дорівнює:  

Y T S E                                           (1.48) 
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Також зауважимо, що питання достатності фінансово-економічного 

забезпечення операційного виробничого періоду повинно вирішуватись в 

інвестиційний спосіб, за рахунок власних коштів підприємства, чи за рахунок 

накопичення частини чистого прибутку. Цей підхід виключає можливість 

використання короткострокових запозичень, бо вони є платним ресурсом і 

потребують своєчасних розрахунків із кредиторами. Тому поточне операційне 

планування та прогнозування основних показників роботи підприємства 

набуває особливої ваги, враховуючи той факт, що потрібно якомога точніше 

розраховувати та прогнозувати необхідний обсяг інвестиції чи накопичення 

чистого частини прибутку. Цей обсяг не повинен бути малим, бо його може не 

вистачити на покриття незапланованих фінансових витрат операційного 

періоду. Також, цей обсяг не може бути необґрунтовано великим, тому що 

кошти не будуть належним чином працювати і втрачатимуть із часом свою 

вартість. Ці підходи свідчать про те, що економіко-математичний 

інструментарій, який повинен допомогти розподіляти та відновлювати 

інвестовані чи накопичені за рахунок чистого прибутку кошти, повинен 

спиратися на точний прогноз витрат майбутнього операційного періоду. Тобто, 

вибір та використання прогнозної математичної моделі повинно слугувати 

відправною точкою для застосування економічного інструмента, який має 

допомагати уникати нестачі фінансування протягом кожного операційного 

періоду на підприємствах [43]. Тому, у першому блоці концепції (Рис. 1.2, 

Рис. 1.3) показано, що відбір найточнішого прогнозного значення витрат 

майбутнього періоду відбувається на основі застосування декількох варіантів 

прогнозування та вибору результату згідно з критерієм мінімальності похибки 

прогнозу за обраними моделями. Але критерієм відбору може також слугувати 

й управлінське рішення, як зазначено в блоці 2 концепції (Рис. 1.3). 

Для того, щоб прийняте рішення про залучення фінансових ресурсів та їх 

інвестування було обґрунтованим, кожна фінансова операція має враховувати 

фактор часу. При побудові математичної моделі, врахування фактору часу 

відбувається при обчисленні коефіцієнта δ. У загальній практиці сутність таких 



83 

 

розрахункових методів – у врахуванні вартості грошей у часі за допомогою 

системи відсоткових ставок. Відомі вчені так обґрунтовують це положення. 

Е. Хелферт пише, що сутність вартості грошей у часі полягає в тому, що 

долар, який буде отримано через рік, коштує менше за долар, отриманий 

сьогодні [189, с. 250]. Найбільш інтенсивно такі операції використовуються для 

оцінювання інвестиційних проектів, у банківських розрахунках, в операціях на 

ринку цінних паперів. Але цей підхід можна використовувати для знаходження 

рішень щодо подолання операційних та фінансових ризиків на підприємствах, 

якщо вважати досліджуваний операційний період певним інвестиційним 

проектом. 

Для врахування вартості грошей у часі абсолютні показники не підходять, 

бо вони не порівняні в часі та просторі. Тому використовують спеціальні 

коефіцієнти – ставку нарощення та ставку дисконтування. Е. Хелферт зазначає, 

що процедури дисконтування та нарощення існують із моменту кредитування 

як такого та застосовуються фінансовими інститутами з давніх часів. І, хоча 

застосування цієї методології до інвестицій у виробничу сферу має не таке 

глибоке коріння, методи, які використовують поняття дисконту та складного 

відсотка, отримали сьогодні широке застосування [189, с. 252]. В інших авторів 

також знаходимо: 

У Г. С. Старовєрової надається таке обґрунтування: нарощення – це 

процес визначення повернутої (майбутньої) суми коштів, якщо відомі 

початкова сума вкладень, відсоткова ставка доходу від цих вкладень та період 

накопичення. Дисконтування – це процес приведення сум коштів, які 

заплановано отримати в майбутньому, до більш раннього (початкового) 

моменту часу [170, с. 110]. 

Зокрема, М. М. Гейдаров пише, що дисконтування – це спосіб визначення 

початкових (первинних) сум витрат чи кінцевих результатів шляхом 

використання коефіцієнта дисконтування (дисконту), який дозволяє приводити 

обсяг майбутніх грошових надходжень до поточної, сьогоднішньої вартості [36, 

с. 88]. 
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С. А. Дзюба надає таке визначення: коефіцієнт дисконтування відображає 

мінімально припустимий показник рентабельності [50; 4, с. 6]. 

І. А. Бланк наголошує, що відсоткова ставка – це питомий показник, у 

відповідності до якого у встановлений термін виплачується сума відсотка в 

розрахунку на одиницю капіталу. Як правило, відсоткова ставка характеризує 

співвідношення річної суми відсотка та суми позиченого капіталу (яка 

обчислюється як десятковий дріб або ж у відсотках) [12].  

Показники ставки нарощення та дисконтування, – як пише 

В. В. Ковальов, – розраховуються відношенням приросту первинної суми до 

базової [79, с. 338]: 

відсоткова ставка:  

FV PV
rt

PV                                           
 (1.49)

 
 

дисконтна ставка:  

FV PV
dt

FV
 ,                                        (1.50)

 
 

де: PV – сума грошей у теперішній момент часу t; 

FV – сума грошей у майбутньому t′ (сума, яку треба повертати). 

Обидві ставки взаємопов’язані:    
1

dtrt
dt

   та    
1

rtdt
rt     

          
(1.51) 

Також обидві вони відображаються у частках одиниці або відсотках [173]. 

Різниця між ними полягає в сумі, що береться за базу порівняння [82, с. 203]. 

У фінансових операціях відсоткова ставка має бути пов’язана з 

тривалістю операції, задля чого задається певний базисний інтервал часу (крок 

розрахунку).  

За рівнем стабільності відсоткової ставки, що використовується, 

вирізняють фіксовану та рухому відсоткову ставки, як зазначає І. А. Бланк [12]. 

Фіксована ставка характеризується незмінним рівнем протягом усіх інтервалів 

загального періоду нарахування. Рухома ставка характеризується таким рівнем, 

який регулярно переглядається в розрізі окремих інтервалів загального періоду 

нарахування [13, с. 127; 12]. 
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Відсоткові нарахування протягом року здійснюються за підінтервалами 

та за ставкою, яка дорівнює пропорційній частці первинної ставки за рік [82, 

с. 204–214]: 

(1 )
r nm

FV Pn
m

,                                 (1.52) 

де: P – початкова сума; r – заявлена річна ставка; m – кількість 

нарахувань за рік; n – кількість років. 

Розглянуті нарахування відсотків є дискретними, тому що здійснюються 

за сталий проміжок часу (рік, місяць). Якщо цей проміжок зменшується, а 

частота нарахування відсотків зростає, суми розраховують за неперервними 

відсотками. Залежно від частоти нарахування відсотків, зростання суми 

відбувається різними темпами, при цьому, зі зростанням частоти нарахування 

сума, яка накопичується, зростає. Максимально можливе зростання 

здійснюється за нескінченного дроблення інтервалу, тривалість якого – рік, 

тобто n=1 [79, с. 348; 82, с. 217]: 

lim (1 )
r nm rn

FV P Pen m m                             
(1.53) 

Згідно з розрахунком другої чудової границі [70, с. 24–25]: 

lim (1 )
r m

P e
m m

,                                     (1.54) 

де e=2,718281… – трансцендентне число. 

Для того, щоб відрізнити неперервну ставку від звичайної дискретної, 

вводиться спеціальне позначання неперервної ставки – δ (r=δ): 

δ – сила зростання – неперервна ставка нарощення. 

, 1n
n

FV Pe FV Pen n                            (1.55) 

ne  – множник нарощення ( e , n=1 за неперервного нарахування 

відсотків за один рік [79, с. 351; 82, с. 217]). 

Наведені теоретичні обґрунтування буде використано в математичній 

моделі спеціального стабілізаційного фонду підприємств, у розробці та 
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обґрунтуванні коефіцієнта δ, який повинен враховувати аналітичний принцип 

вартості грошей у часі. 

У науковій економічній літературі наголошується, що граничною межею 

зростання обсягу грошового потоку на кожному наступному інтервалі 

розрахунку є значення експоненційної функції, помножені на обсяг грошового 

потоку P на означеному інтервалі [79]. Тобто, коли функція грошового потоку 

на наступному інтервалі спостереження досягає максимального значення, то це 

можна зіставити з розрахунком експоненційної функції з множником P, де в 

якості сили зростання δ буде неперервна ставка нарощення.  

У такому випадку можна стверджувати, що умовою наближення функції 

грошового потоку до експоненційної буде значне дроблення інтервалу 

спостереження з неперервною ставкою нарощення δ. Цей показник обсягу 

грошового потоку для кожного наступного кроку спостереження має бути 

граничним. Цей підхід відображено в концепції та враховано в математичній 

моделі спеціального стабілізаційного фонду підприємств. 

Розрахунок грошового потоку для кожного наступного кроку 

спостереження (операційного періоду) з використанням коефіцієнта δ сили 

зростання буде змальовувати фінансову межу розвитку процесу в наступному 

періоді. Якщо одержаний результат помножити на певний умовний ваговий 

коефіцієнт, то можна говорити про обсяг коштів, присутність яких забезпечить 

фінансову достатність наступного операційного періоду. Цей висновок 

потребує додаткового обґрунтування в наступних частинах роботи. 

У теорії, використання наближення функції, що змальовує фінансування 

операційного виробничого процесу, до експоненційної зустрічається нечасто. 

Наприклад, це відбувається в аналізі кризових ситуацій. Але останнім часом до 

подібного підходу звертаються в роботах, присвячених оптимізації 

конкурентоспроможності підприємств. Аналізують стратегічні напрями 

розвитку підприємства та будують корегуючу функцію ( ) atW t e , де α – 

визначальний параметр із переліку параметрів діяльності виробництва, t – 

момент часу. У наведеному підході спираються на роботи О. П. Ротштейна 
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[127, с. 8, 11; 159]. Недоліки такого підходу полягають у відсутності аналізу 

функції, яка описує фінансування операційного процесу на конкретних етапах 

виробництва та її наближенні до експоненційної функції як до безкризової межі 

розвитку виробничого процесу [65; 127]. 

Узагальнюючи все вищенаведене: етап 1.1 першої частини концепції 

(Рис. 1.2) присвячено прогнозуванню обсягу витрат на початок поточного 

операційного періоду. На етапі 1.2 першої частини концепції будується 

економетрична модель обчислення обсягу спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств на період. Розрахунок аналітичного коефіцієнта, 

який враховує «вартість грошей у часі» і вагового коефіцієнта пристосування 

до умов виробництва, перетинання граничної межі нарощення фонду також 

відбувається на етапі 1.2 побудови математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств. Етап 1.2 закінчується 

виведенням на відповідні носії розрахованого обсягу необхідної первинної 

інвестиції, тобто необхідної для початку застосування фонду суми коштів. 

Таким чином досягається мета першої частини концепції, а саме: використання 

математичної моделі фонду, чітке оцінювання обсягу коштів для вирівнювання 

фінансування операційного періоду, що має розпочатись. З цього моменту 

починається дія управлінських рішень керівництва та менеджмента щодо 

інвестування обрахованої суми для врівноваження фінансових потоків витрат 

протягом поточного виробничого періоду. Це – перша частина концепції. На її 

основі пропонується в другому та третьому розділах роботи вирішити наступні 

завдання.  

- Прогнозування обсягів витрат на наступний операційний період i 

пропорційним методом та методом побудови економетричних моделей 

динаміки часових рядів показників для чотирьох видів виробничих процесів: 

зростаючого, спадного, циклічного та сезонного. Обирати варіанти 

найточнішого прогнозування згідно з критерієм мінімізації похибки прогнозу за 

обраними моделями. Розрахований прогнозний обсяг витрат на майбутній 
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операційний період має слугувати вхідним даним для початку другого етапу 

моделювання. 

- Моделювання оцінювання коефіцієнта δ, який враховує 

аналітичний принцип «вартості грошей у часі». 

- Моделювання оцінювання вагового коефіцієнта W, який базується 

на обсягах чистого прибутку минулого періоду, та адаптує модель фонду до 

умов виробництва конкретного підприємства. 

- Оцінювання верхньої межі нарощення фонду. 

- Побудова математичної моделі спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств. 

- Оцінювання обсягів первинних інвестицій для початку 

використання фонду на конкретному підприємстві за одним із вищеозначених 

процесів. 

- Визначення ефекту та ефективності використання економіко-

математичної моделі фонду. 

Другий блок концепції (Рис. 1.3) змальовує безпосереднє використання, 

відновлення та нарощення до обґрунтованої межі обсягу спеціального 

стабілізаційного резервного фонду, створеного на підприємстві. Використання і 

поточні розрахунки обсягів фонду та необхідних обсягів інвестицій повинні 

супроводжуватися діями менеджмента із залучення фінансових ресурсів фонду 

для вирівнювання грошового потоку витрат означеного періоду. Мета другої 

частини концепції запропонованого методу – облік і фінансове врівноваження 

незапланованих витрат впродовж операційного періоду та розрахунок обсягу 

фінансів, який потрібен для врівноваження незапланованих витрат наступних 

періодів. На її основі пропонується вирішити наступні завдання. 

- На основі запропонованої математичної моделі фонду розробка 

аналітичної моделі відновлення та нарощення його обсягів. 

- Реалізація математичної моделі спеціального стабілізаційного 

фонду підприємств та аналітичної моделі у вигляді відповідної комп’ютерної 

програми.  
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- Апробація дії запропонованого інструментарію на статистичних 

даних підприємств, виробничі процеси яких відповідають зростаючому, 

спадному та періодичному (циклічному чи сезонному) типам. 

Запропонований інструментарій надасть змогу забезпечити достатній 

рівень фінансування операційних періодів підприємств.  

 

 

Висновки до розділу I 

 

 

Проаналізовано теоретичні основи та економічні категорії процесу 

забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду 

підприємств та засади створення й використання спеціальних резервних фондів 

на підприємствах відповідно до сучасного законодавства України. Це дало 

змогу запропонувати створення на підприємствах спеціального 

стабілізаційного резервного фонду в якості страхового фінансового активу. 

Досліджено досвід прогнозування і моделювання, зокрема, поширені 

математичні моделі прогнозування фінансового стану підприємств та 

управління активами підприємств: модель У. Баумоля, DCF–модель, модель 

М. Міллера і Д. Орра. Враховуючи специфіку змінення грошових потоків 

підприємств у часі, для створення моделі дієвого механізму страхування та 

резервування поточної фінікової діяльності підприємств доречно спиратися на 

методи, запропоновані в цих моделях та використовувати аналітичний принцип 

«вартості грошей у часі». 

Сформульовано концептуальні положення щодо створення економіко-

математичного інструментарію забезпечення достатнього рівня фінансування 

операційних періодів підприємств. Економічною складовою запропонованого 

інструментарію має бути спеціальний стабілізаційний резервний фонд 

підприємств, який використовується в якості фінансового резерву для 

подолання нестачі фінансового забезпечення операційних виробничих періодів. 



90 

 

Основними принципами створення фонду є використання власного капіталу 

підприємства та відновлення витрачених фінансових ресурсів за рахунок 

власних джерел. Математична складова інструментарію включає математичну 

модель фонду, алгоритмічну модель та відповідну комп’ютерну програму. 

Спеціальний стабілізаційний резервний фонд підприємств запропоновано 

створювати на умовах самодостатності. Кошти фонду не повинні 

використовуватися у фінансових операціях окрім передбаченого фінансування 

незапланованих операційних витрат. 

У рамках концепції моделювання процесу забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційних періодів підприємств у першому блоці концепції 

обрано прогнозування за пропорційною та економетричною моделями 

динаміки часових рядів показників, тобто розробку двох прогнозних варіантів 

оцінювання обсягів витрат наступного операційного періоду. Запропоновано 

обирати варіант розвитку процесу згідно з критерієм мінімальної похибки 

прогнозу за обраними моделями. Розроблено концептуальні підходи до 

створення математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємств, що є метою першої частини концепції.  

Друга частина концепції містить алгоритмічну модель на базі адаптивної 

математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств і враховує наступне: фонд створюється з метою резервування 

фінансів і страхування операційних періодів підприємств, які характеризуються 

зростаючими, спадними та періодичними процесами виробництва. 

Математична модель спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємства має спиратися на той факт, що межею зростання обсягу 

грошового потоку на кожному наступному інтервалі розрахунку є значення 

експоненційної функції, помножені на обсяг грошового потоку означеного 

операційного періоду. Це значення функції грошового потоку має бути 

граничним для планування обсягу фінансування наступного операційного 

виробничого періоду.  
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Основні результати дослідження, викладені в цьому розділі, відображено 

в працях [93; 96; 101; 102; 103; 104; 176].  
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РОЗДІЛ 2 

 

АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1 Прогнозування обсягів фінансового забезпечення витрат наступного 

операційного періоду підприємств 

 

 

Враховуючи те, що система фінансування планових та позапланових 

витрат будь-якого підприємства протягом операційного періоду є складною, 

відкритою та динамічною, запропоновано задачу забезпечення достатності 

процесу фінансування поточних операційних витрат вирішувати як два 

взаємопов’язаних завдання. Перше – вирішення задачі якомога точнішого 

прогнозування обсягів витрат на наступний поточний період, де критерієм 

точності є мінімальна похибки прогнозу за обраними моделями. Друге завдання 

– вирішення задачі врівноваження незапланованих витрат протягом кожного 

операційного періоду. 

Функції витрат залежать від багатьох факторів і є визначальними для 

прибуткового функціонування кожного підприємства. Розглянемо функції 

витрат підприємств як частку їх сукупного грошового потоку. Ці функції 

можуть мати зростаючий характер, спадний характер, змальовувати 

періодичний виробничий процес, який місить сезонні чи циклічні коливання 

[189, с. 72]. Зазначимо, що переважно розглядаємо діяльність підприємств із 

додатними грошовими потоками, тому що від’ємний грошовий потік є ознакою 

скорочення виробництва та можливої ліквідації підприємства. Але функцію 

витрат, що має спадний характер, усе ж, розглянемо з точки зору прогнозування 

показників наступного операційного періоду. Також, важливою вимогою 

дослідження будемо вважати наявність невеликої кількості даних за минулі 
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операційні періоди, тому що інформація виробничого та фінансово-

економічного характеру часто є обмеженою і навіть недостатньою (іноді для 

аналізу в наявності є дані двох, трьох, максимально шести минулих виробничих 

періодів).  

Для дослідження звернемося до прикладів функцій витрат за певні 

періоди часу та проаналізуємо прогнозні значення цих функцій, отримані на 

основі розрахунків за допомогою економетричних моделей динаміки часових 

рядів (формули 1.38 – 1.55) та на основі пропорційного методу прогнозування 

(формули 1.32 – 1.33). Порівняємо отримані результати та звернемо увагу на 

похибки прогнозних розрахунків. Будемо розглядати значення функцій витрат 

за наявні періоди в якості часових рядів, що характеризують підприємство за 

ряд послідовних моментів (періодів) часу. Але, як правило, на практиці 

доступна інформація про значення витрат, прибутку, доходу від реалізації 

продукції в балансах підприємств не є статистично значимою, тобто охоплює 

не дуже великий проміжок часу, наприклад, містить ці показники за рік 

помісячно, чи за декілька місяців року. Тобто, наявна інформація не є 

значущою статистичною вибіркою. Тому, у цій роботі звертається увага на 

можливість прогнозування на основі невеликої кількості даних за минулі 

періоди. У цьому питанні перевага належить пропорційному методу, але він не 

враховує всі існуючі нелінійні фактори розвитку процесів [82]. Тому, 

порівняємо результати розрахунку за цим методом із результатами 

прогнозування на основі побудови економетричних моделей динаміки часових 

рядів [8]. Будемо вважати, що в статистично обмеженому за кількістю 

спостережень часовому ряді (дванадцять чи навіть менше місяців) відсутня 

сезонна компонента, бо її важко виявити в невеликому обсязі спостережень, 

меншому за 12 періодів (місяців року). У такому випадку, оцінка сезонної 

компоненти: Si=1 для мультиплікативної економетричної моделі, та Si=0 для 

адитивної економетричної моделі [4]. 

Проведемо аналіз декількох функцій витрат та побудуємо економетричні 

моделі динаміки часових рядів, представлених цими функціями. Вимірність 
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отриманих значень витрат, прибутку, доходу та інших економічних величин 

будемо позначати наступним чином: у. о. (умовні одиниці); тис. грн. (тисячі 

гривень). За вищезгаданим методом розрахуємо прогнозні значення функцій 

витрат на один операційний період. Також, побудуємо прогнозні розрахунки 

тих самих функцій пропорційним методом та порівняємо результати. Для обох 

прогнозних методів розрахуємо похибки прогнозу за обраними моделями та 

оцінку якості моделей. Дослідження застосуємо для функцій витрат, що 

характеризують зростаюче, спадне та періодичне виробництво. Розрахунки та 

графіки в дослідженні виконано за допомогою редактора Microsoft Excel. 

Зростаюче виробництво. Розглянемо функцію витрат Zi=Yi , (табл. 2.1), 

яка характеризує зростаюче виробництво [189, с. 81].  

Таблиця 2.1  

Оцінювання параметрів економетричної прогнозної моделі  

за функцією витрат (зростаюче виробництво) 

(t) t=i 
Yi=Zi 

(100000 у. о.) 
ri ȳi ȳi′ Тi Ĉt ŜiÊi Ŝi Êi Êi′ Ei′

2
 

3 1 8,800 1,000 8,800         

1 2 9,200 0,993 9,233 9,017 9,625 0,937 1,020 1,000 1,020 0,183 0,034 

2 3 9,700 0,988 9,900 9,567 10,383 0,921 1,014 1,000 1,014 0,133 0,018 

3 4 10,800 0,989 10,700 10,300 11,200 0,920 1,049 1,000 1,048 0,500 0,250 

1 5 11,600 0,996 11,633 11,167 12,082 0,924 1,039 1,000 1,039 0,433 0,188 

2 6 12,500 0,996 12,533 12,083 13,034 0,927 1,035 1,000 1,034 0,417 0,174 

3 7 13,500 1,000 13,733 13,133 14,060 0,934 1,028 1,000 1,028 0,367 0,134 

1 8 15,200  14,350 14,042 15,167 0,926 1,082 1,000 1,082 1,158 1,342 

2 9 15,328 Прогнозне значення 16,362 0,937  1,000    

Тут: (t) – цикл; t – інтервал; Yi – значення функції витрат; ri – значення автокореляційної 

функції; ȳi – ковзка середня; ȳi′ – центрована ковзка середня; Ti=y=8,2709e
0,0758x

 – рівняння 

тренда; Ĉt=ȳi′/Тi – оцінка значень циклічної складової; ŜiÊi=Yi/ȳi′ – оцінка значень сезонної та 

випадкової складової; Ŝi – оцінка значень сезонної складової; Êi=(ŜiÊi)/Ŝi – оцінка значень 

випадкової складової; Êi′=Yi–TiĈtŜi=(Yi–ȳ′Ŝi) – абсолютна похибка; Êi′
2
 – квадрат абсолютної 

похибки; Z8 – отримане прогнозне значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 81]. 

 

Функція Zi є зростаючою і на графіку (Рис. 2.1) не спостерігається 

постійна амплітуда коливань відхилень значень функції витрат від 

матсподівання, тобто однакова для різних циклів сезонна компонента. Це 

свідчить про можливість використання мультиплікативної економетричної 

моделі, яка ставить рівні часового ряду в залежність від значень сезонної 
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компоненти. Побудуємо прогноз за мультиплікативною моделлю та порівняємо 

результати з прогнозом за пропорційним методом.  

Часовий ряд автокореляційної функції містить коливання періодичністю 

3 інтервали (r2 – r5), це можна спостерігати за графіком автокореляційної 

функції ri  (Рис. 2.2) [61]. У часовому ряді також є в наявності лінійна тенденція 

так як r1, r2 тісно корелюють. У наведених розрахунках проведено 

вирівнювання рівнів ряду методом ковзкої середньої та обчислено центровану 

ковзку середню [204]. Значення центрованої ковзкої середньої містять у собі 

тренд, тобто є фактичними даними для побудови тренда. Отримано рівняння, 

графіки та коефіцієнти детермінації відповідних трендів (табл. 2.2). Високі 

значення коефіцієнтів автокореляції першого та другого рівнів підтверджують 

наявність лінійного тренда, коефіцієнт детермінації лінійного тренда також має 

досить високе значення: R²=0,9921. Але найбільше значення має коефіцієнт 

детермінації поліноміального тренда R²=0,999, та його використання виглядає 

недоцільним, тому що при розрахунках прогнозних значень за tє[5,6…] буде 

втрачено забагато значущих цифр після коми. Отже, обрано рівняння 

експоненційного тренда y=8,2709e
0,0758x

,  R²=0,9983.  

 

 

Рис. 2.1. Графік функції Zi . Зростаюче виробництво 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 81]. 
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Рис. 2.2. Графік автокореляційної функції ri . Зростаюче виробництво 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 81]. 
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Рис. 2.3. Графік центрованої ковзкої середньої функції витрат. 

Побудова лінії тренда та автореґресійного рівняння. Зростаюче виробництво 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 81]. 

 

Таблиця 2.2  

Рівняння трендів, коефіцієнти детермінації (зростаюче виробництво) 

Тип тренда Рівняння тренда, коефіцієнт детермінації 

Лінійний y = 0,8568x + 7,9024                       R² = 0,9921 

Логарифмічний y = 2,5382ln(x) + 8,2386                 R² = 0,8748 

Поліноміальний y = 0,0414x
2
 + 0,5259x + 8,3988    R² = 0,999 

Експоненційний y = 8,2709e
0,0758x

                              R² = 0,9983 

Степеневий y = 8,4829x
0,2282

                               R² = 0,909 

Тут: yi=Ti – значення тренда; xi=t – номер інтервалу. 

Джерело: розраховано автором на основі на основі прикладу [189, с. 81]. 
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Після застосування у формулі експоненційного тренда відповідних 

значень t (t=i), отримані результати занесені у стовпчик Ti (табл. 2.1). Оцінки 

значень циклічної складової Ĉi , визначення сукупного впливу сезонної та 

випадкової складових – формули 1.31 – 1.48, де Yi – фактичні значення функції 

витрат за період i.  

Як правило, оцінка сезонної компоненти розраховується за допомогою 

модифікованого середнього значення сезонної складової:  

( max min )
1

m
S E S E S Eij ij ij ij ij ij

jcp
Si

m
 ,                        (2.1) 

де: m – кількість значень у стовпці (кількість періодів у циклі) без 

урахування мінімального та максимального значень. Для цього випадку, тільки 

у стовпчику m=1 присутнє розраховане значення. Значення інших стовпчиків 

перетворюються на «0», тому що часовий ряд містить замало значущих даних. 

У мультиплікативній економетричній моделі сума значень сезонної складової 

за періодами повинна дорівнювати кількості періодів у циклі, у цьому випадку 

таких періодів – 3. Але 
3

3
1

cp
Si

i
. Коригуючий коефіцієнт k потрібно було би 

розраховувати за формулою: 

3

1

k n cp
Si

i

                                                (2.2) 

та отримати скориговані модифіковані середні за формулою:  

cp
S k Si i                                                 (2.3) 

 Тобто, за наявності малої кількості даних у часовому ряді, зробити 

висновок щодо існування сезонної складової неможливо. Тому запропоновано 

вважати всі скориговані модифіковані середні 1iS , що означає відсутність 

сезонної складової в економетричній моделі для кількості точок спостереження 

– 8. Оцінка значень випадкової складової проводиться за значеннями 

стовпчика Ei  
[3] табл. 2.1. 
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Для кожного рівня ряду знайдено абсолютну похибку: 

'
E Y T C Si i i i i                                                (2.4) 

Сума квадратів абсолютних помилок та квадратів відхилень рівнів ряду 

від прогнозних рівнів за розрахунками складають: 

2
( ) 2,139Ei ,    

2
( ) 30,580Y Yi i . 

У такому випадку похибка прогнозу за мультиплікативною 

економетричною моделлю є невеликою та дорівнює 6,995%: 

 

' 2
( )

2,1391 100% 100% 6,995%
2 30,580( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Мультиплікативна економетрична модель часового ряду, що відображає 

зростаюче виробництво, пояснює 93,005% загальної варіації рівнів часового 

ряду функції витрат, що є досить високим прогнозним значенням. Оцінка якості 

моделі: 

' 2
( )

2,1392 11 (1 ) 0,930
2 30.580( )

1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 

Прогнозне значення витрат наступного операційного періоду складе: 

16,362 0,937 1, 000 15,328 100000
9 9 2 2

Z T C S  у. о. 

Задля порівняння з результатами прогнозування на основі пропорційного 

методу, для кожного прогнозу розрахуємо середню відносну похибку оцінки 

прогнозу [8, с. 182]: 

'1
| 100% |

1 '

n Y Yi ima
in Yi

 ,                                      (2.5) 

де: Yi – Фактичне значення витрат за період: 15, 200 100000
8

Y  у. о.; 

Yi′ – Прогнозне значення витрат за період: 
'

14, 042 100000
8

Y  у. о. 
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Оскільки прогноз розраховано на один період вперед, відносну похибку 

розрахунків можна оцінювати тільки за результатами порівняння фактичного та 

прогнозного значень наданого останнього рівня ряду 7:  

'
15, 200 14, 0427 7| 100% | | 100% | 8, 249%

' 14, 042
7

Y Y
ma

Y
 

Звернемось до розрахунків за пропорційним методом прогнозування 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Оцінювання прогнозних значень функції витрат за пропорційним методом 

(зростаюче виробництво) 

ti 
Yi=Zi 

(100000 у. о.) 
Di Di/Di–1 Zi′ Ei(Z)=Yi–Zi′ Ei

2
(Z) (Zi–Zi′)/Zi′ 

1 8,800 9,000 1,000     

2 9,200 9,500 1,056 8,800 0,400 0,160 0,045 

3 9,700 10,000 1,053 9,711 –0,011 0,000 –0,001 

4 10,800 11,000 1,100 10,211 0,589 0,347 0,058 

5 11,600 12,000 1,091 11,880 –0,280 0,078 –0,024 

6 12,500 13,000 1,083 12,655 –0,155 0,024 –0,012 

7 13,500 14,000 1,077 13,542 –0,042 0,002 –0,003 

8 15,200 15,700 1,121 14,538 0,662 0,438 0,046 

9 Прогнозне значення 17,046 Σ (Zi–Zi′)/Zi′ 0,109 

Тут: ti – номер інтервалу; Yi=Zi – значення функції витрат; Di – значення функції доходу від 

реалізації продукції: Di/Di–1 – темп зростання показників; Zi′ – прогнозні значення функції 

витрат; Ei(Z)=Yi–Zi′ – абсолютна похибка; Ei
2
(Z) – квадрат абсолютної похибки; (Zi–Zi′)/Zi′ 

– відносна похибка; Z8 – отримане прогнозне значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 81]. 

