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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