 

Функція витрат Zi є зростаючою, функція доходу від реалізації продукції 

зростає трохи більшими темпами Di . Відношення 
1

Di

D
i

 – темп зростання 

показників на кожний наступний період. Тоді прогнозне значення витрат на 

період 9: 

15.700' 8 15, 200 1,121 15, 200 17, 046 100000
9 8 14, 0007

D
Z Z

D  у. о. 

Застосуємо для обчислення похибок розрахунків формули, які 

використані в мультиплікативній економетричній моделі. Похибка прогнозу за 

пропорційною моделлю є невеликою та дорівнює 3,896%: 
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' 2
( )

1, 0491 100% 100% 3,896%
2 26,931( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Прогнозна модель, що відображає зростаюче виробництво, яка 

побудована за пропорційним методом, пояснює 96,104% загальної зміни 

значень функції витрат у часі, що є вищим прогнозним значенням порівняно з 

мультиплікативною економетричної моделлю. Оцінка якості моделі:  

' 2
( )

1, 0492 11 (1 ) 0,961
2 26,931( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Середня відносна похибка оцінки прогнозу [8, с. 182] дорівнює: 

'1 1
| 100% | | 0,109 100% | 1,553%

1 ' 7

n Y Yi ima
in Yi

 

Зведемо отримані дані (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Характеристики економетричної та пропорційної прогнозних моделей  

(зростаюче виробництво) 

Показник 
Zi–1 

(100000 у.о.) 

Zi 

(100000 у.о.) 

Zi+1′ 

(100000 у.о.) 

Похибка 

прогнозу 

R 

Оцінка 

якості 

моделі 

R
2
 

Середня 

відносна 

похибка 

ma 

Мультиплікативна 

модель 
13,500 15,200 15,328 6,995% 

0,930 

(93,050%) 
8,249% 

Пропорційна 

модель 
13,500 15,200 17,046 3,896% 

0,961 

(96,104%) 
1,553% 

Zi+1 – прогнозні значення витрат періоду i+1. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 81]. 

 

Можна побачити, що показник похибки прогнозу за пропорційною 

моделлю менший, ніж за економетричною моделлю, середня відносна похибка 

прогнозування також істотно менша. Але економетрична модель трохи краще 

пояснює загальну варіацію рівнів часового ряду функції витрат за минулі 

періоди. Оцінка якості моделі в цьому випадку є досить високим прогнозним 

значенням. У цілому, обидві моделі дають прогнозні значення витрат, які 

логічно вкладаються в існуючий часовий ряд, хоча пропорційна модель надає 
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вищий темп зростання показника. За наведеними розрахунками й порівняннями 

можна зробити висновок про доцільність використання обох методів для 

прогнозування обсягу витрат на один операційний період вперед. Але 

пропорційний метод характеризується певною перевагою, тому що для 

прогнозування потрібні тільки дві дискретні величини – значення витрат за два 

минулі періоди. Мультиплікативній економетричній моделі потрібен певний 

ряд точок, значень витрат за періоди, кількість яких повинна бути великою, 

бажано більш, ніж 12. 

Спадне виробництво. Дослідимо функцію витрат Zi=Yi , яка 

характеризує спадне виробництво [189, с. 83] (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Оцінювання параметрів економетричної прогнозної моделі  

за функцією витрат (спадне виробництво)  

(t) t=i 
Yi=Zi 

(100000 у. о.) 
ri ȳi ȳi′ Тi Ĉt ŜiÊi Ŝi Êi Êi′ Ei′

2
 

4 1 14,200 1,000 14,200         

1 2 14,000 0,992 13,967 14,083 13,665 1,031 0,994 1,000 0,994 –0,083 0,007 

2 3 13,700 0,970 13,500 13,733 12,792 1,074 0,998 1,000 0,998 –0,033 0,001 

3 4 12,800 0,953 12,767 13,133 11,975 1,097 0,975 1,000 0,975 –0,333 0,111 

4 5 11,800 0,944 11,817 12,292 11,210 1,096 0,960 1,000 0,960 –0,492 0,242 

1 6 10,850 0,995 10,850 11,333 10,494 1,080 0,957 1,000 0,957 –0,483 0,234 

2 7 9,900 1,000 9,883 10,367 9,824 1,055 0,955 1,000 0,955 –0,467 0,218 

3 8 8,900  9,400 9,642 9,196 1,048 0,923 1,000 0,923 –0,742 0,550 

4 9 8,873 Прогнозне значення 8.609 1.031  1.000    

Тут: (t) – цикл; t – інтервал; Yi – значення функції витрат; ri – значення автокореляційної 

функції; ȳi – ковзка середня; ȳi′ – центрована ковзка середня; Ti=y=15,593e
–0,066x

 – рівняння 

тренда; Ĉt=ȳi′/Тi – оцінка значень циклічної складової; ŜiÊi=Yi/ȳi′ – оцінка значень сезонної та 

випадкової складової; Ŝi – оцінка значень сезонної складової; Êi=(ŜiÊi)/Ŝi – оцінка значень 

випадкової складової; Êi′=Yi–TiĈtŜi=(Yi–ȳ′Ŝi) – абсолютна похибка; Êi′
2
 – квадрат абсолютної 

похибки; Z8 – отримане прогнозне значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 83]. 

 

У цьому випадку функція Zi є спадною, має місце скорочення 

виробництва. На графіку функції (Рис. 2.4), як і у випадку зростаючого процесу 

виробництва, не спостерігається постійна амплітуда коливань значень функції 

від матсподівання. Це свідчить про те, що сезонна компонента не є однаковою 

для різних періодів спостереження. Тобто, доречно будувати мультиплікативну 

економетричну модель. Також розрахуємо прогнозні значення витрат на 
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наступний операційний період за пропорційним методом та порівняємо 

результати обох прогнозів. 

За графіком автокореляційної функції можна зробити висновок, що 

часовий ряд містить коливання періодичністю 4 інтервали (r2 – r6) (Рис. 2.5, 

Рис. 2.6.). Тісна кореляція коефіцієнтів r1, r2, r3 (1,000; 0,992; 0,997) свідчить 

про наявність лінійного тренда, але розглянемо декілька варіантів рівнянь 

тренда, які побудуємо після вирівнювання часового ряду методом ковзкої 

середньої (інтервал розрахунку – 4) та обчислимо центровану ковзку середню. 

Значення центрованої ковзкої середньої є фактичними даними для побудови 

рівнянь можливих трендів та відповідних коефіцієнтів детермінації (табл. 2.7). 

Наявність лінійного тренда доводять високі коефіцієнти автокореляції першого 

та другого рівнів, та коефіцієнт детермінації поліноміального тренда є 

максимальним (R² = 0,995). Але економічні процеси вкрай рідко розвиваються в 

часі як параболічні функції другого та більш високого рівнів. Крім того, такі 

тенденції потребують великої кількості значущих цифр після коми при 

розрахунках. Тому знову обираємо експоненційний тренд (R² = 0,974), 

табл. 2.6.  

 

14,200 14,000
13,700 12,800 11,800

10,850
9,900

8,900

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1 2 3 4 5 6 7 8

Z

Інтервал
 

Рис. 2.4. Графік функції Zi . Спадне виробництво 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 83]. 
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0,940
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Рис. 2.5. Графік автокореляційної функції ri . Спадне виробництво 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 83]. 
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Рис. 2.6. Графік центрованої ковзкої середньої функції витрат. 

Побудова лінії тренда та автореґресійного рівняння. Спадне виробництво 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 83]. 

Таблиця 2.6  

Рівняння трендів, коефіцієнти детермінації (спадне виробництво)  

Тип тренда Рівняння тренда, коефіцієнт детермінації 

Лінійний y = –0,7807x + 15,206                       R² = 0,9841 

Логарифмічний y = –2,292ln(x) + 14,874                   R² = 0,8522 

Поліноміальний y = –0,0469x
2
 – 0,4053x + 14,643     R² = 0,9948 

Експоненційний y = 15,593e
–0,066x 

                               R² = 0,9736 

Степеневий y = 15,119x
–0,191

                                 R² = 0,8228 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 83]. 

Після застосування у формулі експоненційного тренда відповідних 

значень t, отримані результати занесені у стовпчик Ti табл. 2.5. Оцінки значень 

циклічної складової Ĉi , визначення сукупного впливу сезонної та випадкової 
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складових – формули 1.31 – 1.48, де Yi – фактичні значення функції витрат за 

період i.  

Як у випадку зростаючого виробництва, оцінка сезонної компоненти 

розраховується за допомогою модифікованого середнього значення сезонної 

складової (формула 2.1). Але й у цьому випадку часовий ряд містить замало 

даних, що заважає визначенню оцінок сезонної компоненти, хоча її наявність не 

можна заперечувати. Тому запропоновано вважати всі скориговані 

модифіковані середні 1iS , що означає відсутність сезонної складової в 

економетричній моделі для кількості точок спостереження – 8. 

Оцінка значень випадкової складової проводиться за значеннями 

стовпчика: Ei . 

Абсолютна похибка для кожного рівня ряду: 
'

E Y T C Si i i i i  

Сума квадратів абсолютних помилок та квадратів відхилень рівнів ряду 

від прогнозних рівнів для спадної функції витрат за розрахунками складають: 

' 2( ) 1,362iE ,   2( ) 24,281i iY Y . 

Похибка прогнозу за мультиплікативною економетричною моделлю за 

наведеною формулою є невеликою та дорівнює 5,611%: 

 

' 2
( )

1, 3621 100% 100% 5, 611%
2 24, 281( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Мультиплікативна економетрична модель часового ряду, що відображає 

спадне виробництво, пояснює 94,389% загальної варіації рівнів часового ряду 

функції витрат. Це є високим відсотковим прогнозним значенням. Оцінка 

якості моделі: 

' 2
( )

1, 3622 11 (1 ) 0,943
2 24, 281( )

1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 

Прогнозне значення витрат наступного операційного періоду 9 складе: 

8, 609 1, 031 1, 000 8,873 100000
9 9 2 4

Z T C S  у. о. 
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Задля порівняння з результатами прогнозування на основі пропорційного 

методу, для кожного прогнозу розрахуємо середню відносну похибку оцінки 

прогнозу [8, с. 182]. 

'1
| 100% |

1 '

n Y Yi ima
in Yi  ,

 

де: Yi – Фактичне значення витрат за період; 8, 900 100000
8

Y
 у. о.; 

Yi′ – Прогнозне значення витрат за період: 
'

9, 642 100000
8

Y  у. о. 

Оскільки прогноз розраховано на один період вперед, відносну похибку 

розрахунків можна оцінювати тільки за результатами порівняння фактичного та 

прогнозного значень наданого останнього рівня ряду 7:  

'
8, 900 9, 6428 8| 100% | | 100% | 7, 692%

' 9, 642
8

Y Y
ma

Y
 

За пропорційним методом прогнозування маємо наступні обчислені 

показники спадного процесу (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7  

Оцінювання прогнозних значень функції витрат за пропорційним методом 

(спадне виробництво) 

ti 
Yi=Zi 

(100000 у. о.) 
Di Di/Di–1 Zi′ Ei(Z)=Yi–Zi′ Ei

2
(Z) (Zi–Zi′)/Zi′ 

1 14,200 14,500      

2 14,000 14,200 0,979 14,200 –0,200 0,040 –0,014 

3 13,700 13,900 0,979 13,710 –0,010 0,000 –0,001 

4 12,800 13,000 0,935 13,411 –0,611 0,373 –0,046 

5 11,800 12,000 0,923 11,971 –0,171 0,029 –0,014 

6 10,850 11,000 0,917 10,892 –0,042 0,002 –0,004 

7 9,900 10,000 0,909 9,946 –0,046 0,002 –0,005 

8 8,900 9,000 0,900 9,000 –0,100 0,010 –0,011 

9 Прогнозне значення 8,010 |Σ(Zi–Zi′)/Zi′| 0,094 

Тут: ti – номер інтервалу; Yi=Zi – значення функції витрат; Di – значення функції доходу від 

реалізації продукції: Di/Di–1 – темп зростання показників; Zi′ – прогнозні значення функції 

витрат; Ei(Z)=Yi–Zi′ – абсолютна похибка; Ei
2
(Z) – квадрат абсолютної похибки; |(Zi–Zi′)/Zi′| 

– модуль відносної похибки; Z8 – отримане прогнозне значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 83]. 

Відношення 
1

Di

D
i

 – темп змінення показників на кожний наступний 

період. Тоді прогнозне значення витрат: 
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9, 00' 8 8,900 0,900 8,900 8, 010 100000
9 8 10, 0007

D
Z Z

D
 

у. о. 

Для обчислення похибок розрахунків звернемось до формул, які 

використані в мультиплікативній моделі. Похибка прогнозу за пропорційною 

моделлю дорівнює 1,893% і є незначною: 

 

' 2
( )

0, 4561 100% 100% 1,893%
2 24, 094( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Прогнозна модель, що відображає виробництво що скорочується, яка 

побудована за пропорційним методом, пояснює 98,107% загальної зміни 

значень функції витрат у часі, що є вищим прогнозним значенням порівняно з 

мультиплікативною економетричної моделлю. Оцінка якості моделі: 

' 2
( )

0, 4562 11 (1 ) 0,981
2 24, 094( )

1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 

Середня відносна похибка оцінки прогнозу [8, с. 182] для спадного 

процесу буде від’ємною, тому розрахуємо її модуль: 

'1 1
| 100% | | ( 0, 094) 100% | 1,347%

1 ' 7

n Y Yi ima
in Yi

 

Зведемо отримані дані наступним чином (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8  

Характеристики економетричної та пропорційної прогнозних моделей  

(спадне виробництво) 

Показник 
Zi–1 

(100000 у.о.) 

Zi  

(100000 у.о.) 

Zi+1′ 

(100000 у.о.) 

Похибка 

прогнозу 

R 

Оцінка 

якості 

моделі 

R
2
 

Середня 

відносна 

похибка 

ma 

Мультиплікативна 

модель 
9,900 8,900 8,873 5,611% 

0,943 

(94,389%) 
7,692% 

Пропорційна 

модель 
9,900 8,900 8,010 1,893% 

0,981 

(98,107%) 
1,347% 

Zi+1 – прогнозні значення витрат періоду i+1. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 83]. 
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У розглянутому варіанті зберігається тенденція, яку було виявлено у 

варіанті зростаючого процесу. Показник похибки прогнозу для пропорційного 

методу прогнозування менший, ніж в економетричній моделі, середня відносна 

похибка прогнозування також у рази менша. Оцінка якості моделі, розрахована 

за пропорційним методом, теж вища. Прогнозні значення витрат за обома 

моделями логічно вкладаються у вже існуючий часовий ряд, хоча пропорційна 

модель надає вищий темп спадання показника. За наведеними розрахунками й 

порівняннями можна зробити висновок про доцільність використання обох 

методів для прогнозування обсягу витрат на один операційний період вперед.  

Мультиплікативна економетрична модель потребує певного ряду точок, 

значень витрат за періоди, кількість яких повинна бути достатньо великою. 

Тому пропорційному методу належить певна перевага, тому що для побудови 

прогнозних значень на майбутній операційний період потрібні дві дискретних 

величини, значення витрат за два минулі періоди.  

Виробництво, якому притаманні періодичні (сезонні) коливання. 

Розглянемо функцію витрат Zi=Yi , яка характеризує виробництво, якому 

притаманні періодичні (сезонні) коливання бізнесу [189, с. 73, 85] (табл. 2.9). 

У цьому випадку функція Zi коливається, має місце періодичний 

(сезонний) характер виробництва (Рис. 2.7, Рис. 2.8, Рис. 2.9).  

Як і у випадку зростаючого виробництва, не спостерігається постійна 

амплітуда коливань значень функції від матсподівання. Це свідчить про те, що 

сезонна компонента не є однаковою для різних періодів спостереження. 

Тобто, доречно будувати мультиплікативну економетричну прогнозну 

модель. Також розрахуємо прогнозні значення витрат на наступний 

операційний період за пропорційним методом та порівняємо результати обох 

прогнозів. 
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Таблиця 2.9  

Оцінювання параметрів економетричної прогнозної моделі  

за функцією витрат (періодичні коливання бізнесу) 

Тут: (t) – цикл; t – інтервал; Yi – значення функції витрат; ri – значення автокореляційної 

функції; ȳi – ковзка середня; ȳi′ – центрована ковзка середня; Ti=y=942,02e
–0,045x

 – рівняння 

тренда; Ĉt=ȳi′/Тi – оцінка значень циклічної складової; ŜiÊi=Yi/ȳi′ – оцінка значень сезонної та 

випадкової складової; Ŝi – оцінка значень сезонної складової; Êi=(ŜiÊi)/Ŝi – оцінка значень 

випадкової складової; Êi′=Yi–TiĈtŜi=(Yi–ȳ′Ŝi) – абсолютна похибка; Êi′
2
 – квадрат абсолютної 

похибки; Z12 – отримане прогнозне значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 85]. 
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Рис. 2.7. Графік функції Zi . Періодичний виробничий процес 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 85]. 

 

(t) t=i Yi=Zi (1000 у. о.) ri ȳi ȳi′ Тi Ĉt Ŝi*Êi Ŝi Êi Êi′ 

3 1 330,000 1,000 330,000        

1 2 550,000 0,800 550,000 440,000 860,941 0,511 1,250 0,793 1,576 201,085 

2 3 770,000 0,308 756,667 653,333 823,058 0,794 1,179 0,740 1,593 286,584 

3 4 950,000 –0,321 956,667 856,667 786,841 1,089 1,109 1,467 0,756 –306,806 

1 5 1150,000 –0,823 1100,000 1028,333 752,218 1,367 1,118 0,793 1,410 334,543 

2 6 1200,000 –0,930 1200,000 1150,000 719,119 1,599 1,043 0,740 1,410 349,089 

3 7 1250,000 –0,960 1216,667 1208,333 687,476 1,758 1,034 1,467 0,705 –522,732 

1 8 1200,000 –0,900 1033,333 1125,000 657,225 1,712 1,067 0,793 1,345 307,888 

2 9 650,000 –0,890 743,333 888,333 628,305 1,414 0,732 0,740 0,989 –7,298 

3 10 380,000 –0,924 450,000 596,667 600,658 0,993 0,637 1,467 0,434 –495,363 

1 11 320,000 –1,000 336,667 393,333 574,228 0,685 0,814 0,793 1,026 8,091 

2 12 310,000 
 

315,000 325,833 548,961 0,594 0,951 0,740 1,286 68,908 

3 13 294.864 Прогнозне значення 393.266 0.511  1.467   
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Рис. 2.8. Графік автокореляційної функції ri . Періодичний виробничий процес 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 85]. 
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Рис. 2.9. Графік центрованої ковзкої середньої функції витрат. 

Побудова лінії тренда та автореґресійного рівняння: y=942,02e
–0,045x

. 

Періодичний виробничий процес 
Джерело: побудовано автором на основі прикладу [189, с. 85]. 

 

За графіком автокореляційної функції можна зробити висновок, що 

часовий ряд містить коливання періодичністю 3 інтервали (r5 – r8) (Рис. 2.9). 

Тісної кореляції коефіцієнтів r2 , r3 немає (0,800; 0,308). Має місце сильна 

нелінійна тенденція. Розглянемо декілька варіантів рівнянь тренда, які 

побудуємо після вирівнювання часового ряду методом ковзкої середньої 

(інтервал розрахунку – 3) та обрахуємо центровану ковзку середню. Значення 

центрованої ковзкої середньої є фактичними даними для побудови рівнянь 

можливих трендів та відповідних коефіцієнтів детермінації (табл. 2.10).  
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Економетрична мультиплікативна модель розраховується за допомогою 

експоненційного тренда. Після застосування у формулі експоненційного тренда 

відповідних значень t, отримані результати занесені у стовпчик Ti  (табл. 2.9). 

Таблиця 2.10  

Рівняння тренда, коефіцієнт детермінації  

(періодичний виробничий процес) 

Тренд Рівняння тренда, коефіцієнт детермінації 

Лінійний y = –55,864x + 1129,8                       R² = 0,2842 

Логарифмічний y = –116,3ln(x) + 998,29                   R² = 0,0722 

Поліноміальний y = –32,948x
2
 + 306,57x + 404,97     R² = 0,9169 

Експоненційний y = 942,02e
–0,045x

                               R² = 0,1019 

Степеневий y = 1060,2x
–0,224

                                 R² = 0,1273 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 85]. 

Оцінки значень циклічної складової Ĉi , визначення сукупного впливу 

сезонної та випадкової складових – формули 1.31 – 1.48, де Yi – фактичні 

значення функції витрат за період i. Визначення сезонної складової наведено в 

табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Оцінювання обсягу сезонних складових економетричної прогнозної моделі  

(періодичний виробничий процес) 

Кількість періодів у циклі 

Значення SiEi за період 

Кількість періодів N 

1 2 3 

1 1,250 1,179 1,109 

2 1,118 1,044 1,035 

3 1,067 0,814 0,637 

4 0,814 0,951 0,000 

Σ(ŜiÊi)–minŜiÊi–maxŜiÊi 2,185 1,995 1,671 

Sсрi=(Σ(ŜiÊi)–minŜiÊi–maxŜiÊi)′/m; iє[1;3] 0,559 0,522 1,035 

ΣSсрi 2,115 
  

N  3,000 
  

k=N/ΣSсрi 1,418 
  

Ŝi=kSсрi 0,793 0,740 1,467 

Sсрi – модифіковане середнє, Sсрi=(Σ(ŜiÊi)–minŜiÊi–maxŜiÊi)′/m; iє[1;3]; m – кількість значень 

у стовпці без min та max значень; N – кількість періодів у циклі (у мультиплікативній моделі 

сума значень сезонної складової за періодами повинна дорівнювати кількості періодів у циклі 

ΣSсрi=3); k – коригуючий коефіцієнт, k=N/ΣSсрi ; Ŝi=kSсрi – скориговане модифіковане 

середнє. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 85]. 
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Оцінка значень випадкової складової – стовпчик Ei . Абсолютна похибка 

для кожного рівня ряду:  
'

E Y T C Si i i i i . 

Сума квадратів абсолютних помилок та квадратів відхилень рівнів ряду 

від прогнозних значень для випадку виробництва, що має сезонні коливання 

складають: 
' 2

( ) 1068772, 241Ei ,   
2

( ) 1463825, 000Y Yi i . 

Похибка прогнозу за мультиплікативною економетричною моделлю є 

високою та дорівнює 73,012%: 

 

' 2
( )

1068772, 2411 100% 100% 73, 012%
2 1463825, 000( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Мультиплікативна економетрична модель часового ряду пояснює 

26,988% загальної варіації рівнів часового ряду функції витрат. Це є невисоким 

відсотковим прогнозним значенням. Оцінка якості моделі: 

' 2
( )

1068772, 2412 11 (1 ) 0, 269
2 1463825, 000( )

1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 

Прогнозне значення витрат наступного операційного періоду t=13(1) 

(першого місяця наступного року) складе:  

393,866 0,511 1, 467 294,864 1000
13 13 2 3

Z T C S  у. о. 

Оскільки прогноз складено на один період вперед, відносну похибку 

розрахунків можна оцінювати за результатами порівняння фактичного та 

прогнозного значень останнього рівня ряду 12:  

'
310, 000 241, 09212 12| 100% | | 100% | 28, 582%

' 241, 092
12

Y Y
ma

Y
, 

де: Yi – Фактичне значення витрат за період: 310, 000 100000
12

Y  у. о.; 

Yi′ – Прогнозне значення витрат за період: 
'

241,092 100000
12

Y  у. о. 

Розрахуємо прогнозні показники процесу пропорційним методом 

(табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12  

Оцінювання прогнозних значень функції витрат за пропорційним методом 

(періодичний виробничий процес) 

ti 
Yi=Zi 

(1000 у. о.) 
Di Di/Di–1 Zi′ Ei(Z)=Yi–Zi′ Ei

2
(Z) (Zi–Zi′)/Zi′ 

1 330,000 300,000 1,000     

2 550,000 500,000 1,667 330,000 220,000 48400,000 0,667 

3 770,000 700,000 1,400 916,667 –146,667 21511,111 –0,160 

4 950,000 900,000 1,286 1078,000 –128,000 16384,000 –0,119 

5 1150,000 1200,000 1,333 1221,429 –71,429 5102,041 –0,058 

6 1200,000 1300,000 1,083 1533,333 –333,333 111111,111 –0,217 

7 1250,000 1400,000 1,077 1300,000 –50,000 2500,000 –0,038 

8 1200,000 1100,000 0,786 1346,154 –146,154 21360,947 –0,109 

9 650,000 700,000 0,636 942,857 –292,857 85765,306 –0,311 

10 380,000 400,000 0,571 413,636 –33,636 1131,405 –0,081 

11 320,000 300,000 0,750 217,143 102,857 10579,592 0,474 

12 310,000 320,000 1,068 240,000 70,000 4900,000 0,292 

13(1) Прогнозне значення 331,080 Σ(Zi–Zi′)/Zi′ 0,338 

Тут: ti – номер інтервалу; Yi=Zi – значення функції витрат; Di – значення функції доходу від 

реалізації продукції: Di/Di–1 – темп зростання показників; Zi′ – прогнозні значення функції 

витрат; Ei(Z)=Yi–Zi′ – абсолютна похибка; Ei
2
(Z) – квадрат абсолютної похибки; (Zi–Zi′)/Zi′ 

– відносна похибка; Z12 – отримане прогнозне значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу [189, с. 85]. 

 

Прогнозне значення витрат на 13 період (1 період нового року): 

320, 000' 12 310, 00 1, 068 310, 00 331, 080 1000
1213(1) 300, 000

11

D
Z Z

D  у. о. 

Похибка прогнозу за пропорційною моделлю дорівнює 13,996% та є 

істотною: 

 

' 2
( )

328745,5131 100% 100% 13,996%
2 2348789, 661( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Прогнозна модель, що відображає сезонне виробництво і побудована за 

пропорційним методом пояснює 86,004% загальної зміни значень функції 

витрат у часі. Оцінка якості моделі:  

' 2
( )

328745,5132 11 (1 ) 0,860
2 2348784, 661( )

1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 

Середня відносна похибка оцінки прогнозу [8, с. 182] для сезонного 

процесу: 
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'1 1
| 100% | | 0,338 100% | 3, 077%

1 ' 11

n Y Yi ima
in Yi

 

Зведемо отримані дані разом та наступним чином порівняємо (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13  

Характеристики економетричної та пропорційної прогнозних моделей 

(періодичний виробничий процес) 

Показник 
Zi–1 

(1000 у. о.) 

Zi 

(1000 у. о.) 

Zi+1′ 

(1000 у. о.) 

Похибка 

прогнозу 

R 

Оцінка 

якості 

моделі 

R
2
 

Середня 

відносна 

похибка 

ma 

Мультиплікативна 

модель 
320,000 310,00 308,436 73,012% 

0,269 

(26,988%) 
28,582% 

Пропорційна 

модель 
320,000 310,00 320,333 13,996% 

0,860 

(86,004%) 
3,077% 

Zi+1 – прогнозні значення витрат періоду i+1. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладу з роботи Е. Хелферта «Техніка 

фінансового аналізу» (2003) [189, с. 85]. 

 

Розрахунки, що отримані за побудованими моделями є різними. 

Отримано істотні, але не критичні значення похибки прогнозу пропорційної 

моделі. Ця модель достовірно змальовує тільки 86,004% поведінки процесу. 

Середня відносна похибка є невеликою: 3,077%. Можна побачити, що 

мультиплікативна економетрична модель достовірно змальовує 26,988% 

процесу. Це – замалий показник. Середня відносна похибка цієї моделі – 

28,582%. Тенденція поведінки даних часового ряду в мультиплікативній 

економетричній моделі зберігається. У пропорційній моделі ця тенденція 

зберігається не так явно. Але пропорційний метод надає значно менші похибки 

прогнозу. Тобто прогнозування пропорційним методом є більш достовірним. 

Наведені прогнозні методи змальовують різні відсотки достовірності 

розрахунків обсягу коштів, необхідних на майбутній операційний період 

фінансування. Але треба зазначити той факт, що похибка прогнозу моделі є 

низькою в прикладах зростаючого та спадного виробничого процесів. У 

циклічному та сезонному процесах такі похибки мають уже більш значущий 

обсяг. Середня відносна похибка часових рядів має саме таку ж тенденцію: 

вона є невеликою у випадку зростаючого та спадного процесів та істотно 

більшою у випадку циклічного та сезонного виробництв. Це свідчить про певні 
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труднощі прогнозування у випадку періодичного процесу, тому що в 

економічній практиці великі амплітуди коливання значень витрат чи інших 

показників навколо їх матсподівання говорить про дуже нестійку ситуацію на 

ринках продажів продукції підприємства та про наявність певних кризових 

явищ на цьому підприємстві. Наприклад, за великої амплітуди коливань 

показників навколо їх математичних сподівань, у наявності буде значна 

похибка прогнозування. Крім того, визначити напрям зміни показника (чи є він 

від’ємним чи додатним), навіть маючи статистично великий часовий ряд 

спостережень, неможливо. Прогноз у разі частих періодичних коливань буде 

запізнюватися як мінімум на один період. Для такого підприємства, у якості 

метода стабілізації фінансових витрат, можна застосовувати накопичення 

(резервування) невикористаних коштів у додатних фінансових періодах, та їх 

використання у від’ємних операційних фінансових періодах. 

Розглянуті способи прогнозування значення функції витрат підприємств 

на наступний операційний період свідчать про достатньо високий рівень 

достовірності отриманих прогнозних результатів як за економетричними 

моделями часових рядів, так і за пропорційним методом. Тобто, у 

короткостроковому плануванні на один операційний період вперед, можливо 

користуватись як першим, так і другим варіантами прогнозів. До речі, 

пропорційний метод широко застосовується в розрахунках прогнозних даних 

балансів підприємств. Цей прогноз має перевагу, яка полягає в тому, що 

прогнозування можливе за наявності значень економічних показників 

діяльності підприємства тільки двох минулих періодів. Цей прогноз не буде 

стовідсотковим, але він буде незалежним від попередніх значень часового ряду. 

Прогноз за економетричною моделлю доречно будувати в якості одного з 

варіантів розвитку процесу, особливо, якщо характер поведінки виробничого 

процесу передбачити важко. У цьому випадку, прогнозне значення функції 

витрат на наступний поточний операційний період є дещо більшим, ніж 

отримано за прогнозним методом. Воно має забезпечити вищі показники 

загальних планових витрат на наступений період.  
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Для кожного конкретного підприємства доречно вибирати варіант 

прогнозування за критерієм мінімальної похибки прогнозу, враховуючи 

особливості розвитку процесу. Також, можна залишити вибір прогнозного 

методу на розсуд керівництва підприємства чи його менеджерів. 

Таким чином, вирішено завдання прогнозування обсягів витрат на 

наступний операційний період i пропорційним методом та методом побудови 

економетричних моделей динаміки часових рядів показників для зростаючого, 

спадного та періодичного видів виробничих процесів. Запропоновано обирати 

варіант найточнішого прогнозування за критерієм мінімізації похибки прогнозу 

відповідної моделі чи за рішенням керівництва підприємства. Розрахований 

прогнозний обсяг витрат на майбутній операційний період має слугувати 

вхідним даним для початку другого етапу моделювання. 

 

 

2.2 Моделювання процесу фінансового забезпечення операційного періоду 

підприємств 

 

 

Економіко-математичне моделювання досягнення фінансової рівноваги 

впродовж поточних операційних періодів є наступним етапом дослідження. 

Задачу врівноваження фінансових потоків витрат нами запропоновано 

вирішувати за рахунок створення додаткового економіко-математичного 

інструмента, економічною складовою якого є спеціальний стабілізаційний 

резервний фонд підприємств [43]. У світовій практиці застосовують такий 

спосіб, як формування резервних фондів усередині підприємства для зниження 

негативних наслідків настання ризикових подій.  

Отже, спеціальний стабілізаційний резервний фонд, створення якого на 

підприємствах запропоноване в нашій роботі в попередніх розділах, 

призначається для страхування внутрішніх ризиків фінансування 

непередбачених витрат протягом поточних операційних періодів. Цей фонд має 
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бути зафіксовано в статуті підприємства і формуватися він повинен в 

інвестиційний спосіб або з відрахувань від чистого прибутку [16, с. 300]. 

Створення такого фонду – частина системи внутрішніх заходів підприємства, 

які забезпечують нейтралізацію негативних фінансових ризиків у процесі 

господарчої діяльності [18, с. 529]. Спосіб та принципи використання фонду 

буде змальовувати його математична модель. Розглянемо загальні підходи до 

створення такого фонду та побудови його математичної моделі. 

Створення спеціального стабілізаційного резервного фонду  

Враховуючи підхід, наведений у математичних моделях У. Баумоля, 

М. Міллера і Д. Орра [139, с. 144], запропоновано, що спеціальний 

стабілізаційний резервний фонд буде мати дві складові: початковий резервний 

фонд RF0, тобто страховий запас грошових активів, та операційний резервний 

фонд ORF. Початковий резервний фонд надасть можливість мати певний запас 

коштів (у вигляді швидколіквідних цінних паперів чи в грошовій формі) для 

забезпечення потрібних обсягів фінансових ресурсів. Використання динамічної 

частини фонду – операційного резервного фонду має допомогти вирівняти лаги 

між припливом та відтоком коштів протягом періоду. Передбачається, що 

операційний резервний фонд повинен швидко обертатись впродовж 

операційного періоду, відновлюватись та нарощуватись у розрахованих межах 

на наступний операційний період. Початковий резервний фонд змінюється не 

так швидко та є джерелом коштів для операційного резервного фонду, якщо 

тимчасово обсяг чистого прибутку є замалим та не дозволяє в потрібних межах 

страхувати непередбачені витрати впродовж періоду чи відновлювати й 

нарощувати операційний резервний фонд підприємства. Але в наступних 

періодах таку тимчасову нестачу коштів також повинно бути відновлено за 

рахунок чистого прибутку наступних періодів. Створюється спеціальний 

стабілізаційний резервний фонд за рахунок одноразової інвестиції чи в 

накопичувальний спосіб із чистого прибутку підприємства. Наступним кроком 

постає задача моделювання оцінювання обсягів початкового й операційного 

резервного фонду та межі їх нарощення. 
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Аналізуючи характеристики грошового потоку підприємства, будемо 

спиратися на попереднє дослідження методів прогнозування. Найточніші 

прогнози показників із малою похибкою прогнозу отримано для зростаючих 

виробничих процесів. Тобто, для процесів, де дохід перевищує витрати й 

отримується достатній додатний операційний прибуток. Виходячи з цього, 

можна сформулювати наступну тезу: необхідною умовою створення 

спеціального стабілізаційного резервного фонду RF кожного підприємства 

(вагомим обмеженням у структурі його математичної моделі) є додатне сальдо 

грошового потоку підприємства на кожному кроці розрахунку DPi , тобто 

зростаючий або періодичний з тенденцією до зростання процес виробництва: 

( ) 0
i

j j

j k

D Z ,                                            (2.6) 

де: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість періодів; 

k – кількість минулих періодів, j – номер минулого періоду, jє[k;i]; 

( )
i

j j

j k

D Z  – сумарний грошовий потік підприємства (необхідна умова 

створення фонду);  

Dj – чистий дохід від реалізації продукції періоду j; 

Zj – витрати підприємства періоду j. 

З іншого боку, обсяг цього фонду не може бути необмежено великим. У 

такому випадку, кошти фонду використовуватимуться неефективно. Отже, 

обсяг спеціального стабілізаційного резервного фонду повинен мати граничне 

значення. У такому разі, загальну математичну модель спеціального 

стабілізаційного резервного фонду можна зобразити у вигляді наступної 

цільової функції: 

0ii
RF RF ORFi  ,                          (2.7) 

де: n – кількість майбутніх періодів; i – поточний період, iє[1;n]; 

RFi – обсяг стабілізаційного резервного фонду періоду i; 

RF0i – початковий (нульовий) резервний фонд, тобто внутрішній 

страховий запас активів підприємства для виробничого періоду i;  
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ORFi – операційний резервний фонд, призначений для вирівнювання 

витрат коштів протягом виробничого періоду i. 

Має місце наступна система рівнянь, яка відображає загальну 

математичну модель спеціального стабілізаційного резервного фонду для 

одного періоду i та необхідну умову його створення в якості обмеження. 

0

( ) 0

RF RF ORFi i i

i
D Zj j

j k

 ,                            (2.8) 

де: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість періодів; 

k – кількість минулих періодів, j – номер минулого періоду, jє[k;i]; 

RFi – спеціальний стабілізаційний резервний фонд підприємств; 

RF0i – початковий резервний фонд періоду i, за первинного формування 

спеціального стабілізаційного фонду підприємств, створюється у вигляді 

швидколіквідних цінних паперів або в грошовій формі; 

ORFi – операційний резервний фонд, створюється в грошовій формі; 

Dj – чистий дохід від реалізації продукції періоду j; 

Zj – витрати підприємства періоду j. 

Наступним кроком постає завдання побудови дієвої математичної моделі 

динамічної частини фонду, яка саме і вирішує питання вирівнювання грошових 

потоків впродовж операційних періодів. Виходячи з принципів, які використано 

в концептуальній моделі фонду, у його математичній моделі потрібно 

врахувати аналітичний принцип «вартості грошей у часі» та певний коефіцієнт 

пристосування до умов кожного конкретного підприємства. Тобто, доречно 

застосовувати економіко-математичне моделювання виробничих процесів 

[155]. Застосуємо до області значення функції витрат Zi принцип аналітичного 

підходу «вартості грошей у часі» [189; 194, с. 250]. Одержимо, діючи за 

аналогією, умовні коефіцієнти нарощення на i-му кроці розрахунку.  

1| |

1

Z Zi izi
Z

i
                   (2.9) 
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Назвемо: zi – умовна норма приросту витрат. Значення zi на кожному 

кроці розрахунку i, iє[1;n], будуть різними. За модулем беремо значення zi , 

тому що функція, яка розглядається, може мати циклічний характер і часовий 

ряд буде розвиватися як періодичний процес. Тобто, у певних випадках, zi буде 

мати від’ємне значення. Значення коефіцієнтів нарощення та дисконтування 

визначаються на період, який дорівнює року, і для кожного i-го кроку 

розрахунку (місяць) протягом року вони мають постійні значення.  

Для визначення граничного значення обсягу операційного резервного 

фонду i–го періоду ORFi  проаналізуємо функцію Zi з точки зору зміни умовної 

норми приросту витрат zi . Зміни приросту функції витрат Zi мають 

характеризувати обсяг коштів, які будуть страхувати від ризиків недосягнення 

очікуваної доходності. Застосуємо до значень функції Zi , за аналогією, 

аналітичний принцип вартості грошей у часі та розрахуємо обсяг витрат на 

майбутній період на основі формули розрахунку простих відсотків [82, с. 214]. 

Розрахунок проводиться протягом інтервалу обсягом рік на майбутній 

операційний період.  

(1 )
1

Z Z zi ii  ,                                            (2.10) 

де кожен поточний період i – дорівнює місяцю. 

Для підприємства, що працює успішно, функція витрат нарощується 

меншими темпами, ніж функція доходу. Тобто, за невеликого приросту 

аргументу значення функції витрат змінюються в незначних межах. Це означає, 

що можна досліджувати значення витрат не як дискретні величини, а як 

неперервну функцію Zi [25, с. 281]. Тоді для розрахунку умовної норми 

приросту zi можна використовувати схему складних відсотків [79, с. 347]: 

*
(1 )

1i

z miZ Z
i m

,                                       (2.11) 

де m – кількість нарахувань впродовж періоду i. Максимально можливе 

нарощення при розрахунках за схемою складних відсотків можливо здійснити 

за нескінченного дроблення інтервалу спостереження, тому що зростаюча 

частота накопичення збільшує суму грошей. Використання формули 
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розрахунків за схемою складних відсотків пов’язано з розрахунком межі 

розмірів витрат. Це пов’язано ще з тим, що теоретично m має зростати. 

Можна стверджувати, що велике подрібнення інтервалу спостереження з 

неперервною ставкою нарощення δ є умовою наближення функції грошового 

потоку до експоненційної функції. Тобто, граничною межею зростання обсягу 

грошового потоку на кожному наступному інтервалі розрахунку є значення 

експоненційної функції, помножені на обсяг грошового потоку P на означеному 

інтервалі. Тобто, коли функція грошового потоку на наступному інтервалі 

спостереження прямує до максимального значення, то це максимальне значення 

буде досягнуто при розрахунку експоненційної функції з множником P, де в 

якості сили зростання δ буде неперервна ставка нарощення. Розрахунок 

грошового потоку для кожного наступного кроку спостереження (операційного 

періоду) з використанням коефіцієнта δ сили зростання буде змальовувати 

фінансову межу розвитку процесу в наступному періоді. Таким чином буде 

вирішено наступне завдання першого етапу побудови концептуальної моделі 

фонду, а саме: моделювання оцінювання верхньої межі нарощення фонду. 

Отже, рухаючись далі, необхідно знайти максимально можливе значення 

функції Zi , верхню його межу на інтервалі i та відповідне їй значення умовної 

норми приросту витрат zi: 

lim (1 )
1 1

z zmi iZ Z Z ei i im m
                            (2.12) 

Відповідно до другої чудової границі [189, с. 351; 196, с. 217]: 

1
lim (1 )

m
e

mm
, де е=2,718281…              (2.13) 

Тоді:             1 1
i

ziZ Z e Z ei i i                           (2.14) 

i
zi  – умовна норма приросту витрат (у межах одного року n=1). 

Коефіцієнт ō у літературі має назву «сила зростання» [82] і, у цьому випадку, 

характеризує межу значення умовної норми приросту витрат: 

1
Z Z ei i     (2.15) 
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У межах одного року розрахунки за схемою простих відсотків 

прирівнюють до розрахунків за схемою складних [82, с. 217]. Але умова 

неперервності функції Zi і, як наслідок, – зростання m числа подрібнення 

інтервалу спостереження не дозволяє просто поставити знак рівності між 

розрахунком за схемою простих відсотків та розрахунком за схемою складних 

відсотків (знак рівності можна ставити, тільки коли m=1). Але можна казати 

про тяжіння розрахунків за схемою простих відсотків до певного 

максимального граничного значення [82]: 

(1 )
1 1

iZ z Z eii i                                      (2.16) 

За малих iz , 1
zie zi  

, тому що за формулами Маклорена і Тейлора: 

2

1 ...
2!

xx
e x  [187]. 

Отже, можна вважати:       1
iz ei                                                       (2.17) 

Значення сили зростання δi для конкретного періоду легко розраховується 

за таблицями значень експоненційної функції e
x
. Значення сили δi відбиває 

максимально можливу умовну норму приросту витрат для розглянутого періоду 

(аналогічно коефіцієнту нарощення). Тоді: 

1 1
Z Z Zi ii i ,                                      (2.18) 

де 1
Z ii – приріст витрат періоду i відносно періоду i–1.  

Саме в такому обсязі приросту витрат необхідно страхувати від ризику 

нестачі коштів для запланованого темпу зростання виробництва періоду i. Крім 

того, це – мінімальна необхідна страхова сума для покриття тимчасової нестачі 

коштів протягом періоду. Таким чином вирішено ще одне завдання першого 

етапу побудови концептуальної моделі фонду, а саме: моделювання та 

створення алгоритму обчислення коефіцієнта δ, який враховує аналітичний 

принцип «вартості грошей у часі». 

Зауважимо, що математична модель операційного резервного фонду 

також базується на прогнозних значеннях обсягів витрат на наступний 
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операційний період i, тобто враховує затратний підхід. Тому, запропоновано 

наступну адаптивну математичну модель операційного резервного фонду: 

1i
ORF W Zi i i ,          (2.19) 

де: Wi – ваговий коефіцієнт, який враховує умови пристосування до 

особливостей виробництва конкретних підприємств (обирається за 

результатами аналізу обсягів прибутку та доходу підприємства, звернемось до 

його моделювання трохи нижче); 

1 iz ei – знаходиться за таблицями експоненційної функції; 

Zi–1 – обсяг витрат минулого періоду i–1. 

У такому випадку, адаптивна модель спеціального стабілізаційного 

резервного фонду буде мати вигляд: 

0 0 1

( ) 0 ( ) 0

i i i i i i i i

i i

j j j j

j k j k

RF RF ORF RF RF W Z

D Z D Z
 ,

                
(2.20) 

де: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість періодів; 

k – кількість минулих періодів, j – номер минулого періоду, jє[k;i]; 

RFi – спеціальний стабілізаційний резервний фонд підприємств; 

RF0i – початковий резервний фонд періоду i, за первинного формування 

спеціального стабілізаційного фонду підприємств, створюється у вигляді 

швидколіквідних цінних паперів або в грошовій формі; 

ORFi – операційний резервний фонд, створюється в грошовій формі; 

Wi – ваговий коефіцієнт достатності, змальовує достатню умову 

створення фонду та адаптує модель до умов роботи кожного конкретного 

підприємства; 

δi  – коефіцієнт «сила зростання», відображає аналітичний принцип 

«вартості грошей у часі», розраховується за таблицями експоненційної функції; 

( )
i

j j

j k

D Z  – сумарний грошовий потік підприємства ( ( ) 0
i

j j

j k

D Z

 
– 

необхідна умова створення фонду);  

Dj – чистий дохід від реалізації продукції періоду j; 
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Zj – витрати підприємства періоду j. 

Це – вирішення завдання першого етапу побудови концептуальної моделі 

фонду, а саме: побудова адаптивної математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств. 

Звернемось до завдання пристосування математичної моделі фонду до 

умов виробництва кожного підприємства. Для підприємства, яке працює 

беззбитково, обсяг витрат повинен бути меншим за обсяг доходу за цей же 

період. Також, обсяг нарощення операційного резервного фонду не повинен 

перевищувати обсяг прибутку за період (хоча б на більшості кроків 

розрахунку). Саме це є однією з умов створення операційного резервного 

фонду підприємства. Але, у певних випадках, обсяг прибутку може значно 

перевищувати таке нарощення. Тому, можна припустити, що ваговий 

коефіцієнт W у формулі розрахунку операційного резервного фонду є ваговим 

коефіцієнтом достатності створення операційного резервного фонду 

підприємства. Тобто, достатня умова створення спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємства набуває вигляду: 

' | |

1
i

PNiW
Z Zi i

 ,                                         (2.21) 

де: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість періодів; 

PNi – обсяг чистого прибутку підприємства періоду i; 

Zi – обсяг витрат періоду i; 

Zi–1 – обсяг витрат минулого періоду i–1. 

Коефіцієнт W′ змальовує: обсяг нарощення операційного резервного 

фонду, який може забезпечити отриманий чистий прибуток підприємства за 

обраний період [53; 155]. На основі оцінювання обсягу W′ обирається ваговий 

коефіцієнт достатності W, тобто цю достатню умову створення фонду 

враховано в його математичній моделі. Вважаємо за доцільне розраховувати W 

наступним чином. 
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1. 

 

' | | 1 1

1
i i

PNiW W
Z Zi i

                                                                           (2.22) 

Підприємство не зможе створити операційний резервний фонд за один 

період, тому що обсяг прибутку за період менший від обсягу нарощення 

операційного резервного фонду. Компенсувати нестачу грошей можна з 

початкового резервного фонду RF0, який пропонується формувати або на основі 

високоліквідних цінних паперів, які можна швидко обернути на грошові 

еквіваленти, або в грошовій формі одноразовим інвестиційним способом. Обсяг 

такої одноразової інвестиції повинен бути більшим за обсяг операційного 

резервного фонду. А обсяг спеціального стабілізаційного резервного фонду 

буде розраховуватися наступним чином: 

1
0 1

RF RF Zi i i                                      
(2.23) 

2. 

 

1 ' | | 2 2

1
i i

PNiW W
Z Zi i

                                                                      (2.24) 

У цьому випадку обсяг чистого прибутку за період перевищує обсяг 

нарощення операційного резервного фонду, тому ваговий коефіцієнт 

достатності: W=2. Операційний резервний фонд можна створити за один 

виробничий період, та нарощувати його обсяг у майбутніх періодах у 

розрахованих на кожний наступний період межах. Початковий резервний фонд 

RF0 може бути створено, але за умови наявності досить високих прибутків у 

підприємства за декілька періодів у накопичувальний спосіб. Тобто обсягів 

чистого прибутку за низку періодів буде цілком достатньо для нарощення 

операційного резервного фонду підприємства. Можна вважати, якщо: [1;2]W , 

то це є достатньою умовою створення операційного резервного фонду 

підприємства. Тоді стабілізаційний резервний фонд розраховується наступним 

чином: 

2
0 1

RF RF Zi i i                                     
(2.25) 

І за умови RF0i=0, тобто відсутності необхідності одноразової первинної 

інвестиції, можна говорити про створення тільки операційного резервного 

фонду підприємства: 



125 

 

2
1

RF ORF Zi i i i                                  (2.26) 

3. 

 

2 ' | | 2, 7

1
i i

PNiW W
Z Zi i

                                                                       (2.27) 

Цей випадок не є таким, що зустрічається часто. І, хоча у випадках (1) та 

(2), Wi є цілим числом, Wi=2,7 у випадку (3) обрано з тих міркувань, щоб 

нарощення операційного резервного фонду не перевищувало темпів зростання 

експоненційної функції, так як більш «вибуховий» характер зростання, 

наприклад, функції витрат, не вважається притаманним економічним процесам 

[5]. Як у випадку (2):  

2, 7
0 1

RF RF Zi i i                                   (2.28) 

За умови RF0i=0:  

2, 7
1

RF ORF Zi i i i                                (2.29) 

Якщо необхідною умовою створення операційного резервного фонду є 

наявність додатного грошового потоку на кожному кроці розрахунку (або на 

більшості кроків розрахунку), то достатньою умовою створення операційного 

резервного фонду є належність вагового коефіцієнта достатності до переліку 

значень: (1;2;2,7)W . Теоретично, навіть при W>2,7 формула виглядає: 

' | | [0; [

1
i

PNiW
Z Zi i

      

 

                 

           (2.30) 

Але, спираючись на вищенаведене, значення вагового коефіцієнта 

достатності доцільно прийняти: W=2,7. 

Зведемо отримані результати в табл. 2.14.  

Вищенаведене свідчить про виконання наступного завдання першої 

частини концептуальної моделі створення фонду: моделювання обчислення 

коефіцієнта W, який базується на обсягах чистого прибутку минулого періоду, 

та адаптує модель фонду до умов виробництва конкретного підприємства. 
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Таблиця 2.14  

Моделювання аналітичного коефіцієнта W  

(пристосування до умов конкретного підприємства)  

№ Умови виробництва

 

' | |

1

W
i

PNi

Z Zi i

 

Значення 

аналітичного 

коефіцієнта Wi

 1 2

 

3

 

4

 

1 

Обсяг прибутку за період менший за 

необхідний обсяг приросту операційних 

витрат. Первинна інвестиція має 

перевищувати розрахований обсяг 

операційного резервного фонду. 

' 1iW  1iW  

2 

Обсяг чистого прибутку за минулий період 

перевищує обсяг необхідного приросту 

операційних витрат (виконання достатньої 

умови створення фонду). 

1 ' 2iW  2iW  

3 

Обсяг чистого прибутку за минулий період 

значно перевищує обсяг необхідного 

приросту операційних витрат. Приріст 

операційного резервного фонду не має 

перевищувати темпів зростання 

експоненційної функції (наявність верхньої 

межі зростання фонду). 

' 2iW  2,7iW  

Джерело: розраховано автором 

 

Розрахунок обсягу початкового резервного фонду. Припускається, що 

кожне підприємство починає працювати, маючи на розрахунковому рахунку 

доцільний для нього рівень коштів та витрачає їх протягом певного часу. 

Частину коштів від реалізації продукції підприємство вкладає в 

короткострокові цінні папери. Як тільки запас грошей падає майже до нуля чи 

до встановленого певного їх рівня, підприємство продає на ринку частину 

цінних паперів, поповнюючи запас коштів на своєму рахунку до потрібного 

обсягу [79, с. 544; 82, с. 694]. Існують декілька моделей управління 

підприємствами своїми запасами коштів, наприклад, модель У. Баумоля, 

модель М. Міллера і Д. Орра [139, с. 148]. Логіка другої моделі міститься в 

розрахунку верхньої та нижньої границі варіації рівня наявних коштів 

підприємства. Оцінювання обсягу верхньої та нижньої границі наведено в самій 

моделі. Так, при досягненні верхньої межі підприємство починає купувати 

високоліквідні цінні папери до залишку на рахунку певного рівня коштів. А 

якщо фактичний залишок коштів на рахунку менший від нижньої межі варіації, 
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то продає частину накопичених цінних паперів [79, с. 544; 82, с. 695]. Логіку 

цієї операції покладено в основу створення математичної моделі початкового 

резервного фонду підприємства. Запропоновано створювати цей фонд единою 

цільовою інвестицією чи в накопичувальний спосіб, у межах третини середньго 

значення витрат за декількома операційними періодами. Це оцінювання межі 

запропоновано на основі статистичних спостережень за рівнем витрат 

підприємств за побудованими раніше моделями. Але керівництво підприємства 

може обирати обсяг початкового резервного фонду і в інших межах, виходячи з 

виробничої доцільності. Маються на увазі випадки циклічних чи сезонних 

коливань виробничих процесів, коли за певні періоди виробничої діяльності 

підприємства можуть мати від’ємні прибутки (збитки). Створення спеціального 

стабілізаційного резервного фонду може допомогти вирівнювати подібні 

ситуації, але за виконання необхідної умови створення фонду: додатного 

значення сукупного грошового потоку підприємства на більшості кроків 

розрахунку. 

У тому випадку, коли для створення спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств та його математичної моделі є інформація тільки 

про два минулі періоди роботи, то обсяг початкового резервного фонду 

пропонується розраховувати в межах трьох обсягів операційного резервного 

фонду, або цей обсяг також визначається адміністрацією підприємства. У 

випадку, коли для створення спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств є інформація тільки про два минулі періоди роботи, і 

прогнозування витрат майбутнього періоду здійснюється пропорційним 

методом пропонується: 

3
0

RF ORFii  ,                                          (2.31) 

де: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість майбутніх періодів; 

ORFi – операційний резервний фонд періоду i;  

RF0i – початковий резервний фонд періоду i. 

Ситуація з наявністю даних тільки за два минулі періоди діяльності 

зустрічається дуже часто. Відсутність часового ряду спостереження та брак 
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статистичної інформації, який, нагадаємо, є однією з умов дослідження, не 

стане на заваді створенню спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств. Дані показників діяльності підприємства за два минулі періоди є 

тією мінімальною інфрмацією, що дозволить створити економіко-

математичний інструмент вирівнювання грошового потоку для наступного 

операційного періоду.  

Якщо для створення спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств та його математичної моделі є інформація за декілька минулих 

періодів і прогнозування витрат майбутнього операційного періоду 

здійснюється методом побудови екометричної моделі, то обсяг початкового 

резервного фонду може оцінюється як середнє ряду, але за умови дотримання 

необхідної умови створення фонду:  

0

i

j

i

Z
j k

RF
k

 ,                                             (2.32) 

де: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість майбутніх періодів; 

k – кількість минулих періодів, j – номер минулого періоду, jє[k;i]; 

RF0i – початковий резервний фонд періоду i; 

Zj – витрати підприємства періоду j. 

Наведемо розрахунки обсягів початкового та операційного резервних 

фондів підприємств за розглянутими раніше процесами виробництва: 

зростаючим та періодичним (табл. 2.15). Розрахунки за спадним процесом 

виробництва є недоречними, тому що на часовому ряді спадного процесу не 

виконується необхідна умова створення математичної моделі фонду. 

Спеціальний стабілізаційний резервний фонд на прогнозований наступний 

операційний період i побудовано по кожному процесу за двома математичними 

моделями: економетричною мультиплікативною моделлю та пропорційною 

моделлю прогнозування. Звернемо увагу, що дані витрат Zi–1 та прибутку PNi–1 

за період i–1, з якого йде нарощення та відшкодування обсягу спеціального 

стабілізаційного резервного фонду, є наявними.  
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Таблиця 2.15  

Розрахунок обсягу операційного резервного фонду та початкового 

резервного фонду для зростаючого та періодичного видів виробництва 

Показник Zi–1 Zi PNi–1 W zi e
δ
≈1+zi δ ORFi RF0 Ef 

Зростаючий потік (Zi: 100000 у. о.) 

Пропорційний 

погнозний метод  
15,200 17,046 0,500 1 0,121 1,121 0,110 1,672 5,016 0,299 

Мультиплікативна 

прогнозна модель 
15,200 15,328 0,500 2,7 0,008 1,008 0,010 0,410 1,231 1,218 

Періодичний потік (сезонні коливання бізнесу, Zi: 1000000 у. о.) 

Пропорційний 

погнозний метод 
3,100 3,331 0,104 1 0,075 1,075 0,030 0,093 0,279 1,118 

Мультиплікативна 

прогнозна модель 
3,100 2,940 0,104 1 0,109 1,109 0,110 0,364 1,093 0,226 

Zi–1 – витрати періоду i–1; Zi – прогнозні витрати періоду i; PNi–1 – прибуток за 

період i–1; W (якщо W′<1: W=1; якщо W′є[1;2]: W=2; якщо W′>2: W=2,7; zi=|(Zi–Zi–1)/Zi–1| – 

умовний коефіцієнт нарощення витрат; e
δ
≈1+zi ; δ – (таблиці експоненційної функції); 

ORFi=WδZi–1 – розрахований обсяг операційного резервного фонду; RF0i=3ORFi – 

запропонований обсяг початкового (нульового) резервного фонду; Ef=PNi–1/(Zi–Zi–1) – 

ефективність, у випадку 2 точок спостереження. 

Джерело: розраховано автором на основі прикладів [189, с. 81, 85]. 

 

Дані Zi – прогнозні (побудовано за використаними моделями 

прогнозування). Також, розрахунок вагового коефіцієнта W для двох точок 

спостереження будується на основі обчислення W′ (формула 2.25).  

Розглянемо докладніше: для зростаючого потоку, де виконується 

необхідна для створення спеціального стабілізаційного резервного фонду 

умова: 0j jD Z , j i k , 0k , 1i 0
1 1

ZD , обсяг фонду першого 

періоду(i=1)за пропорційним методом розраховується наступним чином. 

Витрати та прибуток попереднього періоду i–1 становлять: Zi–1=15,200 

(100000 у. о.), PNi–1=0,500 (100000 у. о.). Прогнозне значення витрат, 

розраховане за пропорційним методом на період i, дорівнює Zi=17,046 

(100000 у. о.). Тоді умовний коефіцієнт приросту витрат zi=0,121: 

17, 046 15, 2001| | | | 0,121
15, 200

1

Z Zi izi
Z

i

 

1 1 0,121 1,121z ei  
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За таблицями експоненційної функції δі=0,11.  

Для розрахунку вагового коефіцієнта W=1, допоміжний аналітичний 

розрахунок W′ набуває наступного вигляду: 

0,5001' | | | 0, 271 1 1
17, 046 15, 20

1

PN
iW W

Z Zi i  

У такому випадку, ORFi=1,672 (100000 у. о.): 

1, 000 0,110 15, 200 1, 672
1

ORF W Zi i i  

Початковий резервний фонд запропоновано мати в розмірі трьох обсягів 

операційного резервного фонду RF0i=5,016 (100000 у. о.): 

3 3 1, 672 5, 016
0

RF ORFii  

Можна побачити, що початкова інвестиція, тобто стабілізаційний 

резервний фонд, сумарно буде дорівнювати RFi=6,688 (100000 у. о.), i=1. 

1, 672 5, 016 6, 688
0

RF RF ORFi i  

Обсяг стабілізаційного резервного фонду за прогнозним методом 

побудови економетричної моделі розраховується наступним чином. 

Витрати та прибуток попереднього періоду i–1: Zi–1= 15,200 (100000 у. о.), 

PNi–1=0,500 (100000 у. о.). Прогнозне значення витрат, розраховане за 

пропорційним методом на період i, дорівнює Zi=15,328 (100000 у. о.). Тоді 

умовний коефіцієнт приросту витрат zi=0,121: 

15,328 15, 2001| | | | 0, 008
15, 200

1

Z Zi izi
Z

i

 

1 1 0,008 1,008z ei  

За таблицями експоненційної функції δі=0,010. 

Для розрахунку вагового коефіцієнта W=2,7, допоміжний аналітичний 

розрахунок W′ набуває наступного вигляду: 

0,5001' | | | 3, 909 2 2, 7
15,328 15, 20

1

PN
iW W

Z Zi i  

У такому випадку, ORFi=0,410 (100000 у. о.): 
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2, 700 0, 010 15, 200 0, 410
1

ORF W Zi i i  

Початковий резервний фонд запропоновано мати в розмірі трьох обсягів 

операційного резервного фонду RF0i=1,331 (100000 у. о.): 

3 3 0, 410 1, 331
0

RF ORFii  

Початкова інвестиція (i=1), тобто обсяг спеціального стабілізаційного 

резервного фонду, сумарно буде дорівнювати RFi = 1,642 (100000 у. о.). 

0, 410 1, 331 1, 642
0

RF RF ORFi i . 

За проведеними розрахунками можна побачити, що створення 

спеціального стабілізаційного резервного фонду, сформованого з початкового 

та операційного резервних фондів, можливо за наявності даних тільки двох 

попередніх виробничих періодів за пропорційним методом прогнозування. 

Використовувати метод побудови економетричної моделі динаміки часових 

рядів також можливо, але для прогнозування за цією моделлю потрібна 

наявність хоч малого часового ряду. Розраховувати обсяг стабілізаційного 

резервного фонду та будувати його математичну модель краще на основі всіх 

існуючих точок спостереження. Також можна побачити, що обчислені обсяги 

фондів за різними математичними моделями суттєво відрізняються одне від 

одного. Це виникає тому, що відрізняються: кількість початкових даних, 

методи побудови прогнозних моделей та вагові коефіцієнти достатності, 

розраховані за кожною моделлю. Крім того, на підприємствах часто 

використовують саме пропорційний метод прогнозування, який застосовується 

в розрахунках прогнозних показників балансу. Але в якості одного з варіантів 

розвитку ситуації доцільно використання й економетричної прогнозної моделі 

динаміки часових рядів показників при операційному плануванні.  

Запропоновані розрахунки змальовують виконання останнього завдання 

першої частини концептуальної моделі створення спеціального 

стабілізаційного резервного фонду, а саме: розрахунок обсягів первинних 

інвестицій для початку використання фонду на конкретних підприємствах, які 

характеризуються зростаючим, циклічним та сезонним процесами виробництва. 
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Розглянемо механізм дії спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств та методичні підходи щодо обчислення економічного ефекту від 

використання економіко-математичної моделі фонду.  

Розглянемо створення спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств RF на конкретному прикладі з джерела: [82, с. 463]. Початковий 

резервний фонд підприємства прийнято рішенням керівництва підприємства в 

обсязі RF0 = 100 тис. у. о. Він зберігається у вигляді високоліквідних цінних 

паперів чи в грошовій формі. Коригування обсягу початкового резервного 

фонду відбувається наприкінці періоду, який дорівнює року та відбувається за 

результатами роботи підприємства із суми чистого прибутку за рік. Залишок 

коштів на початок першого місяця визначено в сумі 10 тис. у. о. Цієї суми 

недостатньо для успішної роботи, тому вирішено цільовий залишок коштів 

мати в обсязі 18 тис. у. о. Його обсяг у майбутніх періодах зростає пропорційно 

темпам інфляції. У третьому виробничому періоді підприємство купує 

обладнання на суму 25 тис. у. о. Наведено значення доходу Di , витрат Zi , 

чистого прибутку PNi а також розрахунок операційного резервного фонду ORFi 

(табл. 2.16). Обсяг операційного резервного фонду наступного періоду ORFi+1 

розраховується на основі даних періоду i. Наведено розрахунки ∆DSi надлишку 

(нестачі) коштів DS на розрахунковому рахунку ∆DSi=DPi–ODSi(к)), різниці між 

обсягом операційного резервного фонду кінця місяця ORFi(к) та розрахованим 

обсягом операційного резервного фонду наступного періоду ORFi+1. А також 

показано джерела та суми відновлення використаних коштів з операційного 

резервного фонду. Ваговий коефіцієнт W прийнято: W=2. 

У періоді 1 операційний резервний фонд початку місяця розраховано в 

обсязі ORF1 = 17,552 тис. у. о. Із цього фонду компенсують нестачу коштів 

впродовж місяця (–1,1 тис. у. о.). Наприкінці місяця в операційному резервному 

фонді залишається: 
( ) 17, 552 1,100 16, 452

1 1 1
ORF k ORF DS  тис. у. о.  

Розрахований обсяг операційного резервного фонду наступного періоду 

ORF2 = 21,330 тис. у. о. Тоді: 

( ) 21, 330 16, 452 4,878
1 2 1

ORF ORF ORF k  тис. у. о. 
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Таблиця 2.16 

Оцінювання обсягу операційного резервного фонду підприємства 

 Період 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Di 115,80 125,600 136,300 148,000 160,800 174,800 189,900 206,40 

2 Di/Di–1 – 1,000 1,085 1,085 1,086 1,086 1,087 1,086 

3 Zi 101,50 109,200 118,500 128,800 139,900 152,100 165,200 179,600 

4 
Придбання 

обладнання 
– – – – 25,000 – – – 

5 zi=(Zi–Zi–1)/Zi–1 – 0,081 0,080 0,087 0,086 0,087 0,086 0,087 

6 e
δ
=1+(Zi–Zi–1)/Zi–1 – 1,081 1,080 1,087 1,086 1,087 1,086 1,087 

7 δi  0.080 0,080 0,080 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

8 PNi – 16,400 17,800 19,200 20,900 22,700 24,700 26,800 

9 |ΣPNi/Σ(Zi–Zi–1)| 1,890        

10 W 2,000        

11 
ORFi= 

WδZi–1=2δZi–1  
– 16,240 17,552 21,330 23,184 25,180 27,378 29,730 

12 DPi  – – 6,900 7,200 –17,10 8,400 9,300 9,900 

13 ODSi(п)  – – 10,000 16,900 24,100 7,000 15,400 24,700 

14 
ODSi(к) DS 

(рядок12+рядок13) 
– – 16,900 24,100 7,000 15,400 24,700 34,600 

15 SDSi – – 18,000 18,900 19,800 20,800 21,900 23,000 

16 
∆DSi= 

ODSi(к)–SDSi 

(рядок14–рядок15) 

– – –1,100 5,200 –12,80 –5,400 2,800 11,600 

17 

ORFi(к)= 

ORFi+∆DSi 

(рядок11+рядок16) 

– – 16,452 26,530 10,384 19,782 30,178 41,336 

18 

∆ORFi+1= 

ORFi+1–ORFi(к) 

(рядок 11 (крок 

i+1) – рядок 17) 

– – 4,878 –3,346 14,798 7,596 –0,442 –9,008 

19 

(+)/(–) 

додавання / 

надлишок коштів 

– – (+) (–) (+) (+) (–) (–) 

20 
Σ∆ORFi  

(Σ за рядком 18)  
14,476        

21 ∆DPi=Di–Zi   7,100 7,500 8,100 8,700 9,600 10,300 

22 
DP=Σ∆DРi  

(Σ за рядком 21) 
51,300        

23 
Ei=Σ∆DРi–Σ∆ORFi 

(Ефект) 
36,824        

24 
Ef=|PNi/∆ORFi| 

(Еф-ть за період)  
  3,649 5,738 1,412 2,988 55,882 2,975 

25 
Efi=|ΣPNi/Σ∆ORFi| 

(Еф-ть) 
9,125        

26 ROSi  0,130 0,130 0,129 0,129 0,129 0,130 0,129 

27 ROCCi  0,150 0,150 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 
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Тут: Di – дохід; Di/Di–1 – темп зростання показника; Zi – витрати; zi=|(Zi–Zi–1)/Zi–1| – 

умовний коефіцієнт приросту витрат; δ – сила зростання, знаходиться за табл. 

експоненційної ф-ції; PNi – прибуток; W=|ΣPNi/Σ(Zi–Zi–1)| – ваговий коефіцієнт 

достатності; ORFi=WδZi–1=2δZi–1 – розрахунок обсягу операційного резервного фонду 

періоду i; DPi – сальдо грошового потоку (за даними прикладу); ODSi(п) – залишок коштів на 

р/р на початок місяця (за даними прикладу); ODSi(к) – залишок коштів на р/р на кінець 

місяця; SDSi – цільове сальдо коштів; ∆DSi=ODSi(к)–SDSi – надлишок (нестача) коштів на 

р/р); ORFi(к)=ORFi+∆DSi – використання ОРФ впродовж місяця; ∆ORFi+1=ORFi+1–ORFi(к) 

– обсяг нарощення ОРФ кінця місяця i до розрахованого обсягу періоду i+1; (+)/(-)  – 

додавання коштів із чистого прибутку періоду i або надлишок коштів, який можна 

вилучити; Σ∆ORFi – сумарне нарощення ОРФ; ∆DPi=Di–Zi – грошовий потік періоду i; 

DP=Σ∆DРi – сумарний грошовий потік; Ei=Σ∆DРi–Σ∆ORFi – ефект від використання ОРФ; 

Efi=|PNi/∆ORFi| – ефективність використання ОРФ; ROSi=PNi/Di , де PNi – сума чистого 

прибутку, отриманого від операційної діяльності підприємства за період i, Di – обсяг 

реалізації продукції за період i; ROCCi=PNi/Zi , де PNi – сума чистого прибутку, отриманого 

від операційної діяльності підприємства за період i, Zi – сума операційниї витрат 

підприємства за період i. 

Джерело: розраховано автором на основі початкових даних з прикладу [82, с. 463]. 

 

Знак (+) результату показує необхідність відновлення коштів в 

операційному резервному фонді в обсязі 4,878 тис. у. о. Джерело коштів – 

чистий прибуток періоду 1 (обсяг чистого прибутку це дозволяє: він становить 

суму 17,800 тис. у. о.). 

Операційний резервний фонд періоду 2 початку місяця розраховано в 

обсязі ORF2 = 21,330 тис. у. о. Впродовж періоду на розрахунковому рахунку 

достатньо коштів для забезпечення роботи (ODS2(п) = 24,1 тис. у. о.). Цільове 

сальдо коштів складає SDS2 = 18,9 тис. у. о. У плюсі – різниця у 5,2 тис. у. о. 

Необхідність використовувати грошові резерви відсутня.  

Наприкінці місяця:  

( ) 21, 330 5, 2 26,530
2 2 2

ORF k ORF DS  тис. у. о. 

Розрахований обсяг операційного резервного фонду наступного періоду: 

ORF3 = 23,184 тис. у. о. У цьому випадку:  

( ) 23,184 26, 539 3, 346
2 3 2

ORF ORF ORF k  тис. у. о. 

Знак (–) говорить про те, що після відновлення операційного резервного 

фонду, на розрахунковому рахунку залишається надлишок коштів (–3,346 тис. 

у. о.), які підприємство може використовувати для інших цілей. 
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Фінансове становище періоду 3 ускладнене купівлею обладнання, яке 

коштує 25 тис. у. о. Операційний резервний фонд початку місяця розраховано в 

обсязі ORF3 = 23,184 тис. у. о. Із цього фонду компенсують нестачу коштів 

впродовж місяця (–12,8 тис. у. о.). Наприкінці місяця в операційному 

резервному фонді залишається 10,584 тис. у. о. Розрахований обсяг 

операційного резервного фонду наступного періоду складає 

ORF4 = 25,182 тис. у. о. Знак (+) результату означає необхідність відтворення 

коштів в операційному резервному фонді в обсязі 14,798 тис. у. о. Джерело 

коштів – чистий прибуток періоду 3 чи початковий резервний фонд RF0 (в 

залежності від достатності чи нестачі чистого прибутку). Якщо операційний 

резервний фонд нарощувати немає можливості, то в цьому фонді залишається 

10,584 тис. у. о. на наступний період. 

Операційний резервний фонд початку періоду 4 розраховано в обсязі 

ORF4 = 25,182 тис. у. о. Із цього фонду компенсують нестачу грошей впродовж 

місяця (–5,4 тис. у. о.). Наприкінці місяця в операційному резервному фонді 

залишається 19,782 тис. у. о. 

Розрахований обсяг операційного резервного фонду наступного періоду: 

ORF5 = 27,378 тис. у. о. Тоді знак (+) результату означає необхідність 

відновлення коштів в операційному резервному фонді в обсязі 7,596 тис. у. о. 

(Якщо операційний резервний фонд у періоді 3 не було відновлено, тобто він 

залишився в обсязі 10,584 тис. у. о., то його кошти частково відновлять нестачу 

(–5,4 тис. у. о.). Обсяг відтворення для періоду 5 – 22,194 тис. у. о.). 

Операційний резервний фонд початку місяця періоду 5 розраховано в 

обсязі ORF5 = 27,378 тис. у. о. Впродовж періоду на розрахунковому рахунку 

достатньо коштів для забезпечення роботи підприємства (ODS5(к) = 24,700 

тис. у. о.). Цільове сальдо коштів – SDS5 = 21,900 тис. у. о. У плюсі – різниця у 

2,800 тис. у. о. Необхідність використовувати грошові резерви відсутня. 

Наприкінці місяця розрахований операційний резервний фонд наступного 

періоду: ORF6 = 29.736 тис. у. о. Таким чином: 

( ) 29, 736 27,378 0, 4425 56
ORF ORF ORF k  тис. у. о. 
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Знак (–) означає, що після відновлення операційного резервного фонду на 

розрахунковому рахунку залишається надлишок коштів обсягом 0,442 тис. у. о., 

які підприємство може використати для своєї потреби. 

Операційний резервний фонд початку місяця періоду 6 розраховано в 

обсязі ORF6 = 29,736 тис. у. о. ODS6(к) = 34,700 тис. у. о. Цільове сальдо коштів 

– SDS6 = 23,000 тис. у. о. У плюсі – різниця в 11,600 тис. у. о. Наприкінці місяця 

прогнозний обсяг операційного резервного фонду наступного періоду: 

ORF7 = 32,328 тис. у. о. Таким чином, обсяг відтворення та нарощення фонду: 

( ) 32, 328 41,336 9, 00876 6
ORF ORF ORF k  тис. у. о. 

Знак (–) означає, що після відновлення операційного резервного фонду на 

розрахунковому рахунку залишається надлишок коштів в обсязі 9,008 тис. у. о. 

Зауважимо, що тільки за умов зростаючого процесу виробництва з 

постійно зростаючим чистим прибутком, можливо додавання та вилучення 

надлишкових коштів з операційного резервного фонду. Якщо виробничий 

процес має циклічний чи сезонний характер, розмах варіації обсягу чистого 

прибутку підприємства від від’ємних значень до додатних може бути суттєвим. 

Значення обсягу операційного резервного фонду за циклічних чи сезонних 

коливань можуть не покриватися обсягом чистого прибутку. За таких умов, 

запропоновано накопичувати кошти в операційному резервному фонді за 

періоди зростання та не вилучати їх навіть за відсутності необхідності 

нарощення фонду (вилучати кошти тільки за умови досягнення обсягом фонду 

розрахованої межі зростання). 

Ефект від використання адаптивних математичних моделей спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств у цілому й операційного 

резервного фонду, як його більш динамічної частини, можна оцінити за 

результатами діяльності підприємства за певні періоди. Розглянемо економічну 

складову цього питання за умови використання в розрахунках економіко-

математичної моделі цього фонду.  

Оцінкою ефекту від створення й використання операційного резервного 

фонду підприємства може бути [16, с. 380]:  
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 додатний валовий чи чистий прибуток; 

 приріст ринкової вартості підприємства; 

 обсяг чистого грошового потоку. 

Для того, щоб розрахувати та проаналізувати ці положення, звернімося до 

математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду 

(формула 2.20). У табл. 2.16 наведено значення доходу Di , витрат Zi , чистого 

прибутку PNi , а також наведено розрахований обсяг операційного резервного 

фонду ORFi , обсяг операційного резервного фонду наступного періоду ORFi+1 , 

значення δi сили зростання, знайдені за таблицями експоненційної функції. У 

табл. 2.16 також показано суми для відновлення використаних коштів і 

досягнення розрахованого на майбутній період рівня операційного резервного 

фонду ∆ORFi , розраховано сальдо грошового потоку.  

Якщо розглянути наведений вище приклад (табл. 2.16), то цифровий ряд, 

який характерізує прибуток підприємства PNi , не відображає ефект від 

використання математичної моделі операційного резервного фонду 

підприємства. Він навіть не відображає того факту, що підприємство в 

третьому місяці придбало обладнання на 25000 тис. грн. за рахунок 

операційних витрат, хоча логічно було б створити накопичувальний фонд і 

придбати обладнання після накопичення на ньому необхіднї суми, сформованої 

щомісячним відрахуванням певних сум із чистого прибутку підприємства.  

Внутрішню ефективність роботи підприємства можна оцінити системою 

відносних показників. Найбільш повну характеристику ефективності 

фінансової діяльності надає система коефіцієнтів рентабельності 

(прибутковості), тобто співвідношення показників ефекту та витрат [16, с. 381]. 

Ці коефіцієнти характеризують спроможність підприємства генерувати 

необхідний прибуток у процесі виробничої діяльності. Виходячи з наявних 

даних, немає можливості розрахувати коефіцієнти економічної та фінансової 

прибутковості (табл. 2.16) [16, с. 150]. 

1. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції ROS (характерізує 

прибутковість операційної діяльності підприємства). 
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2. Коефіцієнт рентабельності поточних витрат ROCC (характерізує 

рівень прибутку на одиницю витрат при здійсненні операційної діяльності 

підприємства). 

 Можна побачити, що коефіцієнти ROS і ROCC не відображають факт 

закупівлі обладнання підприємством у третьому місяці року і тимчасову втрату 

платоспроможності й ліквідності. Також, можна побачити, що ці коефіцієнти не 

характерізують ефектів від створення та використання математичної моделі 

спеціального стабілізаційного резервного фонду.  

Але прибуток підприємства, хоча це тільки розрахунковий показник, буде 

відображати зміни в операційному резервному фонді. Нестача коштів в 

операційному періоді, яка покривається з операційного резервного фонду, та 

зростання обсягів операційного резервного фонду будуть компенсуватися за 

рахунок чистого прибутку підприємства за минулий період. Це означає, що 

обсяг чистого грошового потоку буде скориговано на обсяг відновлення 

операційного резервного фонду за період. А обсяг сумарного чистого 

грошового потоку буде скориговано на обсяг сумарного відновлення 

операційного резервного фонду за періоди, які розглядаються. Тому 

пропонується ефект від створення та використання операційного резервного 

фонду, тобто ефект від використання його економіко-математичної моделі 

оцінювати як різницю обсягу сумарного чистого грошового потоку та обсягу 

сумарного відновлення операційного резервного фонду в розрахованому 

розмірі. Якщо підприємство працює успішно, то ця різниця буде додатною. 

1 1

0
n n

i i

i i

E DP ORF                                       (2.33) 

10 ( ( ))i i iORF ORF ORF k ,  

де: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість періодів використання 

фонду; 

E – ефект від використання фонду за n періодів; 

DPi – обсяг чистого грошового потоку підприємства періоду i; 

ΔORFi  – обсяг відновлення операційного резервного фонду періоду i;  
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ORFi+1 – розрахований за адаптивною моделлю обсяг операційного 

резервного фонду на наступний період i+1; 

 ORFi(k) – обсяг операційного резервного фонду останнього дня періоду i 

після використання впродовж періоду.
 

У розрахунках ефекту від використання адаптивної математичної моделі 

спеціального стабілізаційного резервного фонду, сформованої з адаптивної 

математичної моделі початкового та адаптивної математичної моделі 

операційного резервних фондів, запропоновано використовувати тільки обсяги 

операційного резервного фонду чи його нарощення. Це пов’язано з тим, що 

початковий резервний фонд підприємства створюється цілком в інвестиційний 

спосіб та є «менш рухливою» частиною запропонованого економіко-

математичного інструмента. За логікою створення, операційний резервний 

фонд призначено для щоденного використання впродовж кожного 

операційного періоду (віддача за потреби коштів із фонду протягом місяця та 

повернення витраченої суми із чистого прибутку наприкінці місяця). 

Початковий резервний фонд використовується тільки за умови нестачі коштів в 

операційному резервному фонді. І ці кошти також повинно бути відшкодовано 

до фонду із чистого прибутку поточного місяця чи в накопичувальний спосіб за 

декілька місяців.  

За даними, наведеними та розрахованими раніше, ефект від створення та 

використання математичної моделі операційного резервного фонду є додатним 

(табл. 2.16).  

51,300 14, 476 36,824
1 1

E
i

n n
DP ORFi i

i i
,
 

де: i – поточний період, iє[1;n] (табл. 2.16); n – кількість періодів 

використання фонду; 

DPi  – обсяг грошового потоку періоду i;
 

ΔORFi  – обсяг відновлення операційного резервного фонду періоду i.
 

Також можна запропонувати розрахунок ефективності використання 

операційного резервного фонду підприємств: 
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iEf n
ORFi

i

 ,                                         (2.34) 

де: i – поточний період, iє[1;n] (табл. 2.16); n – кількість періодів 

використання фонду; 

Ef – ефект від використання фонду за n періодів; 

PNi – обсяг чистого прибутку підприємства періоду i; 

ΔORFi  – обсяг відновлення операційного резервного фонду періоду i.  

За наведеним раніше прикладом розрахуємо значення ефективності 

використання операційного резервного фонду (табл. 2.18). Можна побачити, що 

сумарний обсяг прибутку майже у 9 разів перевищує сумарний обсяг 

нарощення операційного резервного фонду:  

132,1001| | | | 9,125
14, 476

1

n
PNi

iEf n
ORFi

i

 

Тому, можна вважати, що створення спеціального стабілізаційного 

резервного фонду є ефективним і буде сприяти підвищенню ліквідності, 

платоспроможності, фінансової стійкості підприємства та зростанню його 

ринкової вартості. Значення ефективності, взяте за модулем, використовується 

у відносних показниках тому, що значення прибутку чи приросту (зменшення) 

певного показника може бути від’ємним. Найбільша увага приділяється 

амплітуді змін показників. Таким чином, виконано наступне завдання першої 

частини концептуальної моделі, а саме: визначення ефекту та ефективності 

використання фонду за умови застосування його економіко-математичної 

моделі. 

Якщо повернуться до наведеного вище прикладу, то розрахунок 

ефективності використання операційного резервного фонду підприємства, за 

умови прогнозування за даними двох минулих періодів, набуде наступного 

вигляду (табл. 2.16): 
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iEf

ORFi
 ,                                            (2.35) 

де: Efi – ефект від використання фонду періоду i; 

PNi–1 – обсяг чистого прибутку підприємства періоду i–1; 

ORFi  – обсяг операційного резервного фонду періоду i.  

Це пов’язано з тим, що за початкових розрахунків обсягу спеціального 

стабілізаційного резервного фонду та його частини, операційного резервного 

фонду, немає розрахованого раніше обсягу операційного резервного фонду за 

минулий період. Тому, обчислити обсяг необхідного нарощення неможливо. 

Порівнювати обсяг прибутку минулого періоду можна тільки з обсягом 

необхідного розміру операційного резервного фонду на початок виробничого 

періоду, з якого починається використання економічного інструмента 

стабілізаційній резервний фонд підприємства. Таким чином, ефективність 

потрібно розраховувати на першому кроці створення стабілізаційного 

резервного фонду. На всіх наступних кроках ефект та ефективність 

використання операційного резервного фонду обчислюється за формулами 

2.33, 2.34.  

Наприклад, для зростаючого економічного процесу ефективність 

розраховується наступним чином: 

пропорційний прогнозний метод:

 

0,5001| | | | 0, 299
1, 672

PN
iEf

ORFi

;

 
прогнозування з використанням побудови економетричної моделі 

динаміки часових рядів: 
0,5001| | | | 1, 218
0, 410

PN
iEf

ORFi

.

 
Для циклічного економічного процесу, наближеного до стаціонарного: 

пропорційний прогнозний метод: 
1, 0001| | | | 0,395
2,530

PN
iEf

ORFi

;
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прогнозування з використанням побудови економетричної моделі 

динаміки часових рядів:

 

1, 0001| | | | 0,909
1,100

PN
iEf

ORFi

.

  
Для економічного процесу, що характеризує сезонні коливання бізнесу: 

пропорційний прогнозний метод:

 

0,1041| | | | 1,118
0, 093

PN
iEf

ORFi

;

 
прогнозування з використанням побудови економетричної моделі 

динаміки часових рядів:

 

0,1041| | | | 0, 226
0,364

PN
iEf

ORFi

.

 
Проведені розрахунки свідчать про те, що за наведеними процесами, за 

один раз створити операційний резервний фонд з прибутку минулого місяця 

підприємства не зможуть [172]. Прогнозування за пропорційним методом надає 

невисокі значення ефективності (Ef<1). Чистий прибуток менший за обсяг 

розрахованого операційного резервного фонду. Прогнозування та розрахунок 

обсягів операційного резервного фонду за економетричної моделлю надає вищі 

значення ефективності (Ef>1), але значення обсягу операційного резервного 

фонду є значно меншим, ніж при прогнозуванні за пропорційним методом. Це 

значить, що в процесі використання спеціального стабілізаційного резервного 

фонду буде потреба в накопиченні обсягів фонду та часткове використання 

коштів початкового резервного фонду з разовим чи поступовим поверненням 

коштів до цих фондів із чистого прибутку підприємства. 

 

 

2.3 Забезпечення фінансування операційних періодів підприємств на 

базі використання математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду  

 

 

На основі проведеного дослідження доцільно запропонувати методику 

застосування економіко-математичної моделі процесу забезпечення 

достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств, тобто 
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створення та використання спеціального стабілізаційного резервного фонду 

RFi , сформованого з початкового резервного фонду та операційного резервного 

фонду (формула 2.20). На основі наведеного нижче методу, за запропонованою 

в дослідженні адаптивною математичною моделлю, засобами Microsoft Excel 

створено програми розрахунку обсягів спеціального стабілізаційного 

резервного фонду на один період вперед, та на рік (12 періодів) [85]. 

Алгоритмічну модель формування та управління спеціальним стабілізаційним 

резервним фондом підприємств наведено на Рис. 2.10. Інтерфейс програми – 

Додаток A 1.1. 

Сформулюємо методику оцінювання і змалюємо динаміку змінення 

обсягів спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств, з 

використанням запропонованих адаптивної та алгоритмічної математичних 

моделей, за умови наявності даних тільки двох минулих періодів (Етап 1). 

Результати Етапу 1 є початковими (вхідними) даними для використання 

спеціального стабілізаційного резервного фонду за 12 періодів (Етап 2).  

Таким чином, змалюємо побудову спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств, розробку адаптивної математичної моделі 

фонду, алгоритмічної моделі та відповідної комп’ютерної програми 

використання фонду. 

Вхідними даними моделі є показники витрат, доходу та чистого прибутку 

минулих періодів та прогнозний обсяг витрат на наступний період. 

Вихідними даними моделі є: обсяг первинної інвестиції для створення 

фонду; обсяг операційного резервного фонду на останній день періоду; обсяг 

початкового резервного фонду на останній день періоду; (додатково, при 

застосуванні комп’ютерної програми: обсяг чистого прибутку минулого i–1 

періоду після коригування обсягів операційного резервного фонду періоду i; 

ефективність використання фонду за період, сукупні незаплановані витрати). 
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Сутність алгоритмічної моделі: 

Крок 1 (Обчислення початкового обсягу RF за двома точками). 

ЕТАП 1. Вхідні дані першого етапу створення стабілізаційного резервного 

фонду (на першому етапі вручну у відповідні чарунки вводяться значення): 

 «Період» – номер періоду; 

 «Пропорційна модель» – «1», якщо «так»; «0», якщо «ні»; 

 «Економетрична модель» – «1», якщо «так»; «0», якщо «ні»; 

 «Ряд» – наявність часового ряду – «1», якщо «так», «0», якщо «ні»; 

За наявності ряду, його значення заносяться у відповідний рядок; 

 «№ п/п року розрахунку» – «1», якщо розрахунок ведеться вперше; 

«2,3...» – за наступні роки; 

 «RF0i–1 = (Значення за минулий період)» – значення початкового 

резервного фонду за останній період минулого року. За рік «1» вводиться «0»; 

 «Zi–1» – значення витрат минулого періоду; 

 «PNi–1» – значення чистого прибутку минулого періоду; 

 «Zi» – прогнозне значення витрат періоду, який розглядається, 

розраховане за пропорційним методом чи за прогнозом з використанням 

економетричної моделі часових рядів; 

Можна також скористатися таблицею на самому початку програми та 

ввести в чарунки таблиці відповідні значення t=i, Zi , PNi , Di , а також можна 

скористатися відповідним розрахунком прогнозного значення витрат на 

перший період наступного року i=13(1) за пропорційним методом (у разі 

дослідження змін стабілізаційного резервного фонду за наявності вже існуючих 

рядів попередніх значень показників. Наприклад, уже відомих за рік значень 

показників балансу); 

 «δ» – значення e
x
, знайдене за таблицями експоненційної функції. 
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Рис. 2.10. Узагальнена блок-схема алгоритмічної моделі формування та 

управління спеціальним стабілізаційним резервним фондом підприємств 
Джерело: розроблено автором 

RF0i(н)=RF0i–1–ΔORFi ; PNi–1(н)=PNi 

За умови: ΔORFi > RF0i–1: 

якщо так: ORFi(н)=0; 

якщо ні: ORFi(н)=ORFi 

ORF i (н)=ORF i – 1  

RF0 i (н)=RF0 i – 1  

PN i – 1 ′=PN i – 1  

ORFi(н)=ORFi–1+ΔORFi 

RF0i(н)=RF0i–1–(ΔORFi–|PNi–1|) 

PNi–1(н)=0 

ORF i (н)=ORF i – 1  

RF0 i (н)=RF0 i – 1  

PN i – 1 (н)=PN i – 1  

ORFi(н)=ORFi–1+ΔORFi 

PNi–1(н)=PNi–1–ΔORFi 

RF0i(н)=RF0i–1 

ПОЧАТОК: 
RF0; RF0i–1; 

ORFi–1;  RF0i ; 

ORFi ; i, iє[1;n] 

PN1<ΔORFi 

PNi–1<0 

ΔORFi<0 ΔORFi<0 

Так 

Так 

Так 

Так 

Ні 

Ні 
Ні 

Ні 

Введення даних: ΔZнi ; 

ORFi′=ORFi–ΔZнi 

ORFi′<0 
ORFi(к)′=0 

RF0i(к)′=RF0i(н)–

|ORFi′| 

Так 

ORFi′≤RF0 

Ні 

ORFi(к)=ORFi(к)′ 

RF0i(к/п)=RF0i(к)′ 

PNi–1(к)=PNi–1(н) 

Так 

ORFi(к)=RF0 

PNi–1(к)=PNi–1(н) 

За умови:  RF0i(к/п)<0: 

якщо так: 

потрібна інвестиція ; 

якщо ні: RF0i(к/п)= 

RF0i′+(ORFi(к)′–RF0) 

Ні 

RF0i(к/п)<RF0 
RF0i(к)=RF0i(к/п) 

Так 

RF0i(к)=RF0 

(RF0i(к/п)–RF0) — 

вилучається з RF0i(к) Ні 

ORFi(к)′=ORFi′; 

RF0i(к)′=RF0i(н); 

PNi–1(к)=PNi–1(н) 

i=i+1 

 i ≤n 

Так 

Ні ЗАКІНЧЕННЯ 
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Тут: i – поточний період, iє[1;n]; n – кількість періодів використання фонду; RFi – загальний 

обсяг спеціального стабілізаційного резервного фонду; RF0i–1, RF0i – обсяги початкового 

резервного фонду періодів i–1 та i; RF0i(н) – обсяг початкового резервного фонду початку 

періоду i; RF0i(к) – обсяг початкового резервного фонду кінця періоду i; RF0 – межа 

нарощення як початкового, так й операційного резервних фондів; ORFi–1, ORFi – обсяги 

операційного резервного фонду періодів i–1 та i; ORFi(н) – обсяг операційного резервного 

фонду початку періоду i; ORFi(к) – обсяг початкового резервного фонду кінця періоду i; 

ΔORFi – обсяг нарощення операційного резервного фонду періоду i; PNi–1 – обсяг чистого 

прибутку періоду i–1; PNi–1(н) – обсяг чистого прибутку періоду i–1, який є в наявності на 

початок періоду i; PNi–1(к) – обсяг чистого прибутку періоду i–1, який є в наявності на 

кінець періоду i, після коригування (відновлення та нарощення) операційного резервного 

фонду; ΔZнi – можливі незаплановані витрати за кожен день періоду i (використовується 

поточна сума на кожен день періоду); RF0i(к/п), RF0i′, ORFi(к)′, RF0i(к)′ – обсяги відповідних 

показників для проміжних розрахунків та порівнянь. 

 

Розрахункові дії: 

1. Розрахунок умовного коефіцієнта приросту витрат zi (формула 2.9): 

1| |

1

Z Zi izi
Z

i
 

2. За таблицями експоненційної функції знаходження коефіцієнта δ: 

1 z ei  

3. Розрахунок вагового коефіцієнта W за допомогою аналітичного 

обчислення W′: 

1' | |

1

PN
iW

Z Zi i  

Якщо W′ < 1 → W=1; якщо 1 < W′ < 2 → W=2; якщо W′ > 2 → W=2,7. 

4. Розрахунок обсягу операційного резервного фонду ORFi , який є 

небхідним на поточний період (формула 2.19):  

1
ORF W Zi i i  

Розрахунок обсягу початкового резервного фонду RF0i : 

для першого періоду розрахунків: 

3
0

RF ORFi . 
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Також, початковий резервний фонд, за потреби, може бути сформовано в 

обсязі, який обчислюється за мультиплікативною прогнозною моделлю на 

основі даних існуючого часового ряду (формула 2.32): 

1
0

n
Zi

iRF
n  

 Рішення щодо обсягу початкового резервного фонду доречно приймати 

керівництву підприємства. У разі відсутності такого рішення, обсяг 

початкового резервного фонду автоматично приймається в сумарному обсязі 

трьох розрахованих на початок процесу обсягах операційного резервного 

фонду. Це значення RF0 є в наступному процесі граничною верхнею межею для 

нарощення як початкового так й операційного резервного фонду. Тому, що 

операційний резервний фонд формується на основі накопичення коштів, на які 

він нарощується в разі відсутності використання, по досягненні ORFi та RF0i 

значень, більших за межу (RF0), надлишок коштів запропоновано забирати з 

обсягів фондів на потреби підприємства.  

Для другого, третього та ін. періодів, обсяг початкового резервного фонду 

періоду i (перший день міcяця) дорівнює обсягу початкового резервного фонду 

періоду i–1 (останній день минулого місяця): RF0i=RF0i–1(к). 

5. Обчислення обсягу первинної інвестиції або суми, яку потрібно 

акумулювати в накопичувальний спосіб (якщо це перший період розрахунку). 

0
RF RF ORFi i  

6. Обчислення суми нарощення операційного резервного фонду періоду: 

1
ORF ORF ORFi i i  

Вихідні дані ЕТАПУ 1 (вхідні дані ЕТАПУ 2) створення стабілізаційного 

резервного фонду: 

 ORFi – обсяг операційного резервного фонду, необхідний на 

перший день періоду i; 
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 RF0 – обсяг початкового резервного фонду на перший день 

періоду 1, який є межею нарощення як операційного так і початкового 

резервного фондів; 

 RF0i–1 – обсяг початкового резервного фонду на перший день 

періоду i. Для періоду 1 він дорівнює RF0; 

 PNi–1 – значення чистого прибутку минулого періоду; 

 ΔORFi=ORFi–ORFi–1 – обсяг нарощення операційного резервного 

фонду на перший день періоду i; 

 початкова інвестиція RF=RF0+ORFi – загальний обсяг початкового 

та операційного резервного фонду, який потрібно інвестувати підприємству та 

внести на окремі р/р у разі прийняття рішення про використання економічного 

інструмента стабілізаційний резервний фонд підприємства (Для періоду 1). 

Крок 2.  

ЕТАП 2. Аналіз даних та розрахункові дії 

Проводиться порівняння: якщо PNi–1<0, то порівнюється ΔORFi<0. 

Від’ємне значення ΔORFi означає, що ORFi<ORFi–1 , тобто за умови 

зростаючого процесу виробництва, кошти в обсязі |ΔORFi| можна було би 

вилучити на потреби власників чи виробничого процесу. Але виробничий 

процес дуже рідко є тільки зростаючим. На практиці часто бувають періоди з 

від’ємним прибутком. Тому запропоновано у всіх існуючих випадках 

операційний резервний фонд створювати в накопичувальний спосіб. 

За умови: 0
1

PN
i  та 0ORFi  на початку періоду (на перший день 

періоду): ( )
1

ORF н ORFi i  (на початку розрахунку: 1
ORF W Zi i i ); 

( )
0 0 1

RF н RF
i i  початковий резервний фонд визначається в межах початкового 

резервного фонду минулого періоду (на початку розрахунків – це обсяг 

вибраного RF0), ( )
1 1

PN н PN
i i  – прибуток, навіть від’ємний, залишається без 

змін. 
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За умови: 0
1

PN
i  та 0ORFi  на початку періоду (на перший день 

періоду), можлива ситуація, коли 0
ORF RFi i .  

Якщо – «так», з’являється повідомлення: 

«ПОХИБКА! Потрібна інвестиція: PNi–1<0; ΔORFi>RF0i–1→RF0i(н)<0»,  

тобто: 
( )

1
ORF н ORFi i

( ) 0
0 0 1

RF н RF ORFii i  

Треба звертати увагу на від’ємне значення RF0i(н). У такому випадку – 

потрібна інвестиція, тому що коштів в операційному та початковому резервних 

фондах недостатньо. Продовжити розрахунки не доцільно без додаткового 

інвестування. Ця ситуація можлива за наявності в цілому спадного процесу 

виробництва. 

За умови: 0
1

PN
i  та 0ORFi , 0

ORF RFi i : ( )
1

ORF н ORF ORFi ii  – 

з’являється повідомлення: «Обсяг фондів достатній». Операційний резервний 

фонд періоду i є сумою операційного резервного фонду минулого періоду та 

розрахованого обсягу нарощення ΔORFi . 

Але нарощення за умови від’ємного прибутку відбувається за рахунок 

початкового резервного фонду: ( )
0 0 1

RF н RF ORFii i ; ( )
1 1

PN н PN
i i  – 

прибуток залишається без змін.  

За умови: 0
1

PN
i  та 0ORFi  на початку періоду (на перший день 

періоду). Від’ємне значення ΔORFi означає що ORFi<ORFi–1, у такому випадку 

1( )i iORF н ORF  (на початку розрахунку: 1
ORF W Zi i i ); ( )

0 0 1
RF н RF

i i  

початковий резервний фонд визначається в межах початкового резервного 

фонду минулого періоду (на початку розрахунків – це обсяг вибраного RF0), 

( )
1 1

PN н PN
i i  – прибуток, залишається без змін. 

За умови: 0
1

PN
i  та 0ORFi  на початку періоду (на перший день 

періоду): ( )
1

ORF н ORF ORF ORFi i ii  – операційний резервний фонд періоду i є 

сумою операційного резервного фонду минулого періоду та розрахованого 

обсягу нарощення ΔORFi .  



150 

 

Далі треба порівняти: 
1

PN ORFii
. За виконання цієї умови: 

( ) ( | |)
0 1 1

RF н RF ORF PNii oi i  та ( ) 0
1

PN н
і , тобто обсяг усього чистого 

прибутку йде на нарощення операційного резервного фонду (обсяг чистого 

прибутку є невеликим), та частково операційний резервний фонд нарощується з 

початкового резервного фонду. 

Якщо PNi–1≥ΔORFi , то:  
( )

0 0 1
RF н RF

i i  та ( )
1 1

PN н PN ORFiі i  .  

Крок 3.  

У відповідну чарунку розрахункової програми вводяться поточні дані 

незапланованих витрат конкретного періоду ΔZi . 

ΔZ – значення незапланованих витрат періоду (введення в чарунку 

кожного поточного значення здійснюється як додавання до суми існуючого в 

цій чарунці значення). Сумарні дані незапланованих витрат періоду i 

розраховуються як сума таких даних за кожен день періоду.  

Далі обсяг операційного резервного фонду коригуються на обсяг 

поточних незапланованих витрат: 
'

( )ORF ORF н Zi i i . 

Крок 4.  

Розраховуються обсяги показників ORFi(к), RF0i(к), на кінець останнього 

дня періоду i (початок першого дня періоду i+1). Треба зазначити, що чистий 

прибуток минулого місяця PNi–1 наприкінці періоду коригуватися не буде, його 

перерозподіл має місце тільки в перший день періоду i, тому: ( ) ( )
1 1

PN к PN н
i i .  

Проміжні результати будуть наступними: 

За умови '
0ORFi

 : 
'
( ) 0ORF kі , 

' '
( ) ( ) | |

0 0
RF k RF н ORFii i .  

За умови
  

'
0ORFi

: 
' '
( )ORF k ORFi i , 

'
( ) ( )

0 0
RF k RF н

i i . 

Крок 5.  

Порівняння ORFi′ та RF0: чи досяг обсяг скоригованого на незаплановані 

витрати операційного резервного фонду граничної межі нарощення обсягом 

RF0. 
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Якщо 
'

0
ORF RFi , тоді: 

( )
0

ORF k RFi  

Проміжний результат розрахунку початкового резервного фонду кінця 

періоду: 

' '
( / ) ( ) ( )

0 0 0
RF k п RF k ORF RFii i  

Різниця повертається в початковий резервний фонд.  

За умови: 
'

( ) 0
0

RF k
i  

'
( / ) ( ) 0 ( ) 0

0 0 0
RF k п RF k RF k

i i i  → ПОТРІБНА ІНВЕСТИЦІЯ 

Подальші розрахунки недоречні. Має місце спадний процес чи кризові 

явища. 

Якщо  
'
( )

0
ORF k RFі : 

'
( ) ( )ORF k ORF ki i  

Проміжний результат розрахунку початкового резервного фонду кінця 

періоду:  

'
( / ) ( )

0 0
RF k п RF k

i i  

Крок 6. 

Перевірка: чи досяг обсяг початкового резервного фонду на кінці періоду 

граничної межі нарощення, тобто розрахованого раніше обсягу RF0:  

За умови: ( / )
0 0

RF k п RF
i : RF0i(к) залишається в розрахованих на 

минулому кроці межах: 
( ) ( / )

0 0
RF k RF k п

i i . 

За умови: ( / )
0 0

RF k п RF
i : 

( )
0 0

RF k RF
i  

Різниця в обсязі початкового резервного фонду на кінці періоду та 

граничної межі нарощення цього фонду вилучається з обсягу початкового 

резервного фонду й використовується на потреби виробництва чи в інший 

спосіб.  

( ) ( / )
0 0 0

RF k RF k п RF
i i  

Таким чином нівелюється ситуація необмеженого зростання 

стабілізаційного резервного фонду підприємства. 
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Крок 7.  

Розрахунок ефективності використання операційного резервного фонду 

підприємства в поточному періоді: 

1| |
PN

iEf
ORFi

 

У першому періоді розрахунку формула, за рахунок відсутності даних 

про ORFi–1 набуде вигляду: 

1| |
PN

iEf
ORFi

 

Вихідні дані на кінець останнього дня періоду: 

 ORFi(к) – обсяг операційного резервного фонду на останній день 

періоду; 

 RF0i(к) – обсяг початкового резервного фонду на останній день 

періоду; 

 PNi–1(к) – обсяг чистого прибутку минулого i–1 періоду, після 

коригування обсягів операційного резервного фонду періоду i; 

 Ef – ефективність використання операційного резервного фонду на 

розглянутому етапі;  

 Можна вилучити з RF0i(к) – різниця в обсязі початкового резервного 

фонду на кінці періоду та граничної межі нарощення початкового резервного 

фонду; 

 Якщо RF0i(к)<0 → Потрібна інвестиція – як тільки порівняння не 

виконується, ця чарунка має значення «ЛОЖЬ». Тобто, процес виробництва та 

відповідного використання економічного інструмента стабілізаційний 

резервний фонд підприємства відбувається в межах, які не є кризовими.  

Якщо порівняння RF0i(к)<0 виконується, то в цій чарунці буде числове 

значення «0», що свідчить про використання повного обсягу інвестованих у 

початковий резервний фонд коштів. Це свідчить про спадний процес 

виробництва та кризовий стан підприємства. Використання стабілізаційного 
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резервного фонду підприємства не є доцільним, хоча в операційному 

резервному фонді ORFi ще можуть залишатися кошти. Це сигнал керівництву 

підприємства про необхідність застосування антикризових заходів чи 

скорочення виробництва. 

Наступний крок – період i+1, тобто повторення періоду i для нових 

вхідних даних, якими є вихідні дані періоду i, iє[2;12]. Для початку нового 

циклу з 12 періодів (рік) розрахункову програму слід використовувати 

починаючи з періоду 1. Вхідними даними для неї будуть вихідні дані періоду 12 

минулого року. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Здійснено вирішення задачі прогнозування обсягів витрат на наступний 

операційний період методом варіантного аналізу, тобто побудовою 

економетричних моделей динаміки часових рядів показників та пропорційним 

методом для зростаючого, спадного та періодичного виробничих процесів. 

Запропоновано обирати варіант прогнозування за критерієм мінімізації похибки 

прогнозу. Прогнозний обсяг витрат на майбутній операційний період має 

слугувати вхідним даним для початку другого етапу моделювання. Відповідний 

інструментарій вирішення поставленої задачі  розроблено таким чином, щоб 

його можна було застосовувати і для підприємств, що працюють менше року й 

через це мають обмежену статистичну інформацію. Перевага в прогнозуванні 

на основі невеликої кількості даних належить пропорційному методу 

прогнозування, але він не враховує всі існуючі нелінійні фактори розвитку 

процесів. На противагу йому, короткострокове прогнозування на основі 

побудови економетричних моделей динаміки часових рядів враховує нелінійні 

тенденції розвитку процесів у вигляді трендової та циклічної компонент. Але 

потребує наявності достатнього за кількістю часового ряду економічних 
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показників за минулі періоди. Точність прогнозів на основі економетричних 

моделей динаміки, які побудовані на базі невеликих часових рядів, не є 

високою. Похибки прогнозу для цих моделей є низькими в прикладах 

зростаючого та спадного процесів, та істотними у випадку періодичного 

процесу. Це зумовлено тим, що періодичні процеси в більшості своїй є 

слабкостаціонарними і побудова економетричної прогнозної моделі потребує 

приведення ряду до стаціонарного, тобто вилучення тренда з рівняння моделі 

часового ряду та аналізу залишків у якості часового ряду. Крім того, у разі 

періодичного процесу неможливо визначити напрям змін показника (чи є він 

від’ємним чи додатним). Похибка прогнозу на основі пропорційної моделі 

також значна. Тому доцільно розробляти два прогнозних варіанти на основі 

проаналізованих методів.  

Для врівноваження фінансових витрат впродовж поточних 

короткострокових операційних періодів, розглянуто процес створення й 

використання нового економіко-математичного інструментарію: спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств, адаптивної математичної 

моделі фонду, алгоритмічної моделі формування та управління фондом, 

реалізованій у вигляді відповідної комп’ютерної програми. Економічна 

складова процесу полягає в тому, що створення спеціального стабілізаційного 

резервного фонду на відповідному підприємстві має закріплюватись у 

статутних документах цього підприємства. Спеціальний стабілізаційний 

резервний фонд формується в інвестиційний спосіб із двох складових: 

початкового та операційного резервного фондів. Початковий резервний фонд 

зберігається у вигляді високоліквідних цінних паперів або в грошовому 

еквіваленті. Операційний резервний фонд формується в грошовому еквіваленті 

на розрахунковому рахунку та є більш динамічною частиною фонду, яка може 

змінюватись та коригуватись і має врівноважувати щоденні операційні 

фінансові витрати підприємств. Відновлюється ця частина фонду у витрачених 

обсягах плюс обсяг нарощення із чистого прибутку підприємства за минулий 

період або, за умови нестачі коштів, з початкового резервного фонду. Наявність 
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та використання фонду зменшить обсяг короткострокових зобов’язань, але 

збільшить у таких самих обсягах резерви підприємства. Тим самим збільшиться 

обсяг власного капіталу підприємства. Обсяг пасиву балансу не буде змінено, 

але кошти перерозподіляться за відповідними статтями. Крім того, 

підприємство буде мати змогу вирішувати проблеми з браком коштів для 

здійснення операційної діяльності власними зусиллями, і це сприятиме 

зростанню його ринкової вартості. 

Здійснено побудову математичної моделі спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств. Сформульовано необхідну та достатню умови 

створення цього фонду. Необхідною умовою є додатне сальдо грошового 

потоку підприємства на кожному кроці розрахунку чи на більшості кроків 

розрахунку. Достатня умова – перевищення сумарного прибутку підприємства 

над сумарним нарощенням витрат за кілька періодів спостереження.  

У рамках побудови математичної моделі фонду здійснено моделювання 

оцінювання коефіцієнта δ, який враховує аналітичний принцип «вартості 

грошей у часі», моделювання оцінювання вагового коефіцієнта W, який 

базується на обсягах чистого прибутку минулого періоду, та адаптує модель 

фонду до умов виробництва конкретного підприємства. Змодельовано 

оцінювання верхньої межі нарощення спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємств, яке базується на тому, що прогнозний обсяг грошового 

потоку витрат для кожного наступного операційного періоду, розрахований з 

використанням коефіцієнта δ «сила зростання» буде оцінювати фінансову межу 

розвитку процесу в наступному періоді. 

Здійснено оцінювання обсягів первинних інвестицій для початку 

використання спеціального стабілізаційного резервного фонду на 

підприємствах, які характеризуються зростаючими, спадним та періодичними 

виробничими процесами. Також здійснено визначення ефекту та ефективності 

використання фонду за умови застосування математичної моделі. Ефект від 

створення та використання спеціального стабілізаційного резервного фонду 

пропонується оцінювати як різницю обсягу сумарного чистого грошового 
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потоку та обсягу сумарного відновлення операційного резервного фонду в 

розрахованих розмірах. Якщо ця різниця – додатна, то створення та 

використання фонду є ефективним. Це є показником доцільності впровадження 

запропонованого економіко-математичного інструментарію забезпечення 

достатнього рівня фінансування операційних періодів підприємств у поточну 

планово-аналітичну діяльність.  

На основі розробленої адаптивної математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду розроблено алгоритмічну модель 

формування та управління фондом і відповідну комп’ютерну програму обробки 

статистичної інформації підприємств.  

Основні результати дослідження, викладені в цьому розділі, відображено 

в працях [91; 92; 94; 95; 97; 140]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ФІНАНСУВАННЯ 

ОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1 Практичне застосування системи моделей формування та управління 

спеціальним стабілізаційним резервним фондом підприємств для 

періодичного виробничого процесу 

 

 

Як уже йшлося в попередньому матеріалі, у процесі розробки 

операційних планів підприємств та в процесі операційної виробничої діяльності 

підприємств завжди виникає необхідність прийняття зважених й обґрунтованих 

керівних рішень. Це, зокрема, розробка системи дій, які мають забезпечити 

достатній рівень фінансування кожного операційного виробничого періоду 

підприємств. Цей рівень визначається не тільки обсягами запланованих на 

період витрат, а також обсягами коштів, які мають страхувати фінансову 

діяльність підприємства від тимчасової нестачі коштів протягом операційного 

періоду. За цих умов, підприємствам варто запропонувати створення та 

використання спеціального стабілізаційного резервного фонду, його адаптивної 

математичної моделі, алгоритмічної моделі та відповідної комп’ютерної 

програми в якості інструментарію забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційних періодів підприємств. Цей процес потребує певної 

інвестиції чи накопичення коштів. Кошти, які інвестуються, залишаються на 

розрахункових рахунках підприємства та використовуються тільки на потреби 

закриття непередбачених фінансових витрат підприємства. Ці кошти 

відновлюються у вилучених обсягах за рахунок чистого прибутку за період та 

нарощуються за цей же рахунок в обчислених межах. Кошти, інвестовані у 
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спеціальний стабілізаційний резервний фонд підприємств не використовуються 

власниками підприємства, але застосовуються для забезпечення врівноваження 

процесу незапланованих фінансових потреб операційного періоду. Означені 

кошти перетікають із початкового до операційного резервного фондів та у 

зворотньому напрямку, фінансуючи незаплановані витрати, і повертаючи свій 

початковий обсяг. Їх обсяг також постійно коригується та нарощується у 

відповідності до витрат виробництва. За необхідності згортання використання 

цього інструментарію, кошти залишаються на розрахункових рахунках 

підприємства. Перевагою застосування спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств є той факт, що кошти використовуються в 

розрахованих обсягах, що дозволяє зробити їх застосування ефективним, не 

витрачати зайвого та не зберігати кошти, які «не працюють».  

Дослідимо створення, використання, відновлення та нарощення 

спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств, побудованого на 

підґрунті застосування відповідної математичної моделі для періодичного, 

спадного та зростаючого процесів виробництва, і звернемо увагу на умови 

застосування моделі фонду для підприємств, працюючих в умовах скорочення 

виробництва. Здійснімо дослідження на прикладі ПАТ «Дніпроважмаш», ТОВ 

НТК «Металург», ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод» та ПАТ 

«Дніпропетровський меблевий комбінат».  

ПАТ «Дніпроважмаш». Розглянемо побудову, використання та 

відновлення спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств на 

основі даних виробничої діяльності ПАТ «Дніпроважмаш» м. Дніпро. 

Коротку історичну та виробничу характеристику Публічного 

Акціонерного Товариства «Дніпроважмаш» надано в Додатку C 1.1.  

Розглянемо деякі показники фінансової діяльності ПАТ «Дніпроважмаш» 

(табл. 3.1) [141; 157].  
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Таблиця 3.1 

Показники фінансової діяльності ПАТ «Дніпроважмаш»  

Стаття 2014 2015 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 919977 861616 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 725883 680240 

Валовий: прибуток 194094 181376 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 37263 47372 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 0 0 

Фінансові витрати 18609 15816 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 1903 17203 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 0 0 

Витрати (дохід) з податку на прибуток –776 –3263 

Чистий фінансовий результат: прибуток 1127 13940 

Чистий фінансовий результат: збиток 0 0 

Джерело: Звіт про фінансові результати ПАТ «Дніпроважмаш» за 2015 рік. URL : 

http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/73755/165/templ ; http://ucap.dp.ua/00168076/ 
doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf (дата звернення: 

25.01.2018). 

 

ПАТ «Дніпроважмаш має зважену витратну політику на фоні певного 

звуження ринку та невеликого зменшення чистого доходу від реалізації 

продукції. Також, треба відзначити періодичний (сезонний) характер 

виробництва. 

 

Таблиця 3.2 

Елементи операційних витрат ПАТ «Дніпроважмаш»  

Стаття 2014 2015 

Матеріальні витрати (тис. грн.) 517023 536138 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 180791 160877 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 67492 46344 

Амортизація (тис. грн.) 14440 13283 

Інші операційні витрати (тис. грн.) 73446 75728 

Разом (тис. грн.) 853192 832370 

Джерело: Звіт про фінансові результати ПАТ «Дніпроважмаш» (2015). URL: http://ucap.dp.ua/ 

00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 

(дата звернення: 25.01.2018) [157]. 

 

http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/73755/165/templ
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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У цій роботі аналізується операційна діяльність підприємства, тому 

розглянемо структуру та основні елементи операційних витрат (табл. 2.2) [157]. 

Далі, проводимо дослідження за двома напрямками. 

1. Розглянемо наведені дані роботи ПАТ «Дніпроважмаш» як основу 

для розрахунку обсягів спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств із використанням математичної моделі фонду на початок 2016 р. за 

двома варіантами: на основі побудови економетричної прогнозної моделі та на 

основі пропорційної прогнозної моделі. Порівняємо обидва варіанти.  

2. Із використанням математичної моделі фонду змоделюємо роботу 

спеціального стабілізаційного резервного фонду впродовж 12 операційних 

періодів (місяців). Це дозволить проілюструвати створення, використання, 

відновлення й нарощення відповідного фонду на основі наявних даних ПАТ 

«Дніпроважмаш». Таке моделювання змалює логіку застосування математичної 

моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду та отримання ефектів 

від її використання.  

Обидва етапи дослідження проводити доцільно, тому що виконується 

необхідна умова створення операційного резервного підприємства RF: додатне 

сумарне сальдо грошового потоку підприємства DPi за 2015 р. Таким чином:  

1
0

n
DPi

i    
[1; ]i n

 

Про це свідчить додатний обсяг чистого прибутку підприємства. 

(табл. 3.2), та обсяг амортизаційних відрахувань (табл. 3.3), на який коригується 

обсяг чистого прибутку при розрахунку сумарного грошового потоку за рік. 

Будемо розглядати дані витрат ПАТ «Дніпроважмаш» за 12 місяців як 

часовий ряд, на основі якого побудуємо економетричну прогнозну модель із 

метою отримання прогнозного значення витрат на 1 місяць наступного року 

(табл. 3.3). Також, розрахуємо прогноз на 1 період за пропорційним методом на 

основі даних 11 та 12 місяців (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.3  

Оцінювання параметрів прогнозної економетричної моделі  

для функції витрат ПАТ «Дніпроважмаш»  

Тут: (t) – цикл; t – інтервал; Yi=Zi – значення функції витрат; ri – значення автокореляційної 

функції; ȳi – ковзка середня; ȳi′ – центрована ковзка середня; Тi=y=y=86546e
–0,045x

 – рівняння 

тренда; Ĉt=ȳi′/Тi – оцінка значень циклічної складової; ŜiÊi=Yi/ȳi′ – оцінка значень сезонної та 

випадкової складової; Ŝi – оцінка значень сезонної складової; Êi=(ŜiÊi)/Ŝi – оцінка значень 

випадкової складової; Êi′=Yi–TiĈtŜi=(Yi–ȳ′Ŝi) – абсолютна похибка; Z12 – отримане прогнозне 

значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

Порівняємо прогнозні дані за двома варіантами та похибки прогнозу за 

обраними моделями. На основі отриманих прогнозних значень витрат на 

перший період 2016 р., розрахуємо обсяги початкового та операційного 

резервного фондів підприємства на другий період цього року для подальшого 

використання в наступних операційних періодах. Зауважимо, що часовий ряд 

значень витрат має виражений періодичний (сезонний) характер, тобто зростає 

впродовж 1–7 періодів та спадає у 8–12 періодах.  

Наведемо графіки функції витрат (Рис. 3.1), автокореляційної функції 

(Рис. 3.2) та графік центрованої ковзкої середньої функції витрат (Рис. 3.3). 

Побудуємо лінію тренда та автореґресійне рівняння. 

(t) t=i 
Yi=Zi 

(тис. грн.) 
ri ȳi ȳi′ Тi Ĉt Ŝi*Êi Ŝi Êi Êi′ 

3 1 30318,113 1,000 30318,113        

1 2 50530,188 0,800 50530,188 40424,150 79097,088 0,511 1,250 1,250 1,400 10106,038 

2 3 70742,263 0,308 69517,288 60023,738 75616,617 0,794 1,179 1,179 1,306 10718,525 

3 4 87279,415 –0,321 87891,902 78704,595 72289,296 1,089 1,109 1,109 1,295 8574,820 

1 5 105654,029 –0,823 101060,375 94476,139 69108,385 1,367 1,118 1,118 1,400 11177,890 

2 6 110247,682 –0,930 110247,682 105654,029 66067,442 1,599 1,043 1,043 1,306 4593,653 

3 7 114841,336 –0,960 111778,900 111013,291 63160,308 1,758 1,034 1,034 1,295 3828,045 

1 8 110247,682 –0,900 94935,504 103357,202 60381,095 1,712 1,067 1,067 1,400 6890,480 

2 9 59717,494 –0,890 68292,314 81613,909 57724,175 1,414 0,732 0,732 1,306 –21896,415 

3 10 34911,766 –0,924 41342,881 54817,597 55184,166 0,993 0,637 0,637 1,295 –19905,831 

1 11 29399,382 –1,000 30930,600 36136,740 52755,924 0,685 0,814 0,814 1,400 –6737,358 

2 12 28480,651 
 

28940,017 29935,308 50434,530 0,594 0,951 0,951 1,306 –1454,657 

3 1 31900,991 Прогнозне значення на 01.2016 р.      

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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Рис. 3.1. Графік функції Zi . ПАТ «Дніпроважмаш» 

Джерело: побудовано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 
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Рис. 3.2. Графік автокореляційної функції ri . ПАТ «Дніпроважмаш» 

Джерело: побудовано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 
 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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Рис. 3.3. Графік центрованої ковзкої середньої функції витрат ȳi′. Побудова лінії 

тренда та автореґресійного рівняння (експоненційний тренд). 

ПАТ «Дніпроважмаш» 
Джерело: побудовано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

Функція Zi характеризує сезонний характер виробництва (Рис. 3.1). 

Постійна амплітуда відхилень значень функції від матсподівання не 

спостерігається, тобто сезонна компонента має різні значення на всіх періодах 

спостереження. Це свідчить про необхідність побудови мультиплікативної 

економетричної моделі. Крім цього, розрахуємо прогнозні значення витрат на 

наступний операційний період за пропорційним методом та порівняємо 

результати обох прогнозів, як це робилось у попередніх розглянутих прикладах. 

Часовий ряд містить 12 точок, автокореляційна функція містить 

коливання обсягом 3 інтервали (r4 – r7). Процес має сезонний характер, тому 

інтервал коливання може бути більшим, але окреслити його амплітуду 

неможливо через відсутність більшої кількості періодів спостереження 

(Рис. 3.2). Тісної кореляції коефіцієнтів r1, r2, r3 не спостерігається (1,000; 0,800; 

0,308). Також, багато від’ємних коефіцієнтів автокореляції. Це свідчить про 

відсутність лінійного тренда, має місце сильна нелінійна тенденція, можливо 

обернено пропорційна. Після вирівнювання часового ряду методом ковзкої 

середньої (інтервал розрахунку – 3) побудуємо декілька варіантів рівнянь 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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тренда та обрахуємо центровану ковзку середню. Значення центрованої ковзкої 

середньої є фактичними даними для побудови рівнянь можливих трендів та 

відповідних коефіцієнтів детермінації (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4  

Рівняння тренда, коефіцієнт детермінації  

Тренд Рівняння тренда, коефіцієнт детермінації 

Лінійний y = –2251,6x + 85887                                 R² = 0,0636 

Логарифмічний y = 1348,6ln(x) + 70232                             R² = 0,0012 

Поліноміальний y = –2970,8x
2
 + 33398x + 8646,7              R² = 0,927 

Експоненційний y = 86546e
–0,045x

                                         R² = 0,1019 

Степеневий y = 68020x
–0,018

                                          R² = 0,0008 

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

Економетричну мультиплікативну модель доречно розраховувати за 

допомогою експоненційного тренда. Після застосування у формулі 

експоненційного тренда відповідних значень t (t=i), отримані результати 

занесені у стовпчик Ti табл. 3.3. Оцінки значень циклічної складової Ĉi , 

визначення сукупного впливу сезонної та випадкової складових – формули 1.31 

– 1.48, де Yi – фактичні значення функції витрат за період i. Визначення 

сезонної складової наведено в табл. 3.5. 

Абсолютна похибка для кожного рівня ряду:  
'

E Y T C Si i i i i .  

Сума квадратів абсолютних помилок та квадратів відхилень рівнів ряду 

від прогнозних рівнів для ПАТ «Дніпроважмаш» складають: 

' 2
( ) 1421928942,149Ei ,   

2
( ) 12355650153,912Y Yi i . 

Похибка прогнозу на основі мультиплікативної моделі дорівнює 11,508%: 

 

' 2
( )

1421928942,1491 100% 100% 11,508%
2 12355650153,912( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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Таблиця 3.5 

 

Оцінювання обсягу сезонних складових за періодами  

Кількість періодів у циклі 

Значення SiEi за період 

Кількість періодів N 

1 2 3 

1 1,250 1,179 1,109 

2 1,118 1,043 1,034 

3 1,067 0,814 0,637 

4 0,814 0,951 0,000 

Σ(ŜiÊi)–minŜiÊi–maxŜiÊi 2,185 1,995 1,671 

Sсрi=(Σ(ŜiÊi)–minŜiÊi–maxŜiÊi)′/m; iє[1;3] 0,559 0,522 0,517 

ΣSсрi 1,598 
  

N  4,000 
  

k=N/ΣSсрi 2,503 
  

Ŝi=kSсрi 1,400 1,306 1,295 

Sсрi – модифіковане середнє, Sсрi=(Σ(ŜiÊi)–min ŜiÊi–max ŜiÊi)′/m; iє[1;3], m – кількість 

значень у стовпці без min та max значень; N – кількість періодів у циклі 

(у мультиплікативній моделі сума значень сезонної складової за періодами повинна 

дорівнювати кількості періодів у циклі ΣSсрi=4); k – коригуючий коефіцієнт, k=N/ΣSсрi ; 

Ŝi=kSсрi – скориговане модифіковане середнє. 

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

Мультиплікативна модель часового ряду пояснює 88,492% загальної 

варіації рівнів часового ряду функції витрат. Це є високим відсотковим 

прогнозним значенням. Оцінка якості моделі: 

' 2
( )

1421928942,1492 11 (1 ) 0,884
2 12355650153,912( )

1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 

Прогнозне значення витрат наступного операційного періоду t=13(1) 

(першого місяця наступного року) складе:  

48215, 284 0, 511 1, 295=31900,991
13 13 1 3

Z T C S  тис. грн. 

Оскільки прогноз складено на один період вперед, відносну похибку 

розрахунків можна оцінювати за результатами порівняння фактичного та 

прогнозного значень останнього рівня ряду 12:  

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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'
28480, 651 39091,55412 12| 100% | | 100% | 27,144%

' 39091,554
12

Y Y
ma

Y
 

, 

де: Yi – Фактичне значення витрат за період: 28480, 651
12

Y  тис. грн.; 

Yi′ – Прогнозне значення витрат за період: 
'

39091,554
12

Y  тис. грн. 

Розрахуємо прогнозні показники сезонного процесу за пропорційним 

методом (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Оцінювання прогнозних значень функції витрат за пропорційним методом 

(ПАТ «Дніпроважмаш») 

ti 
Yi=Zi 

(тис. грн.) 

Di Di/Di–1 Zi′ Ei(Z)=Yi–Zi′ Ei
2
(Z) (Zi–Zi′)/Zi′ 

1 30318,113 31383,364 1,000     

2 50530,188 52305,607 1,667 0,667 0,667 0,667 0,667 

3 70742,263 73227,850 1,400 –0,160 –0,160 –0,160 –0,160 

4 87279,415 90346,049 1,234 –0,119 –0,119 –0,119 –0,119 

5 105654,029 109366,269 1,211 –0,019 –0,019 –0,019 –0,019 

6 110247,682 114121,325 1,043 –0,138 –0,138 –0,138 –0,138 

7 114841,336 118876,380 1,042 –0,002 –0,002 –0,002 –0,002 

8 110247,682 114121,325 0,960 –0,078 –0,078 –0,078 –0,078 

9 59717,494 61815,717 0,542 –0,436 –0,436 –0,436 –0,436 

10 34911,766 36138,419 0,585 0,079 0,079 0,079 0,079 

11 29399,382 30432,353 0,842 0,440 0,440 0,440 0,440 

12 28480,651 29481,342 0,969 0,150 0,150 0,150 0,150 

13(1) Прогнозне значення 27590,631 Σ (Zi–Zi′)/Zi′ 0,385 

Тут: ti – номер інтервалу; Yi=Zi – значення функції витрат; Di – значення функції доходу від 

реалізації продукції; Di/Di–1 – темп зростання показників; Zi′ – прогнозні значення функції 

витрат; Ei(Z)=Yi–Zi′ – абсолютна похибка; Ei
2
(Z) – квадрат абсолютної похибки; (Zi–Zi′)/Zi′ 

– відносна похибка; Z12 – отримане прогнозне значення функції витрат. 

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

Прогнозне значення витрат на 13 період (1 період нового року): 

29481,342' 12 28480, 651 0,969 28480, 651 27590, 631
1213(1) 30432,353

11

D
Z Z

D  тис. грн. 

Похибка прогнозу за пропорційною моделлю дорівнює 18,430% та є 

істотною: 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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' 2
( )

3360330872, 2631 100% 100% 18, 430%
2 18233290731,586( )

1

n
Ei

iR ni cp
Y Yi i

i

 

Прогнозна модель, що відображає сезонне виробництво й побудована за 

пропорційним методом, пояснює 81,570% загальної зміни значень функції 

витрат у часі. Оцінка якості моделі:  

' 2
( )

3360330872, 2632 11 (1 ) 0,815
2 18233290731,586( )

1

n
Ei

iRя n cp
Y Yi i

i

 

Середня відносна похибка оцінки прогнозу [8, с. 182] для сезонного 

процесу: 

'1 1
| 100% | | 0,385 100% | 3,503%

1 ' 11

n Y Yi ima
in Yi

 

Зведемо отримані дані в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7  

Характеристики економетричної та пропорційної прогнозних моделей 

(ПАТ «Дніпроважмаш») 

Показник 
Zi–1 

(тис. грн.) 

Zi  

(тис. грн.) 

Zi+1′ 

(тис. грн.) 

Похибка 

прогнозу 

R 

Оцінка 

якості 

моделі 

R
2
 

Середня 

відносна 

похибка 

ma 

Мультиплікативна 

модель 
29399,382 28480,651 31900,991 11,508% 

0,885 

(88,492%) 
27,144% 

Пропорційна 

модель 
29399,382 28480,651 27590,631 18,430% 

0,816 

(81,570%) 
3,503% 

Zi+1 – прогнозне значення витрат на наступний період i+1. 

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

Обидві моделі не є стовідсотково достовірними. Але вони відображають 

два варіанти розвитку та зміни значення функції витрат на наступний 

операційний період.  

Використаємо отримані результати для побудови за допомогою 

математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств (формули 2.17 – 2.34) початкових значень обсягу фонду для обох 

варіантів прогнозу за пропорційною та економетричною моделями (табл. 3.8). 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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Таблиця 3.8  

Оцінювання обсягу спеціального стабілізаційного резервного фонду 

 (на основі даних двох прогнозних варіантів для ПАТ «Дніпроважмаш») 

Показник 
Zi–1 

(тис. грн.) 

Zi 

(тис. грн.) 

PNi–1 

(тис. грн.) 
W zi δ ORFi RF0 RF Ef 

Пропорц. 

прогнозна 

модель 

28480,651 27590,631 476,976 1,000 0,031 0,030 854,420 2563,259 3417,678 0,558 

Мультипл. 

прогнозна 

модель 

28480,651 31900,991 476,976 1,000 0,120 0,120 3417,678 10253,034 13670,713 0,140 

Zi–1  – витрати періоду i–1; Zi – прогнозні витрати періоду i; PNi–1 – прибуток за період i–1; 

W (якщо W′<1: W=1; якщо W′є[1;2]: W=2; якщо W′>2: W=2,7); zi=|(Zi–Zi–1)/Zi–1| – умовна 

норма приросту витрат; δ – (таблиці експоненційної функції); ORFi=WδZi–1 – розрахований 

обсяг операційного резервного фонду; RF0i=3ORFi – запропонований обсяг початкового 

(нульового) резервного фонду; RF=RF0+ORFi – сумарний стабілізаційний резервний фонд; 

Ef=PNi–1/(ORFi) – ефективність, у випадку 2 точок спостереження.  

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

1. Пропорційний метод (обчислення початкового обсягу RF за двома 

точками).  

Вхідними є дані витрат та прибутку минулого періоду i–1: Zi–1=28480,651 

тис. грн., PNi–1 = 476,976 тис. грн., а також прогнозне значення витрат періоду i, 

розраховане за пропорційним методом прогнозування Zi = 27590,631 тис. грн. 

Тоді умовний коефіцієнт приросту витрат zi = 0,031 (формула 2.30): 

27590, 631 28480, 6511| | | | 0, 031
28480, 651

1

Z Zi izi
Z

i
 

За таблицями експоненційної функції δ=0,030: 

1 1 0,031 1,031z ei  

Для розрахунку вагового коефіцієнта W, допоміжний аналітичний 

розрахунок W′ набуває наступного вигляду: 

476,9751' | | | | 0,536
27590, 631 28280,819

1

PN
iW

Z Zi i  

W′ < 1, отже W=1. 

Розрахунок обсягів операційного резервного фонду 

ORFi = 854,420 тис. грн. (формула 2.21) та початкового резервного фонду 

RF0 = 2563,259 тис. грн. (формула 2.34) набувають вигляду: 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf


169 

 

1, 000 0, 030 28280,819 854, 420
1

ORF W Zi i i  тис. грн. 

3 3 854, 420 2563, 259
0

RF ORFii  тис. грн. 

Обчислення обсягу первинної інвестиції, за умови застосування 

відповідної економіко-математичної моделі, або суми, яку потрібно 

акумулювати для створення спеціального стабілізаційного резервного фонду 

RF = 3503,172 тис. грн., відбувається таким чином: 

2563, 259 854, 420 3417, 678
0

RF RF ORFi  тис. грн. 

Розрахунок ефективності застосування математичної моделі операційного 

резервного фонду підприємства є наступним: 

476,9751| | | | 0,558
854, 420

PN
iEf

ORFi  

Значення відносного показнику ефективності застосування математичної 

моделі операційного резервного фонду підприємств ще раз свідчить про 

необхідність побудови спеціального стабілізаційного резервного фонду в 

накопичувальний спосіб із відрахувань від чистого прибутку, акумульованих за 

декілька виробничих періодів, чи інвестиційним способом. 

2. Метод побудови економетричної прогнозної моделі (обчислення 

початкового обсягу RF за двома точками) 

Вхідними є дані періоду i–1: Zi–1 = 28480,651 тис. грн., PNi–1 = 476,976 тис. 

грн., а також прогнозне значення витрат періоду i, розраховане за методом 

побудови економетричної моделі прогнозування Zi = 31900,991 тис. грн. Тоді 

умовний коефіцієнт приросту витрат zi = 0,120 формула (2.30): 

31900,991 28480, 6511| | | | 0,120
28480, 651

1

Z Zi izi
Z

i
 

За таблицями експоненційної функції δ=0,120: 

1 1 0,120 1,120z ei  

Допоміжний аналітичний розрахунок W′ набуває наступного вигляду: 
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476,9751' | | | | 0,139
31900,991 28480, 651

1

PN
iW

Z Zi i  

W′ < 1, тому W=1. 

Розрахунок обсягів операційного резервного фонду ORFi = 3417,678 тис. 

грн. (формула 2.22): 

1, 000 0,120 28480, 651 3417, 678
1

ORF W Zi i i  тис. грн. 

 Початковий резервний фонд RF0 = 10253,034 тис. грн. формула (2.53): 

3 3 3417, 678 10253, 034
0

RF ORFi  тис. грн. 

Обсяг первинної інвестиції, за умови застосування відповідної економіко-

математичної моделі, або суми, яку потрібно акумулювати для створення 

спеціального стабілізаційного резервного фонду відбувається наступним 

чином: RF = 13670,713 тис. грн., розраховується так: 

10253, 034 3417, 678 13670, 713
0

RF RF ORFi  тис. грн. 

Розрахунок ефективності застосування математичної моделі операційного 

резервного фонду підприємств є наступним: 

476,9751| | | | 0,140
3417, 678

PN
iEf

ORFi  

Як і у випадку використання пропорційної моделі прогнозування, 

значення відносного показника ефективності застосування математичної моделі 

операційного резервного фонду свідчить про необхідність побудови 

спеціального стабілізаційного резервного фонду в накопичувальний спосіб або 

за рахунок одноразової інвестиції. 

Розраховані за двома варіантами обсяги спеціального стабілізаційного 

резервного фонду суттєво відрізняються одне від одного. Це зумовлено тим, що 

створені прогнозні моделі не в повній мірі враховують сезонні коливання 

показників. Про це свідчать похибки прогнозу обох моделей. Обсяг 

спеціального стабілізаційного резервного фонду за пропорційною прогнозною 

моделлю значно менший від обсягу відповідного фонду за прогнозною 
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економетричної моделлю. Це свідчить про те, що економетрична прогнозна 

модель та розрахований за нею розмір фонду в більших обсягах спроможні 

страхувати фінансові ризикові ситуації на підприємстві, але цей варіант 

потребує інвестування більшої кількості коштів. З іншого боку, спеціальний 

стабілізаційній резервний фонд, створений за пропорційною прогнозною 

моделлю, досягне істотного збільшення своїх обсягів за декілька виробничих 

періодів. У цьому варіанті кошти підприємства на страхування непередбачених 

ризикових ситуацій використовуються більш економно та нарощуються 

поступово. Рішення про те, за яким варіантом інвестувати у спеціальний 

стабілізаційний резервний фонд підприємства повинно прийняти керівництво 

підприємства. 

Обсяги спеціального стабілізаційного резервного фонду для 

ПАТ «Дніпроважмаш» було розраховано на перший місяць 2016 р. У наведений 

спосіб підприємству бажано оцінювати значення відповідного фонду та 

використовувати його адаптивну математичну модель, алгоритмічну модель та 

відповідну комп’ютерну програму в якості інструментарію вирівнювання 

грошових потоків упродовж поточних виробничих періодів. 

Змалюємо, як працює адаптивна математична модель та алгоритмічна 

модель спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств упродовж 

декількох виробничих періодів, наприклад, впродовж 12 місяців для 

ПАТ «Дніпроважмаш», яке має періодичний (сезонний) характер виробництва.  

Використаємо для первинного прогнозування пропорційну модель, так як 

цей метод лежить в основі прогнозних розрахунків балансу 

ПАТ «Дніпроважмаш» за 2015 р. Період 1 (перший місяць року) не буде мати 

відповідних розрахунків, тому що дані за цей період є вхідними для 

розрахунків періоду 2. Побудуємо таблицю динаміки коливань обсягів 

початкового та операційного резервних фондів ПАТ «Дніпроважмаш» – 

табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Динаміка спеціального стабілізаційного резервного фонду  

для ПАТ «Дніпроважмаш» 

 
i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e

δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

1 

Вхідні дані 

– – 30318,113 – – – – – – – – 

Розрахунків RF не існує 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

2 

Вхідні дані 

507,748 30318,113 50530,188 0,000 0,667 1,667 0,510 1,000 15462,237 0,000 46386,712 

RF0 (Гранична межа нарощення ORFi, RF0i)  46386,712 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

507,748 – – – – – – – 15462,237 – 46386,712 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

507,748 – – – – – – – 15462,237 – 46386,712 

Початкова інвестиція: RF=RF01+ORF1 61848,950 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,033 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

3 

 

Вхідні дані 

846,247 50530,188 70742,263 15462,237 0,400 1,400 0,340 1,000 17180,264 1718,026 46386,712 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

0,000 – – – – – – – 17180,264 – 45514,933 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

0,000 – – – – – – – 17180,264 – 45514,933 

RF=RF01+ORF1 62695,197 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,493 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

4 

Вхідні дані 

1184,746 70742,263 87279,415 17180,264 0,234 1,234 0,210 1,000 14855,875 –2324,39 45514,933 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

1184,746 – – – – – – – 17180,264 – 45514,933 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

1184,746 – – – – – – – 17180,264 – 45514,933 

RF=RF01+ORF1 62695,197 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,510 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

5 

Вхідні дані 

1461,700 87279,415 105654,03 17180,264 0,211 1,211 0,200 1,000 17455,883 275,619 45514,933 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

1186,081 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 
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Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

1186,081 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

RF=RF01+ORF1 62970,816 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 5,303 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

6 

Вхідні дані 

1769,426 105654,03 110247,68 17455,883 0,043 1,043 0,050 1,000 5282,701 –12173,2 45514,933 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

1769,426 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

1769,426 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

RF=RF01+ORF1 62970,816 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,145 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

7 

Вхідні дані 

1846,358 110247,68 114841,34 17455,883 0,042 1,042 0,040 1,000 4409,907 –13045,9 45514,933 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

1846,358 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

1846,358 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

RF=RF01+ORF1 62970,816 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,142 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

8 

Вхідні дані 

1923,289 114841,34 110247,68 17455,883 0,040 1,040 0,040 1,000 4593,653 –12862,2 45514,933 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

1923,289 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

1923,289 – – – – – – – 17455,883 – 45514,933 

RF=RF01+ORF1 62970,816 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,150 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

9 

Вхідні дані 

1846,358 110247,68 59717,494 17455,883 0,458 1,458 0,370 1,000 40791,642 23335,75 45514,933 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

0,000 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

0,000 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

RF=RF01+ORF1 64817,174 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,079 
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i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

10 

Вхідні дані 

1000,110 59717,494 34911,766 40791,642 0,415 1,415 0,350 1,000 20901,123 –19890,5 24025,531 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

1000,110 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

1000,110 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

RF=RF01+ORF1 64817,174 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,050 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

11 

Вхідні дані 

584,680 34911,766 29399,382 40791,642 0,158 1,158 0,150 1,000 5236,765 –35554,9 24025,531 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

584,680 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

584,680 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

RF=RF01+ORF1 64817,174 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,016 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

12 

Вхідні дані 

492,362 29399,382 28480,651 40791,642 0,031 1,031 0,030 1,000 881,981 –39909,7 24025,531 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

492,362 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

492,362 – – – – – – – 40791,642 – 24025,531 

RFi=ORFi(к)+RF0i(к) 64817,174 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,012 

 

Тут: PNi–1 – обсяг чистого прибутку періоду i–1 (тис. грн.); Zi–1 – витрати i–1 періоду 

(тис. грн.); Zi – прогнозні витрати періоду i; ORFi–1 – операційний резервний фонд i–1 

періоду (тис. грн.); zi=(Zi–Zi–1)/Zi–1 – умовна норма приросту витрат; e
δ
 – значення 

експоненційної функції; δ – сила зростання, знаходиться за таблицями експоненційної 

функції; W – ваговий коефіцієнт; ORFi – розрахований на період i обсяг операційного 

резервного фонду (тис. грн.); ∆ORFi=ORFi–ORFi–1 (тис. грн.) – обсяг необхідного нарощення 

операційного резервного фонду; RF0i – значення початкового резервного фонду періоду i 

(тис. грн.); ∆Zi – обсяг незапланованих витрат періоду i (тис. грн.); RFi=ORFi(к)+RF0i(к) – 

обсяг стабілізаційного резервного фонду на кінець періоду; Ef – ефективність використання 

ORFi . 

 

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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Розглянемо процес застосування спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємства, наприклад, за періоди 1; 2; 12.  

Період 1. Зазначимо, що в першому періоді розрахунків не існує, тому що 

дані періоду 1 є вхідними для обчислення обсягів початкового та операційного 

резервного фондів періоду 2.  

Період 2. ЕТАП 1. Вхідні дані: «Період» – 2; «Пропорційна модель» – 

«1»; «Економетрична модель» – 0; «Ряд» – 0; «№ п/п року розрахунку» – «1». 

PNi–1 = PN1 = 507,748 тис. грн. – значення чистого прибутку минулого 

періоду; 

Zi–1 = Z1 = 30318,113 тис. грн. – значення витрат періоду 1;  

Zi = Z2 = 50530,188 тис. грн. – прогнозне значення витрат періоду 2, 

розраховане за пропорційним методом; 

ORFi–1=ORF1=0 – обсяг операційного резервного фонду минулого 

періоду 1. Вводиться «0», так як у періоді 1 розрахунків операційного 

резервного фонду немає; 

RF0i–1=RF01=0 – значення початкового резервного фонду минулого 

періоду 1. Вводиться «0», так як у періоді 1 розрахунків початкового 

резервного фонду також немає. 

Розрахункові дії: 

 Розрахунок умовного коефіцієнта приросту витрат z2 (формула 2.30): 

50530,188 30318,1132 1| | | | 0, 667
2 30318,113

1

Z Z
z

Z
 

 

За таблицями експоненційної функції знаходження коефіцієнта δ2=0,510, 

який вводиться у відповідну чарунку: 2 1 1, 667
2

e z
 

 Розрахунок вагового коефіцієнта W2 за допомогою аналітичного 

обчислення W′ : 

507, 7481' | | | | 0, 025
50530,188 30318,113

2 1

PN
W

Z Z
 

Тому що W′ < 1 → W2=1; 
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 Розрахунок обсягу операційного резервного фонду ORF2, який є 

небхідним на період (формула 2.21):  

2
1 0,510 30318,113 15462, 237

2 2 1
ORF W Z  тис. грн. 

 Розрахунок обсягу початкового резервного фонду RF0i . Цей обсяг 

також буде граничною межею нарощення первинного резервного фонду 

підприємства RF0. 

Для другого періоду: 

3 3 15462, 237 46386, 712
0 02 2

RF RF ORF  тис. грн. 

 Обчислення суми нарощення операційного резервного фонду періоду: 

2 2 1
ORF ORF ORF

 

Але для періоду 2 ΔORF2=0, тому що фонд тільки створено.  

 Обчислення обсягу первинної інвестиції або суми, яку потрібно 

акумулювати в накопичувальний спосіб. Це значення є обсягом 

стабілізаційного резервного фонду підприємства на першому (вхідному) періоді 

розрахунків. 

2 46386, 712 15462, 237 61848,950
0 2

RF RF ORF
 тис. грн. 

Вихідні дані Етапу 1 (вхідні дані Етапу 2):  

PN1 = 507,748 тис. грн.; ORF2 = 15462,23742 тис. грн.; ΔORF2 = 0; 

RF0 = 46386,712 тис. грн.; RF02 = 46386,712 тис. грн.; RF = 61848,950 тис. грн. 

ЕТАП 2. Якщо 0 507, 748 0
1

PN  та 0
2

ORF . 

( ) =15462, 237 0 15462, 237
2 2 2

ORF н ORF ORF
 тис. грн. 

Якщо 507, 748 0
1 2

PN ORF ,     то:    
( ) 46386, 712

02 01 0
RF н RF RF  тис. грн. 

( ) 507, 748 0 507, 748
1 1 2

PN н PN ORF
 тис. грн. 

 У відповідну чарунку розрахункової програми вводяться поточні дані 

незапланованих витрат періоду ΔZ2. Вони. розраховуються у відповідній 
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чарунці як сума даних за кожен день періоду. Оскільки немає даних про такі 

витрати за кожний період роботи підприємства ΔZ2=0 (За інші періоди ΔZi=0).  

 Обсяг операційного резервного фонду коригуються на обсяг поточних 

незапланованих витрат: 
'

( ) 15462, 237 0 15462, 237
2 2 2

ORF ORF н Z  тис. грн. 

Наступним кроком розраховуються обсяги ORF2(к), RF02(к), на кінець 

останнього дня періоду 2 (початок першого дня періоду 3). Чистий прибуток 

минулого місяця PN1 наприкінці періоду 2 коригуватися не буде, його 

перерозподіл має місце тільки в перший день періоду 2, тому:  

( ) ( ) 507, 748
1 1

PN к PN н
 тис. грн. 

Проміжні результати: 

За умови, якщо скоригований на обсяг незапланованих витрат значення 

операційного резервного фонду є додатним ORFi′ ≥ 0, у такому випадку: 

' '
( ) 15462, 237

2 2
ORF k ORF

 тис. грн.   
'

( ) ( ) 46386,712
02 02

RF k RF н
 тис. грн. 

Окрім того, обсяг скоригованого операційного резервного фонду не досяг 

верхньої межі зростання ORF2′ ≤ RF0.  

Як наслідок: 
'

( ) ( ) 15462, 237
2 2

ORF k ORF k
 тис. грн. 

Проміжне значення обсягу початкового резервного фонду: 

'
( / ) ( ) 46386,712

02 02
RF k п RF k

 тис. грн. 

 Також обсяг початкового резервного фонду на кінці періоду 2 не досяг 

граничної межі нарощення, тобто розрахованого раніше обсягу RF0: 

RF02(к/п)≤RF0, як наслідок:  
( ) ( / ) 46386, 712

02 02
RF k RF k п

 тис. грн.  

Ефективність використання математичної моделі операційного 

резервного фонду періоду 2: 

2

507, 7481| | | | 0, 033
15462, 237-0

2 1

PN
Ef

ORF ORF
 

Це свідчить про той факт, що спеціальний стабілізаційний резервний 

фонд підприємства використовувати ефективно, але створювати його потрібно 
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в інвестиційний спосіб (враховуючи невеликі обсяги чистого прибутку 

підприємства). 

Вихідні дані на кінець останнього дня періоду 2:  

PN1(к) = 507,748 тис. грн.; ORF2(к) = 15462,237 тис. грн.; RF02(к) = 

= 46386,712 тис. грн.; Ef2=0,033; 

«Можна вилучити з RF0i(к)=0»; 

«Якщо RF0i(к)<0 Потрібна інвестиція» – значення чарунки: «ЛОЖЬ»; 

«RFi = ORFi(к)+RF0i(к)» = 61848,950 тис. грн. 

Період 12. ЕТАП 1. Вхідні дані: «Період» – 12; «Пропорційна модель» – 

«1»; «Економетрична модель» – 0; «Ряд» – 0; «№ п/п року розрахунку» – «1». 

PNi–1 = PN11 = 492,362 тис. грн.; Zi–1 = Z11 = 29399,382 тис. грн.;  

Zi = Z12 = 28480,651 тис. грн. – прогнозне значення витрат періоду 12.  

ORFi–1 = ORF11(к) = 40791,642 тис. грн.  

RF0i–1 = RF011(к) =24025,531 тис. грн. 

Розрахункові дії: 

 Розрахунок умовного коефіцієнта приросту витрат z12 (формула 2.30): 

28480, 651 29399,38212 11| | | | 0, 031
12 29399,382

11

Z Z
z

Z
 

За таблицями експоненційної функції знаходження коефіцієнта δ12=0,030: 

12 1 1, 030
12

e z
 

 Розрахунок вагового коефіцієнта W12 за допомогою аналітичного 

обчислення W′ : 

492,36211' | | | | 0,556
28480,651 29399,382

12 11

PN
W

Z Z
 

Тому що W′ < 1 → W12=1; 

 Розрахунок обсягу операційного резервного фонду ORF12, який є 

небхідним на цей період (формула 2.21).  

12
1 0, 030 29399,382 881,981

12 12 11
ORF W Z  тис. грн. 

 Обчислення суми нарощення операційного резервного фонду періоду: 
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881,981 40791, 642 39909, 661
12 12 11

ORF ORF ORF  тис. грн. 

Обсяг операційного резервного фонду періоду 12 є від’ємним.  

Вихідні дані Етапу 1 (вхідні дані Етапу 2):  

PN11 = 492,362 тис. грн.; ORF12 = 881,981 тис. грн.; ΔORF12 = –39909,661 

тис. грн.; RF0 = 46386,712 тис. грн.; RF011(к) = RF011 = 24025,531 тис. грн.  

ЕТАП 2. Порівняння: 0 492, 362 0
11

PN  та 0 39909, 661 0
12

ORF , 

тому на перший день періоду 12: 

( ) ( ) 40791, 642
1 12 11

ORF н ORF ORF н ORFi i  тис. грн. 

( ) ( ) 24025, 531
0 0 1 012 011

RF н RF RF н RF
i i  тис. грн. 

( ) ( ) 492,362
1 1 11 11

PN н PN PN н PN
і i  тис. грн. 

У відповідну чарунку розрахункової програми вводяться поточні дані 

незапланованих витрат періоду ΔZ12=0 (підсумовуються в чарунці за днями).  

'
( ) 40791,642 0 40791,642

12 12 12
ORF ORF н Z  тис. грн.

 

Значення чистого прибутку минулого періоду 11 вже не буде змінено:
 

( ) ( ) 492, 362
11 11

PN к PN н
 тис. грн. 

Наступним кроком розраховуються обсяги ORF21(к), RF12(к). 

Проміжні результати за умови ORF12′ > 0 наступні: 

' '
( ) 40791,642

12 12
ORF k ORF

 тис. грн.,  
'

( ) ( ) 24025,531
012 012

RF k RF н
 тис. грн. 

Перевірка: чи досяг обсяг операційного резервного фонду на кінці 

періоду 12 граничної межі нарощення, тобто розрахованого раніше обсягу RF0:  

'
( ) 40791,642 46386,712

12 0
ORF k RF , 

'
( ) ( ) 40791, 642

11 12
ORF k ORF k

 тис. грн. 

Проміжний результат розрахунку RF012(к/п): 

'
( / ) ( ) 24025,531

012 012
RF k п RF k

 тис. грн. 

Перевірка: чи досяг обсяг початкового резервного фонду на кінці періоду 

граничної межі нарощення, тобто розрахованого раніше обсягу RF0: 

( / ) 24025, 531 46386, 712
12 0

RF k п RF :   ( ) ( / ) 24025, 531
012 012

RF k RF k п
 тис. грн. 
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Ефективність використання математичної моделі операційного 

резервного фонду періоду 12: 

12

492,36211| | | | 0, 012
39909, 661

12

PN
Ef

ORF  

Вихідні дані на кінець останнього дня періоду 12:  

PN11(к) = 492,362 тис. грн.; ORF12(к) = 40791,642 тис. грн.; RF012(к) = 24025,531 

тис. грн.; Ef12=0,012. 

«Можна вилучити з RF012(к)=0»; 

«Якщо RF012(к)<0 Потрібна інвестиція» – значення чарунки: «ЛОЖЬ». 

«RFi = ORFi(к)+RF0i(к)» = 64817,174 тис. грн. 

За результатами розрахунків із використанням економіко-математичної 

моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду можна побачити, що 

зростаючому обсягу прибутку періодів 2–8 (табл. 3.9) та зростаючому обсягу 

витрат періодів 2–7 відповідає сталий обсяг початкового резервного фонду 

періодів 3–9 та сталий обсяг операційного резервного фонду періодів 3–8. За 

відсутності даних про незаплановані витрати періодів, обсяги таких витрат у 

розрахунках дорівнюють «0». Характер оцінювання дозволяє бачити обсяг 

коштів, які «страхують» виникнення ризикових ситуацій нестачі коштів 

протягом кожного операційного виробничого періоду. На початку розрахунку, 

обидві частини спеціального стабілізаційного резервного фонду зростають 

тільки на перший день періоду 3. І, у тому ж випадку, у повному обсязі 

використовується прибуток періоду 2 для нарощення операційного резервного 

фонду. Також, невелике зростання відбувається в періоді 5. Закривається 

нарощення операційного резервного фонду за рахунок частини чистого 

прибутку початку періоду 5. Операційний резервний фонд періодів 4,6,7,8 не 

потребує нарощення (знак «–ΔORFi»), тому зберігається в розмірі свого обсягу 

на минулий період, але не вилучається. Це запропоновано задля фінансового 

страхування майбутніх періодів, наприклад, періоду 9, коли потрібно значне 

нарощення обсягів операційного резервного фонду. Рівень витрат періодів 9–12 
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свідчить про сезонність виробництва. Фінансове страхування періоду 9 

відбувається як за рахунок чистого прибутку (він використовується в повному 

обсязі) та за рахунок дотації з первинного резервного фонду, який значно 

зменшується в обсязі. Періоди 10,11,12 знову не потребують нарощення обсягів 

операційного резервного фонду. Тому обсяг початкового резервного фонду 

залишається без змін.  

Можна побачити, що кошти операційного та початкового резервних 

фондів нікуди не зникають. Вони використовуються та відновлюються за 

рахунок чистого прибутку за наявні періоди в розрахованих межах (Рис. 3.4, 

Рис. 3.5).  

Відбувається тільки своєрідне «перетікання» коштів із початкового 

резервного фонду до операційного резервного фонду. Це зумовлено 

необхідністю більш швидкого використання та відновлення фінансів. Але й не 

виникає ситуації наявності надлишку коштів, які можна вилучити з обсягу 

спеціального стабілізаційного резервного фонду розглянутого підприємства. 

Також на майже всіх кроках розрахунку ефективність використання 

фонду коливається в межах [0;1], що свідчить про можливість і наявність 

позитивного ефекту використання спеціального стабілізаційного резервного 

фонду для ПАТ «Дніпроважмаш». Але також свідчить про те, що створення 

спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємства повинно 

відбуватися в інвестиційний спосіб (Рис. 3.6). Обсяг чистого прибутку за 

періоди 1–12 для накопичення коштів є замалим. Виключення – ефективність 

періоду 5.  

Про необхідність створення спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємства в інвестиційний спосіб також свідчить досить великий 

обсяг нарощення операційного резервного фонду періоду 9, зумовлений 

сезонними коливаннями виробництва. 
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Рис. 3.4. Порівняння обсягів витрат Zi , початкового RF0i(к) та операційного 

ORFi(к) резервних фондів ПАТ «Дніпроважмаш» 
Джерело: побудовано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 
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Рис. 3.5. Порівняння обсягів витрат Zi та спеціального стабілізаційного 

резервного фонду RFi ПАТ «Дніпроважмаш» 
Джерело: побудовано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf


183 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Значення
PNi–1(н), RFi,

PNi–1(к)

Інтервал (місяць)

PNi-1(н)

RFi

PNi-1(k)

 Рис. 3.6. Порівняння обсягів спеціального стабілізаційного резервного фонду 

RFi періоду i ПАТ «Дніпроважмаш» та чистого прибутку початку та 

кінця періоду: PNi–1(н), PNi–1(к) 

Джерело: побудовано автором за даними ПАТ «Дніпроважмаш». URL : http://ucap.dp.ua/ 
00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf 
(дата звернення: 25.01.2018). 

 

Відновити фонд у потрібних обсягах неможливо за рахунок чистого 

прибутку, потрібно використання частини раніше інвестованих коштів. Така 

операція допоможе владнати ситуації з тимчасовою нестачею коштів упродовж 

операційних виробничих періодів і не звертатися до короткострокового 

кредитування. Також, накопичення коштів в операційному та початковому 

резервних фондах допоможе долати виникаючі фінансові «ями» періодичних 

економічних процесів, коли виробництво протягом року, з об’єктивних причин, 

частково зростає, частково є спадним. 

 

 

http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
http://ucap.dp.ua/00168076/doc%2F2015%2FРічна%20фінансова%20звітність%20за%202015р..pdf
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3.2 Реалізація системи моделей управління спеціальним стабілізаційним 

резервним фондом підприємств для спадних виробничих процесів 

 

 

Механізм дії економіко-математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду для підприємства, що має періодичний 

(циклічний) характер виробництва та має спадну тенденцію 

Використання інструментарію: спеціальний стабілізаційний резервний 

фонд і система моделей (модель формування зазначеного фонду, його 

адаптивна математична модель та алгоритмічна модель управління фондом, 

реалізована у вигляді відповідної комп’ютерної програми) – є ефективним для 

підприємств, де процес виробництва має зростаючий чи періодичний характер, 

що зумовлюється в цілому зростаючими обсягами реалізаціїї як в товарному, 

так і у фінансовому вигляді. Показники прибутку підприємства зростають чи 

мають періодичний характер зі зростаючею тенденцією. Це цілком відповідає 

необхідній умові створення спеціального стабілізаційного резервного фонду: 

наявності додатного сумарного сальдо чистого грошового потоку підприємства 

на всіх кроках розрахунку. Тобто, можуть бути періоди з від’ємним значенням 

чистого грошового потоку, але в цілому діяльність підприємства є 

прибутковою. Підприємствам, що мають спадний характер виробництва, 

використовувати запропонований інструментарій забезпечення достатнього 

рівня фінансування операційних періодів підприємств не доцільно. Свою 

діяльність вони мають будувати спираючись на комплекс антикризових заходів 

чи на процедури згортання та скорочення виробництва. Але, якщо діяльність 

такого підприємства стабілізується, є можливим розрахувати та створити 

спеціальний стабілізаційний резервний фонд для подальшого використання у 

виробничий операційній діяльності. Створювати такий фонд у випадку 

спадного виробничого процесу можливо тільки в інвестиційний спосіб. 

Змалюємо цей процес на прикладі ТОВ НТК «МЕТАЛУРГ» м. Дніпро. 

Надамо скорочену характеристику ТОВ НТК «Металург». ТОВ НТК 
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«Металург» є малим підприємством з кількістю працівників 3–10 чоловік. 

Підприємство виробляє касові апарати, торгівельне обладнання та програмне 

забезпечення для торгівельної сфери діяльності. Воно є єдиним платником 

податку, ПДВ – 5%. У табл. 3.10 представлено основні економічні показники 

діяльності ТОВ НТК «Металург» за 2016 р.  

Таблиця 3.10 

Основні економічні показники діяльності ТОВ НТК «Металург»  

Місяць 
Дохід D 

(тис. грн.) 

Витрати Z 

(тис. грн.) 

Чистий прибуток PN 

(тис. грн.) 

Сумарне сальдо 

грошового потоку 

(тис. грн.) 

1 5,361 13,270 –7,909 –7,909 

2 342,797 307,454 35,343 27,434 

3 544,352 543,258 1,094 28,528 

4 414,784 405,585 9,199 37,727 

5 317,844 385,082 –67,239 –29,511 

6 226,601 187,216 39,385 36,768 

7 445,312 418,418 26,894 56,768 

8 442,691 442,798 –0,107 36,661 

9 558,424 575,672 –17,248 19,413 

10 450,527 419,961 30,566 49,979 

11 483,742 532,136 –48,394 1,585 

12 956,859 1870,874 –914,015 –912,430 

Джерело: статистичні дані надано ТОВ НТК «МЕТАЛУРГ» за 2016 р. 

 

Звернемо увагу, що показники діяльності підприємства не змальовують 

стабільного процесу. У 2,3,4,6,7,10 місяцях підприємство має додатний 

прибуток, а в інших місяцях – від’ємний. Особливо великий від’ємний 

прибуток у 12 місяці: –914,015 тис. грн. Сумарний прибуток за 2016 рік також є 

від’ємним: –912,43 тис. грн.  

Тобто, процес виробництва за 2016 р. є наближеним до періодичного (має 

місце циклічність процесу) у 1–11 періодах, де сумарне сальдо грошового 

потоку – додатне. Але різке, майже кризове, зростання витрат у 12 місяці 

змальовує процес у цілому як спадний. Графік співвідношення обсягу витрат та 

чистого прибутку наведено на Рис. 3.7. Створення та застосування спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств є доцільним для 1–11 періодів, 

але буде економічно невигідним у процесі, який охоплює всі 12 періодів, тому 

що в цьому випадку не виконано необхідну умову створення фонду. 
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Рис. 3.7. Графік функцій витрат та прибутку ТОВ НТК «Металург» 
Джерело: побудовано автором на підґрунті статистичних даних, наданих ТОВ НТК 

«МЕТАЛУРГ» за 2016 р. 

 

Але навіть у таких умовах запропоноване застосування економіко-

математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду (формули 

2.19 – 2.35) може допомогти вирівняти грошовий потік підприємства. Якщо 

створювати спеціальний стабілізаційний резервний фонд на 01.2017 р. для ТОВ 

НТК «Металург», то тільки в інвестиційний спосіб.  

Вхідними є дані витрат та прибутку минулого періоду i=11 за 2016 р. 

(табл. 3.10): Zi–1 = Z11 = 532,136 тис. грн., PNi–1 = PN11 = –48,394 тис. грн., 

а також значення витрат періоду i=12 за 2016 р.: Zi = Z12 = 1870,874 тис. грн. 

Тоді умовний коефіцієнт приросту витрат z12 = 2,516: 

1870,874 532,13612 11| | | | 2,516
12 532,136

11

Z Z
z

Z
 

За таблицями експоненційної функції δ12=2,516: 

121 1 2,516 3,516
12

z e
 

Допоміжний аналітичний розрахунок показав, що W′ < 1, отже ваговий 

коефіцієнт W12=1. 

Розрахунок обсягів операційного резервного фонду ORF12 = 670,491тис. 

грн. та обсяг початкового резервного фонду RF012 = 508,477 тис. грн. Формули 

їх розрахунку набувають вигляду: 
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тис. грн. 
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508, 477
012 1

iRF
i

Z  тис. грн. 

Обсяг початкового резервного фонду запропоновано розраховувати як 

середнє значення витрат за 2016 р., враховуючи від’ємний сумарний прибуток 

2016 року.  

Сума, яку потрібно інвестувати для створення стабілізаційного 

резервного фонду ТОВ НТК «Металург» на 01.01.2017 р.: RF=1178,968 тис. грн. 

508, 477 670, 49136 1178,968
012 12

RF RF ORF
 тис. грн. 

Наступним кроком змоделюємо процес створення та використання 

економічного механізму стабілізаційний резервний фонд підприємства за 2016 

рік. Розрахуємо динаміку коливання обсягів початкового та операційного 

резервних фондів ТОВ НТК «Металург» – табл. 3.11. 

На перший день другого місяця 2016 р. розраховані наступні значення 

ORFi(н) = 41,8005 тис. грн. та RF0i(н) = 508,477 тис. грн. Граничною межею 

нарощення початкового та операційного резервного фондів для ТОВ НТК 

«Металург» на 2016 р. розраховане значення RF0 = 508,477 тис. грн. Початкова 

інвестиція становить RFi = 550,278 тис. грн.  

Впродовж 3,4,5,6,7,11 періодів обсяги операційного резервного фонду 

нарощуються за рахунок чистого прибутку відповідного минулого періоду. У 

періоді 3 частина нарощення береться з початкового резервного фонду, обсяг 

якого зменшується на відповідне значення частини нарощення.  

Періоди від 4 до 11 відрізняються від’ємним значенням нарощення 

∆ORFi . Цей факт свідчить про те, що існуючі обсяги операційного резервного 

фонду є достатніми для забезпечення фінансового врівноваження витрат 

періодів у разі непередбачуваних термінових фінансових виплат. Надлишок 

коштів можна було би забирати з операційного резервного фонду, але досвід 

розрахунків, що виконувались раніше, свідчить про необхідність накопичення 

коштів в операційному та початковому резервних фондах, що й робиться в 

наведених розрахунках.  
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Таблиця 3.11 

Динаміка спеціального стабілізаційного резервного фонду для  

ТОВ НТК «Металург» 

 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

1 

Вхідні дані 

– – 13,270 – – – – – – – – 

Розрахунків RF не існує 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

2 

Вхідні дані 

–7,909 13,270 307,454 0,000 22,169 23,169 3,150 1,000 41,801 0,000 508,48 

RF0 (Гранична межа нарощення ORFi, RF0i)  508,477 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

0,000 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

0,000 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Первинна інвестиція: RF=RF01+ORF1 550,2775 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,189 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

3 

 

Вхідні дані 

35,343 307,454 543,258 41,801 0,767 1,767 0,570 1,000 175,249 133,448 508,477 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

0,000 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

0,000 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,265 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

4 

Вхідні дані 

1,094 543,258 405,585 175,249 0,253 1,253 0,230 1,000 124,949 –50,299 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

1,094 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

1,094 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,022 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

5 

Вхідні дані 

9,199 405,585 385,082 175,249 0,051 1,051 0,050 1,000 20,279 –154,970 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

9,199 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 
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Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

9,199 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,059 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

6 

Вхідні дані 

–67,239 385,082 187,216 175,249 0,514 1,514 0,420 1,000 161,734 –13,514 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

–67,239 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

–67,239 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 4,975 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

7 

Вхідні дані 

39,385 187,216 418,418 175,249 1,235 2,235 0,800 1,000 149,773 –25,476 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

39,385 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

39,385 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 1,546 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

8 

Вхідні дані 

26,894 418,418 442,798 175,249 0,058 1,058 0,060 2,000 50,210 –125,039 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

26,894 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

26,894 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,215 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

9 

Вхідні дані 

–0,107 442,798 575,672 175,249 0,300 1,300 0,270 1,000 119,555 –55,693 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

–0,107 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

–0,107 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,002 
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i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

10 

Вхідні дані 

–17,248 575,672 419,961 175,249 0,270 1,270 0,240 1,000 138,161 –37,088 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

–17,248 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

–17,248        175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,465 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

11 

Вхідні дані 

30,566 419,961 532,136 175,249 0,267 1,267 0,240 1,000 100,791 –74,458 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

30,566 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

30,566 – – – – – – – 175,249 – 410,372 

RF=RF01+ORF1 585,621 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,411 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

12 

Вхідні дані 

–48,394 532,136 1870,874 175,249 2,516 3,516 1,260 1,000 670,491 495,243 410,372 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

–48,394 – – – – – – – 0,000 – –84,871 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

–48,394 – – – – – – – 0,000 – –84,871 

(PNi>0; ΔORFi>RF0i–1+PNi–1→RF0i(н)<0) 
«ПОХИБКА! ПОТРІБНА ІНВЕСТИЦІЯ» 

–84,871 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) – 

Ефективність використання ORFi: Ef – 

 

Тут: PNi–1 – обсяг чистого прибутку періоду i–1 (тис. грн.); Zi–1 – витрати i–1 періоду 

(тис. грн.); Zi – прогнозні витрати періоду i; ORFi–1 – операційний резервний фонд i–1 

періоду (тис. грн.); zi=(Zi–Zi–1)/Zi–1 – умовна норма приросту витрат; e
δ
 – значення 

експоненційної функції; δ – сила зростання, знаходиться за таблицями експоненційної 

функції; W – ваговий коефіцієнт; ORFi – розрахований на період i обсяг операційного 

резервного фонду (тис. грн.); ∆ORFi=ORFi–ORFi–1 (тис. грн.) – обсяг необхідного нарощення 

операційного резервного фонду; RF0i – значення початкового резервного фонду періоду i 

(тис. грн.); ∆Zi – обсяг незапланованих витрат періоду i (тис. грн.); RFi=ORFi(к)+RF0i(к) – 

обсяг стабілізаційного резервного фонду на кінець періоду; Ef – ефективність використання 

ORFi . 

 

Джерело: розраховано автором на підґрунті статистичних даних за 2017 р., наданих ТОВ 

НТК «МЕТАЛУРГ». 
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Період 12 відрізняється тим, що за від’ємного значення прибутку 

необхідний обсяг операційного резервного фонду досягає 

ORF12 = 670,491 тис. грн. Обсяг нарощення операційного резервного фонду 

становить: ∆ORF12 = ORF12–ORF11 = 495,243 тис. грн. Це перевищує обсяг 

наявних коштів у початковому резервному фонді періоду 11 на 84,871 тис. грн. 

У програмі з’являється повідомлення: 

«ПОХИБКА! Потрібна інвестиція: PNi–1<0; ΔORFi>RF0i–1 → RF0i(н)<0» 

У такому випадку операційний резервний фонд є повністю вичерпаним: 

ORF12(н)=0. Друга частина спеціального стабілізаційного резервного фонду – 

початковий резервний фонд також є вичерпаним. Його від’ємне значення 

свідчить про нестачу коштів і необхідність інвестування. Сумарний обсяг 

інвестування: 84,871 тис. грн.:  

| | | 84,871 0 | | 84,871|=84,871
012 12

RF RF ORF
 
тис. грн. 

Тобто, обсяг спеціального стабілізаційного резервного фонду на кінці 

2016 р. – недостатній. Це є певною характеристикою динаміки спеціального 

стабілізаційного резервного фонду для спадного виробництва. Для подолання 

кризових явищ необхідна додаткова інвестиція в обсязі 84,871 тис. грн. Але ці 

кошти тільки відновлять нестачу та стабілізують процес виробництва. Для 

подальшого використання економіко-математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного потрібна буде інвестиція.  

Динаміку змін у спеціальному стабілізаційному резервному фонді та його 

частинах зображено на Рис. 3.8 та Рис. 3.9. Ефективність використання 

економіко-математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного 

фонду за періоди коливається від мінімального значення – Ef9=0,002 до 

максимального – Ef6=4,975. Можна побачити, що застосування економіко-

математичної моделі спеціального стабілізаційного резервного фонду для ТОВ 

НТК «Металург» для циклічного виробництва (1–11 періодів) має 

стабілізуючий характер, оптимізує та врівноважує процес фінансування. А 

також – може допомогти в подоланні спадного виробничого процесу для 12 

періодів. Окрім того, якщо обсяг первинної інвестиції буде збільшено за 
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рахунок збільшення обсягів початкового резервного фонду в періоді 2, ситуації 

нестачі коштів у фондах періоду 12 можна уникнути. Це відбудеться тому, що 

первинний обсяг початкового резервного фонду може бути таким, яким його 

бачить адміністрація підприємства, скажімо, з урахуванням досвіду 

господарювання минулих років.  
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Рис. 3.8. Порівняння обсягів витрат Zi , початкового RF0i(к) та операційного 

ORFi(к) резервних фондів ТОВ НТК «Металург» 

Джерело: побудовано автором на підґрунті статистичних даних за 2017 р., наданих ТОВ 

НТК «МЕТАЛУРГ». 
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Рис. 3.9. Порівняння обсягів витрат Zi та спеціального стабілізаційного 

резервного фонду RFi ТОВ НТК «Металург» 

Джерело: побудовано автором на підґрунті статистичних даних за 2017 р., наданих ТОВ 

НТК «МЕТАЛУРГ». 
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Моделювання застосування математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду для підприємства, що має спадний 

характер виробництва 

Створювати спеціальний стабілізаційний резервний фонд у випадку 

спадного виробничого процесу не є доречним. Такий фонд може виконувати 

тільки функцію стабілізуючої інвестиціїї для спадного процесу і створюватися 

повинен в інвестиційний спосіб. Розрахунок, у такому випадку, буде 

стосуватися тільки первинних обсягів початкового та операційного резервного 

фондів. Змалюємо цей процес на прикладі ТОВ «Дніпропетровський 

приладобудівний завод» м. Дніпро.  

Дніпропетровський приладобудівний завод засновано 1970 року. Завод 

виробляє устаткування загального призначення, контрольно-вимірювальні 

прилади, займається оптовою торгівельною діяльністю та операціями з 

нерухомим майном. Продукція заводу – запірна арматура, лічильники води, 

устаткування для комунального господарства. ТОВ «ДПЗ» демонструє спадний 

характер виробництва. Обсяг виробництва продукції невпинно скорочується. 

Підприємство працює за рахунок надання послуг населенню з виробництва й 

обслуговування лічильників води і створення невеликих пунктів 

обслуговування цих приладів у всіх районах міста. 

Операційні витрати ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод» 

наведено в таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Сумарні операційні витрати ТОВ «Дніпропетровський  

приладобудівний завод»  

Показники 2015 2016 

Разом операційні витрати (тис. грн.) 672488 990235 

Джерело: статистичні дані надані ТОВ «ДПЗ» за 2016 р. 

 

Матеріальні витрати (основна стаття операційних витрат) за 2016 рік 

збільшилися на 151291 тис. грн. Витрати на оплату праці й відрахування на 

соціальні заходи збільшились на 6846 тис. грн. та 3095 тис. грн. відповідно. 

Операційні витрати за 2016 рік збільшилися на 317747 тис. грн. порівняно з 
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2015 р. У наявності певна стабілізація показників. Але показники чистого 

прибутку роки залишаються від’ємними. Сам процес у вигляді математичної 

функції є спадним. Тому ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод» 

можна було рекомендувати у 2016 році, за умови закінчення спадних явищ та 

певної стабілізації фінансового становища, використовувати в подальшій 

діяльності економіко-математичний інструмент «спеціальний стабілізаційний 

резервний фонд підприємств», але створювати його тільки в інвестиційний 

спосіб. Застосування економіко-математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств доречно, у випадку ТОВ 

«Дніпропетровський приладобудівний завод», тільки для оцінювання обсягу 

первинної інвестиції. 

Розрахунок обсягів початкового та операційного резервного фондів на 

перший місяць 2015 року виглядає наступним чином. 

Вхідними є дані витрат та прибутку минулого періоду i=11:  

Zi–1 = Z11 = 56080,600 тис. грн., PNi–1 = PN11 = 7906,330 тис. грн.,  

а також значення витрат періоду i=12: Zi = Z12 = 5600,730 тис. грн.  

Тоді умовний коефіцієнт приросту витрат z12=0,001, формула: 

12 11
12

11

56000,730 56080,600
| | | | 0,001

56080,600

Z Z
z

Z
 

За таблицями експоненційної функції δ12=0,010: 

12

121 1 0,001 1,001z e
 

Допоміжний аналітичний розрахунок показав, що W′ > 2, отже ваговий 

коефіцієнт W12=2,7. 

Розрахунок обсягів і формули операційного резервного фонду 

ORF12 = 1514,176 тис. грн. та початкового резервного фонду RF012 = 4562,529 

тис. грн. набувають вигляду: 

12 11 2,7 0,010 56080,600 1514,176ORF W Z
 тис. грн. 

012 123 3 1514,176 4562,529RF ORF
 тис. грн. 
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Для застосування економіко-математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду для ТОВ «Дніпропетровський 

приладобудівний завод» сума, яку потрібно інвестувати: RF=6056,705 тис. грн.: 

012 12 4562,529 1514,176 6056,705RF RF ORF
 тис. грн. 

 

 

3.3 Практичне застосування моделей управління спеціальним 

стабілізаційним резервним фондом підприємств для зростаючого 

виробничого процесу 

 

 

Розглянемо застосування математичної моделі спеціального 

стабілізаційного резервного фонду для ПАТ «Дніпропетровській меблевий 

комбінат», який демонструє зростаючий характер виробництва, що робить 

використання запропонованого інструментарію для нього доцільним 

(Додаток B 1.2). Елементи операційних витрат ПАТ «ДМК» наведено в 

табл. 3.13 [158]. 

 

Таблиця 3.13  

Елементи операційних витрат ПАТ «ДМК»  

Стаття 2014 2015 

Матеріальні витрати (тис. грн.) 14213 21997 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 3875 4055 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 1315 1478 

Амортизація (тис. грн.) 1097 1217 

Інші операційні витрати (тис. грн.) 3875 5007 

Разом (тис. грн.) 24375 33754 

Джерело: звіт про фінансові результати за 2015 ПАТ «ДМК». URL : 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ (дата звернення: 25.01.2018). 

 

Показники операційних витрат та чистого прибутку ПАТ «ДМК» – 

табл. 3.14.  

 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ
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Таблиця 3.14 

Значення операційних витрат та чистого прибутку  

ПАТ «ДМК»  

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zi 1793,6 1875,1 1977,0 2201,2 2364,2 2547,7 2751,5 3097,9 3327,5 3585,6 3872,5 4360,1 

PNi 55,2 57,7 60,8 67,7 72,8 78,4 84,6 95,4 102,4 110,4 119,2 134,2 

Тут: Zi – значення операційних витрат за період; PNi – значення чистого прибутку за період. 

Джерело: звіт про фінансові результати за 2015 ПАТ «ДМК» [158]. 

 

Можна побачити, що обсяги витрат за кожний наступний виробничий 

період зростають, але також зростають відповідні обсяги чистого прибутку. 

Тобто, у наявності зростаючі математичні функції чистого прибутку та, у 

менших темпах, – витрат. Застосуємо аналітичну математичну модель 

спеціального стабілізаційного резервного фонду для ПАТ «ДМК» (формули 

2.17 – 2.34) за кожен операційний період. Оцінимо обсяги початкового та 

операційного резервного фондів та їх зміни впродовж року. Розрахуємо 

коливання обсягів початкового та операційного резервних фондів ПАТ «ДМК» 

– табл. 3.15.  

На перший день другого розраховані наступні значення 

ORFi(н) = 89,679 тис. грн. та RF0i(н) = 269,036 тис. грн. Граничною межею 

нарощення початкового та операційного резервного фондів для ПАТ «ДМК» на 

2015 р. розраховане значення RF0 = 269,036 тис. грн. Початкова інвестиція 

становить RFi = 358,714 тис. грн.  

Впродовж 2,3,4 періодів обсяги операційного резервного фонду 

нарощуються за рахунок чистого прибутку відповідного минулого періоду. У 

четвертому періоді частина нарощення береться з початкового резервного 

фонду, обсяг якого зменшується на відповідне значення частини нарощення.  
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Таблиця 3.15 

Динаміка спеціального стабілізаційного резервного фонду  

для ПАТ «ДМК»  

 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

1 

Вхідні дані 

– – 1793,570 – – – – – – – – 

Розрахунків RF не існує 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

2 

Вхідні дані 

55,209 1793,570 1875,096 0,000 0,045 1,045 0,050 1,000 89,679 0,000 269,036 

RF0 (Гранична межа нарощення ORFi, RF0i)  269,036 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

53,642 – – – – – – – 93,755 – 269,036 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

53,642 – – – – – – – 93,755 – 269,036 

Первинна інвестиція: RF=RF01+ORF1 358,714 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,616 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

3 

 

Вхідні дані 

57,718 1875,096 1977,004 89,679 0,054 1,054 0,050 1,000 93,755 4,076 269,036 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

53,642 – – – – – – – 93,755 – 269,036 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

53,642        93,755  269,036 

RF=RF01+ORF1 362,7903 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 14,159 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

4 

Вхідні дані 

60,855 1977,004 2201,200 93,755 0,113 1,113 0,110 1,000 217,470 123,716 269,036 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

0,000 – – – – – – – 217,470 – 206,175 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

0,000 – – – – – – – 217,470 – 206,175 

RF=RF01+ORF1 423,6453 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,492 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

5 

Вхідні дані 

67,756 2201,200 2364,252 217,470 0,074 1,074 0,080 1,000 176,096 –41,374 206,175 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

67,756 – – – – – – – 217,470 – 206,175 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 
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Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

67,756 – – – – – – – 217,470 – 206,175 

RF=RF01+ORF1 423,645 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 1,638 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

6 

Вхідні дані 

72,775 2364,252 2547,685 217,470 0,078 1,078 0,080 1,000 189,140 –28,330 206,175 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

72,775               217,470   206,175 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

72,775               217,470   206,175 

RF=RF01+ORF1 423,645 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 2,569 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

7 

Вхідні дані 

78,422 2547,685 2751,500 217,470 0,080 1,080 0,080 1,000 203,815 –13,656 206,175 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

78,422 – – – – – – – 217,470 – 206,175 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

78,422 – – – – – – – 217,470 – 206,175 

RF=RF01+ORF1 423,645 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 5,743 

i PNi–1 Zi–1 Zi ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

8 

Вхідні дані 

84,695 2751,500 3097,985 217,470 0,126 1,126 0,120 1,000 330,180 112,710 206,175 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

0,000 – – – – – – – 330,180 – 178,160 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

0,000 – – – – – – – 269,036 – 239,305 

RF=RF01+ORF1 508,340 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,751 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

9 

Вхідні дані 

95,361 3097,985 3327,466 269,036 0,074 1,074 0,080 1,000 247,839 –21,197 239,305 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

95,361 – – – – – – – 269,036 – 239,305 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

95,361 – – – – – – – 269,036 – 239,305 

RF=RF01+ORF1 508,340 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 4,499 
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i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

10 

Вхідні дані 

102,425 3327,466 3585,631 269,036 0,078 1,078 0,080 1,000 266,197 –2,838 239,305 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

102,425 – – – – – – – 269,036 – 239,305 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

102,425 – – – – – – – 269,036 – 239,305 

RF=RF01+ORF1 508,340 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 36,088 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

11 

Вхідні дані 

110,371 3585,631 3872,482 269,036 0,080 1,080 0,080 1,000 286,850 17,815 239,305 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

92,556 – – – – – – – 286,850 – 239,305 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

92,556 – – – – – – – 269,036 – 257,120 

RF=RF01+ORF1 526,155 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 0,000 

Ефективність використання ORFi: Ef 6,195 

i PNi–1 Zi–1 Zi  ORFi–1 zi e
δ
 δ W ORFi ∆ORFi RF0i 

12 

Вхідні дані 

119,201 3872,482 4360,128 269,036 0,126 1,126 0,110 1,000 425,973 156,938 257,120 

Розраховані обсяги, необхідні на період i (початок 1 дня періоду i) 

0,000 – – – – – – – 425,973 – 219,383 

Обсяг незапланованих витрат періоду: ∆Zi 0,000 

Розраховані обсяги на кінець останнього дня періоду i 

0,000 – – – – – – – 269,036 – 269,036 

RFi=ORFi(к)+RF0i(к) 538,071 

Можна вилучити з RF0i(к) (Якщо RF0i(к)>RF0) 107,285 

Ефективність використання ORFi: Ef 0,760 

 

Тут: PNi–1 – обсяг чистого прибутку періоду i–1 (тис. грн.); Zi–1 – витрати i–1 періоду 

(тис. грн.); Zi – прогнозні витрати періоду i; ORFi–1 – операційний резервний фонд i–1 

періоду (тис. грн.); zi=(Zi–Zi–1)/Zi–1 – умовна норма приросту витрат; e
δ
 – значення 

експоненційної функції; δ – сила зростання, знаходиться за таблицями експоненційної 

функції; W – ваговий коефіцієнт; ORFi – розрахований на період i обсяг операційного 

резервного фонду (тис. грн.); ∆ORFi=ORFi–ORFi–1 (тис. грн.) – обсяг необхідного нарощення 

операційного резервного фонду; RF0i – значення початкового резервного фонду періоду i 

(тис. грн.); ∆Zi – обсяг незапланованих витрат періоду i (тис. грн.); RFi=ORFi(к)+RF0i(к) – 

обсяг стабілізаційного резервного фонду на кінець періоду; Ef – ефективність використання 

ORFi . 

 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних ПАТ «ДМК» за 2015 р. URL : 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ (дата звернення: 25.01.2018). 
 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ
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Періоди 5,6,7,9,10 відрізняються від’ємним значенням нарощення ∆ORFi . 

Цей факт свідчить про те, що існуючі обсяги операційного резервного фонду є 

достатніми для забезпечення фінансового вирівнювання витрат періоду в разі 

непередбачуваних термінових фінансових виплат. Надлишок коштів можна 

було би забирати з операційного резервного фонду, але досвід розрахунків, що 

виконувались раніше, свідчить про необхідність накопичення коштів в 

операційному та початковому резервних фондах, що й робиться в проведених 

розрахунках.  

Період 8 відрізняється тим, що обсяг операційного резервного фонду 

досягає ORF8(н) = 330,180 тис. грн. та перетинає межу нарощення 

RF0 = 269,036 тис. грн. Тому обсяг операційного резервного фонду кінця 

періоду приймається рівним: ORF8(к) = 269,036 тис. грн. Різниця обсягом 

61,45 тис. грн. повертається в початковий резервний фонд, який нарощує обсяг: 

RF08(к) = 239,305 тис. грн.  

У періоді 10 операційний резервний фонд зберігає максимальний обсяг 

накопичення ORF10(к) = 269,036 тис. грн., а від’ємне значення ∆ORF10 дає 

можливість не нарощувати й початковий резервний фонд кінця періоду 10. 

У періоді 11 спостерігається ситуація періоду 8, коли 

ORF11(н) = 286,850 тис. грн. і перетинається межа його нарощення. Тому обсяг 

операційного резервного фонду періоду залишається в максимально 

розрахованих межах: ORF11(к) = 269,036 тис. грн. Початковий резервний фонд 

періоду 11 нарощується на 17,815 тис. грн.: RF011(к) = 257,120 тис. грн.  

Період 12 відрізняється тим, що обсяг початкового резервного фонду 

періоду перетинає межу свого нарощення у RF0 = 269,036 тис. грн. Це 

досягається за рахунок нарощення операційного резервного фонду на обсяг 

156,938 тис. грн., що на цей же обсяг перевищує межу RF0 = 269,036 тис. грн. 

Тому, ця різниця йде до початкового резервного фонду періоду 12 і він набуває 

обсяг: RF012(н) = 425,793 тис. грн. Різницю з обсягом RF0 у 107,285 тис. грн. 

може бути вилучено рішенням адміністрації для потреб підприємства. Тоді 

обсяги початкового та операційного резервного фондів періоду 12 становлять:  
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ORF12(к) = 269,036 тис. грн. та RF012(к) = 269,036 тис. грн. Загальний обсяг 

стабілізаційного резервного фонду для ПАТ «ДМК» буде: 

RF12 = 538,071 тис. грн. Тобто, обсяг стабілізаційного резервного фонду в кінці 

року досяг свого максимального розрахованого значення. Це є певною 

характеристикою змінення стабілізаційного резервного фонду для зростаючого 

виробництва (Рис. 3.10, Рис. 3.11, Рис. 3.12). Але на майбутній рік треба 

переглянути межі нарощення цього фонду із врахуванням зростання рівня 

операційних витрат. Розглянемо отримані результати. 
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Рис. 3.10. Порівняння обсягів витрат Zi , початкового RF0i(к) та операційного 

ORFi(к) резервних фондів ПАТ «ДМК» 
Джерело: побудовано автором на основі статистичних даних ПАТ «ДМК» за 2015 р. URL : 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ (дата звернення: 25.01.2018). 
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Рис. 3.11. Порівняння обсягів витрат Zi та спеціального стабілізаційного 

резервного фонду RFi ПАТ «ДМК» 
Джерело: побудовано автором на основі статистичних даних ПАТ «ДМК» за 2015 р. URL : 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ (дата звернення: 25.01.2018). 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ
http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ
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Рис. 3.12. Порівняння обсягів спеціального стабілізаційного резервного фонду 

RFi та чистого прибутку початку та кінця періоду: PNi–1(н), PNi–1(к) 
Джерело: побудовано автором на основі статистичних даних ПАТ «ДМК» за 2015 р. URL : 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ (дата звернення: 25.01.2018). 
 

Можна побачити, що спеціальний стабілізаційний резервний фонд для 

ПАТ «ДМК» можна створювати як в інвестиційний спосіб із подальшим 

нарощенням за рахунок чистого прибутку в розрахованих межах, так і за 

рахунок накопичення первинної інвестиції із чистого прибутку за декілька 

періодів. Якщо процес виробництва є зростаючим, обидві частини фонду 

поступово наповнюються до розрахованих граничних меж і всі кошти, що є 

перевищенням цієї межі, вилучаються на потребу підприємства (Рис. 3.10, 

Рис. 3.11, Рис. 3.12). Ефективність використання системи економіко-

математичних моделей спеціального стабілізаційного резервного фонду за 

періоди коливається від мінімального значення – Ef4=0,492 до максимального – 

Ef10=36,088. Це свідчить про наявність достатнього обсягу коштів для 

врівноваження фінансових витрат впродовж операційних періодів та 

зменшення ризику недостатнього фінансування виробничого процесу в 

кожному операційному періоді. 

 

 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ
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Висновки до розділу III 

 

 

Прикладне застосування математичних моделей прогнозування та 

врівноваження фінансування операційних періодів на прикладах підприємств, 

які характеризуються періодичним, спадним та зростаючим процесами 

виробництва дозволило оцінити якість створення і застосування 

запропонованої адаптивної математичної моделі спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств. Дослідження спиралось на статистичні дані 

ПАТ «Дніпроважмаш», ТОВ НТК «Металург», ТОВ «Дніпропетровський 

приладобудівний завод», ПАТ «Дніпропетровсьий меблевий комбінат». 

Досліджено застосування системи математичних моделей спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств, а саме: адаптивної 

математичної моделі фонду, алгоритмічної моделі та відповідної комп’ютерної 

програми. Процедура створення спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємства на базі адаптивної та алгоритмічної моделей складається з 

декількох етапів, важливішими з яких є наступні: прийняття рішення 

керівництвом підприємства про створення фонду; відображення цього рішення 

в уставних документах підприємства; визначення джерел формування 

початкового та операційного резервного фондів як складових фонду; 

визначення прогнозних методів оцінювання обсягів початкового та 

операційного резервних фондів; оцінювання обсягу необхідної первинної 

інвестиції для функціонування цього економіко-математичного 

інструментарію; оцінювання обсягів використання початкового та операційного 

резервного фондів за кожний операційний період за допомогою відповідної 

комп’ютерної програми обробки статистичної інформації підприємств. 

Застосування запропонованого інструментарію допомагає підприємствам 

вирішувати проблеми тимчасової нестачі коштів протягом виробничого періоду 

власними силами, чим зміцнює їх власне фінансове становище та сприяє 

зростанню їх ринкової вартості. 
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За результатами моделювання оцінено початкові обсяги спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств і за допомогою алгоритмічної 

моделі фонду змодельовано формування та управління фондом впродовж року 

для підприємств, що мають періодичний, спадний та зростаючий характер 

виробництва. Досліджено, що нарощення обсягів початкового резервного 

фонду, яке перевищує розраховану верхню межу значення цього фонду, 

вилучається з його обсягу. За рішенням керівництва підприємства, вилучені 

кошти спрямовуються на інші потреби виробництва. Створення та застосування 

спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств доцільно 

пропонувати підприємствам з періодичним (сезонним чи циклічним) та 

зростаючим характером виробничих процесів, що забезпечує можливість 

відновлення початкового та операційного резервних фондів за рахунок 

власного чистого прибутку за кожний окремий операційний період. Також, ці 

фонди необхідно використовувати та нарощувати в накопичувальний спосіб, 

враховуючи існуючу періодичність виробничих процесів. Підприємствам зі 

спадним характером виробництва чи із сумарним від’ємним грошовим 

потоком, таким як ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод», цей 

метод можна рекомендувати використовувати в якості короткострокової 

стабілізуючої інвестиції.  

За результатами моделювання доведено, що застосування та нарощення 

початкового та операційного резервних фондів протягом декількох операційних 

періодів, передусім для періодичних виробничих процесів, таких як на ПАТ 

«Дніпроважмаш» та ТОВ НТК «Металург», демонструє перетікання коштів від 

початкового до операційного резервного фонду, що дозволяє відновлювати 

нестачу коштів протягом операційного періоду. Зворотній процес перетікання 

коштів від операційного до початкового резервного фонду, за умови досягнення 

операційним резервним фондом свого граничного значення, виникає на 

пізніших етапах застосування цих фондів, коли декілька періодів поспіль 

підприємство демонструє зростаючий характер виробництва. 
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Здійснений аналіз показав, що порівняння обсягів початкових та 

операційних резервних фондів для періодичних процесів виробництва, як на 

ПАТ «Дніпроважмаш» та ПАТ «Дніпропетровський меблевий комбінат», 

відображає той факт, що обсяги відповідних фондів для зростаючого процесу 

виробництва є меншими за своєю часткою від обсягів витрат цього 

виробництва за період. Також перетікання коштів від початкового до 

операційного резервного фондів та у зворотньому напрямку здійснюється 

меншими обсягами та без стрибкоподібних нарощень.  

Оцінено ефективність використання спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств для зростаючих та періодичних виробничих 

процесів. Показники ефективності на підприємствах ПАТ «Дніпроважмаш» та 

ПАТ «Дніпропетровський меблевий комбінат» є додатними та коливаються в 

межах значень від менших за одиницю до десятків одиниць. Це доводить 

доцільність впровадження запропонованого економіко-математичного 

інструментарію забезпечення достатнього рівня фінансування операційного 

періоду підприємств.  

Основні результати дослідження, викладені в цьому розділі, відображено 

в працях [91; 92; 94; 95; 140]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі поставлено та вирішено задачу розробки 

концептуальних положень щодо процесу забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційних виробничих періодів підприємств та створення на їх 

основі відповідного інструментарію математичного моделювання цього 

процесу, що включає систему моделей: модель формування спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств, адаптивну математичну 

модель зазначеного фонду та алгоритмічну модель управління фондом, 

реалізовану у вигляді відповідної комп’ютерної програми. Проведене наукове 

дослідження дало змогу дійти наступних висновків. 

1. Проаналізовано засади створення та використання спеціальних 

резервних фондів на підприємствах відповідно до сучасного законодавства 

України. Як правило, використання резервних фондів регламентовано 

законодавчими документами. У дисертації запропоновано створення й 

використання спеціального стабілізаційного резервного фонду на 

підприємствах, яке має бути закріплено в їх статутних документах. Автором 

розроблено економіко-математичний інструментарій забезпечення достатнього 

рівня фінансування операційних періодів підприємств, а зазначений фонд 

постає його економічною складовою та створюється за бажанням власників за 

рахунок інвестованих коштів. Відмінністю запропонованого спеціального 

резервного фонду від інших є цільове використання коштів на забезпечення 

фінансування незапланованих витрат операційних періодів та щомісячне 

відновлення й нарощення обсягів фонду за рахунок отриманого чистого 

прибутку.  

2. Розглянуто та проаналізовано систему математичних моделей 

управління фінансовими активами підприємств. На їх підґрунті 

систематизовано та об’єднано принципи побудови й застосування таких 

моделей, як: DCF–моделі (Discounted cash flow model), що дозволило 
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використати ідею співставлення припливів та відпливів коштів на підприємстві 

з урахуванням аналітичного принципу «вартості грошей у часі»; моделі 

У. Баумоля, що дозволило використати принцип коригування обсягу залишку 

грошових активів підприємства з урахуванням обсягу його платіжного обороту; 

моделі М. Міллера і Д. Орра, що дозволило використати ідею застосування 

двох частин означеного активу в грошовій формі та у формі високоліквідних 

цінних паперів та спиратися на оцінювання межі нарощення чи зменшення 

активу, перетинання якої веде до «перетікання» певного обсягу активу з однієї 

частини до іншої. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати 

концептуальні положення побудови спеціального стабілізаційного резервного 

фонду підприємств на базі системи розроблених моделей.  

3. Охарактеризовано й порівняно окремі математичні моделі та 

методи короткострокового прогнозування, а саме – пропорційну модель та 

економетричну модель динаміки часових рядів для зростаючих, спадних та 

періодичних виробничих процесів. Перевагою пропорційного методу 

прогнозування є те, що він спирається на показники двох минулих періодів та 

на темп їх змінення. У свою чергу, прогнозування на основі побудови 

економетричних моделей динаміки часових рядів показників враховує нелінійні 

тенденції розвитку виробничих процесів, але потребує істотної кількості 

інтервалів спостереження й характеризується зменшенням точності прогнозних 

результатів у періодичних процесах. Застосування в дослідженні двох 

означених прогнозних методів дає змогу обирати варіант оцінювання 

прогнозного обсягу витрат наступного операційного періоду (який виступає 

вхідним даним математичної моделі фонду) за визначеним критерієм, а також 

обирати відповідний варіант кількісного оцінювання необхідного обсягу фонду. 

Зауважимо також, що перевагою запропонованого інструментарію є 

можливість його застосування і на підприємствах, що працюють менше року, у 

яких кількість періодів спостереження – від 2 до 12. 

4. У дослідженні сформульовано концептуальні положення 

математичного моделювання процесу забезпечення достатнього рівня 
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фінансування операційних періодів підприємств. Визначено, що економічною 

сутністю процесу є фінансування планових (невипадкова складова) та  

позапланових (випадкова складова) поточних операційних витрат підприємств. 

Для забезпечення достатності фінансування кожного операційного періоду 

запропоновано створення на підприємствах спеціального стабілізаційного 

резервного фонду. Математичну сутність процесу відображає запропонований 

інструментарій, який представлено системою моделей: адаптивною 

математичною моделлю фонду, сформованою з адаптивних математичних 

моделей початкового та операційного резервних фондів, й алгоритмічною 

моделлю управління фондом, яку реалізовано у відповідній комп’ютерній 

програмі.  

5. Для врівноваження процесу забезпечення достатнього рівня 

фінансування операційних періодів підприємств розроблено адаптивну 

математичну модель спеціального стабілізаційного резервного фонду, 

сформовану з адаптивних моделей початкового та операційного резервного 

фондів. Сформульовано та теоретично обґрунтовано необхідну та достатню 

умови створення фонду. Необхідною умовою є додатне сумарне сальдо 

грошового потоку підприємств за розглянуті періоди або за один період. 

Достатньою умовою є сумарне перевищення обсягу прибутку над обсягом 

нарощення фонду за відповідні періоди. Фонд формується з двох частин: 

початкового резервного фонду, представленого у формі швидколіквідних 

цінних паперів або в грошовій формі, та операційного резервного фонду в 

грошовій формі. Базою даних є операційні (щомісячні) статистичні показники 

витрат, доходу та чистого прибутку за минулі виробничі періоди (від 2 до 12, 

або, за рішенням керівництва, більше) та кількісне оцінювання прогнозованого 

обсягу витрат наступного операційного періоду. Вихідними даними є поточне 

кількісне оцінювання обсягів необхідного додаткового фінансування та обсягів 

відновлення й нарощення фонду. Застосування системи моделей, що 

складається з адаптивної математичної моделі спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств, алгоритмічної моделі управління фондом та 



209 

 

відповідної комп’ютерної програми, дає змогу приймати обґрунтовані поточні 

управлінські фінансові рішення.  

6. У рамках побудови адаптивної математичної моделі операційного 

резервного фонду як частини спеціального стабілізаційного резервного фонду 

підприємств запропоновано окреме моделювання та кількісне оцінювання 

коефіцієнтів W (запропонованого автором) та δ (сила зростання). Для 

коефіцієнта δ воно спирається на аналітичний принцип «вартості грошей у 

часі». Застосування кількісного оцінювання коефіцієнта W адаптує модель до 

умов конкретного процесу виробництва. Також у дослідженні запропоновано 

метод кількісного оцінювання верхньої межі нарощення спеціального 

стабілізаційного резервного фонду підприємств. Цей метод ґрунтується на 

тому, що прогнозний обсяг грошового потоку витрат для кожного наступного 

операційного періоду, розрахований із застосуванням δ, відображатиме 

фінансову межу розвитку процесу для наступного періоду в безкризовій 

ситуації. Проведене моделювання та оцінювання коефіцієнтів математичної 

моделі фонду в кожному операційному періоді дає змогу кількісно оцінювати 

поточні обсяги необхідного додаткового фінансування.  

7. Сформульовано методичні положення щодо оцінювання 

економічного ефекту від застосування спеціального стабілізаційного 

резервного фонду підприємств, що дало змогу автору пропонувати кількісно 

оцінювати означений ефект в кожному операційному періоді як різницю обсягу 

сумарного грошового потоку за розглянутий період та сумарного обсягу 

нарощення операційного резервного фонду за цей період. Одержаний ефект – 

додатне значення цієї різниці. 

8. На основі запропонованої адаптивної математичної моделі 

спеціального стабілізаційного резервного фонду, компонентами якої 

виступають адаптивні моделі початкового та операційного резервного фондів, 

розроблено алгоритмічну модель формування та управління фондом, яку 

реалізовано у відповідній комп’ютерній програмі обробки статистичної 

інформації підприємств, що дало змогу кількісно оцінювати обсяги необхідного 
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додаткового фінансування та обсяги використання, відновлення й нарощення 

запропонованого фонду в кожному операційному періоді. 

9. У дослідженні здійснено тестування системи моделей формування 

та управління спеціальним стабілізаційним резервним фондом на статистичних 

даних підприємств зі зростаючим, спадним та періодичним процесами 

виробництва відповідно, що дало змогу здійснення апробації та впровадження 

запропонованого інструментарію на ПАТ «Дніпроважмаш», ТОВ НТК 

«Металург», ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод», ПАТ 

«Дніпропетровсьий меблевий комбінат» і довело доцільність впровадження 

розробленого інструментарію. 
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ДОДАТКИ 

Додаток A 1.1 
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Додаток B 1.1 

Таблиця 1.1 

Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ПАТ 

«Дніпроважмаш» за 2015 р. 

№ 
Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

Натуральна 

форма 

Грошова 

форма 

(тис. грн.) 

Відсотки 

до всієї 

виробленої 

продукції 

Натуральна 

форма 

Грошова 

форма 

(тис. грн.) 

Відсотки 

до всієї 

виробленої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробництво інших 
готових металевих 

виробів (КВЕД 

25.99) 

38641.03 641456.68 74.74 29492.89 641456.7 69.07 

2 Виробництво 

залізничних 

локомотивів та 

рухомого складу 

(КВЕД 30.20) 

524.8 25293.1 2.95 1161.44 25293.1 2.72 

3 Виробництво 

машин і 

устаткування 

для добувної 

промисловості та 
будівництва 

(КВЕД 28.92) 

575.89 23574.31 2.74 1080.31 23574.3 2.53 

4 Виробництво 

духових шаф, печей 

і пічних пальників 

(КВЕД 28.21) 

790.74 49937.67 5.82 7936.8 49937.7 5.38 

5 Виробництво 

вантажно-

підіймального та 

вантажно-

розвантажувального 

устаткування 

(КВЕД 28.22) 

625.97 58479.26 6.81 2685.83 58479.3 6.29 

6 Інші товари, роботи, 
послуги 

1595.47 59479.33 6.94 342.73 129951.9 14.01 

7 ВСЬОГО 42753.9 858220.35 100 42700.0 928693 100 

Джерело: Звіт про фінансові результати ПАТ «Дніпроважмаш» за 2014, 2015 р. 
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Додаток B 1.2 

Таблиця 1.1 

Показники фінансової діяльності ПАТ «ДМК» за 2014 – 2015 р. 

Стаття 2014 2015 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) 25473 34644 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) 17996 25560 

Валовий прибуток  (тис. грн.) 7477 9084 

Валовий збиток  (тис. грн.) 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток  (тис. грн.) 1382 1456 

Адміністративні витрати  (тис. грн.) 3223 3562 

Витрати на збут  (тис. грн.) 2895 3459 

Інші операційні витрати  (тис. грн.) 402 847 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток  (тис. грн.) 0 0 

Фінансові витрати  (тис. грн.) 14 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток  (тис. грн.) 1484 1470 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток  (тис. грн.) 0 0 

Витрати (дохід) з податку на прибуток  (тис. грн.) –283 –431 

Чистий фінансовий результат: прибуток  (тис. грн.) 1201 1039 

Чистий фінансовий результат: збиток  (тис. грн.) 0 0 

 

Джерело: Звіт про фінансові результати за 2015 ПАТ «ДМК» 
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«Дніпропетровський меблевий комбінат» – 

персональний сайт 

 

 

Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу 

Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 
 Реквізити 

Регулярна інформація за 2015 рік 

Річна фінансова звітність емітента 
   

КОДИ 

  

Дата (рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський меблевий комбінат» 
за ЄДРПОУ 00274619 

 
(найменування) 

  
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2000 34644 25473 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2050 ( 25560 ) ( 17996 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 9084 7477 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 

резервів 
2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 

резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 240 225 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 3562 ) ( 3223 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3459 ) ( 2695 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 847 ) ( 402 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

  

 

http://infosite.com.ua/Stockmarket/SMYearInfoChapters/48221/#_SDOMID_2472051-tabs-0
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Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
2190 1456 1382 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

збиток 
2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 15 119 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 14 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 3 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 

монетарні статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1470 1484 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 –431 –283 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1039 1201 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 

та спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1039 1201 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 21997 14213 

Витрати на оплату праці 2505 4055 3875 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1478 1315 

Амортизація 2515 1217 1097 

Інші операційні витрати 2520 5007 3875 

Разом 2550 33754 24375 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 6700696 6700696 

Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 

2605 6700696 6700696 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.155 0.1792 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 0.155 0.1792 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

Примітки 

Згідно рішень загальних зборів акціонерів ПАТ «ДМК» дивіденди по результатам 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014–2015 роки не нараховувались та 
не виплачувались.  

Керівник Медиковський Ярослав Олександрович 

Головний 

бухгалтер 
Ружина Ольга Яківна 



240 

 

   
КОДИ 

  

Дата (рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський меблевий комбінат» 
за ЄДРПОУ 00274619 

 
(найменування) 

  

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього  

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

16439 

 

8472 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 27507 22355 

Надходження від повернення авансів 3020 535 34 

Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 

пені) 
3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення 

позик 
3055 0 0 

Інші надходження 3095 86 424 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 15594 ) 

 
( 8770 ) 

Праці 3105 ( 3356 ) ( 3083 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1905 ) ( 1698 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3312 ) ( 2685 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 
3116 ( 299 ) ( 431 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість 
3117 ( 1753 ) ( 1240 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 

податків і зборів 
3118 ( 1260 ) ( 1014 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 17204 ) ( 12577 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 4 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 5 ) ( 4 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 872 ) ( 1197 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2315 1271 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 110 

Надходження від отриманих: 3215 0 0 
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відсотків 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 2370 ) ( 1183 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 –2370 –1073 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 563 90 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 519 440 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 14 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 
3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 44 –364 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 –11 –166 

Залишок коштів на початок року 3405 13 179 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 2 13 

Примітки 
 

Керівник Медиковський Ярослав Олександрович 

Головний 

бухгалтер 
Ружина Ольга Яківна 

 

   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, 
число) 

2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський меблевий комбінат» 
за ЄДРПОУ 00274619 

 
(найменування) 

  

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 
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1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних 
активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі 

в капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 

заборгованості за товари, 

роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками 
з бюджетом 

3562 0 0 0 0 
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Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками 

зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками 
з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

доходів майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 
Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик 3275 X 

 
X 

 
Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу 

частки в дочірньому 

підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 



244 

 

Витрачання на придбання 

частки в дочірньому 

підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам 

у дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів 

за звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів 

на залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

Примітки 
 

Керівник Медиковський Ярослав Олександрович 

Головний 

бухгалтер 
Ружина Ольга Яківна 

   
КОДИ 

  

Дата (рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський меблевий комбінат» 
за ЄДРПОУ 00274619 

 
(найменування) 

  

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 10051 0 1751 2510 1847 0 0 16159 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 10051 0 1751 2510 1847 0 0 16159 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 1039 0 0 1039 

Інший 

сукупний дохід 

за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 
необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 
доходу 

асоційованих 

і спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 
зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 

до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 
належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості 

з капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу:          
 

Наведена вище інформація відображається у такому вигляді, в якому вона була завантажена з сайту  

stockmarket.gov.ua 

Оригінальна адреса сторінки stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/68148/165/templ 

 
  

 

 

 

http://stockmarket.gov.ua/
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Додаток C 1.1 
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Додаток C 1.2 
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Додаток C 1.3 
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Додаток C 1.4 
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Додаток C 1.5 
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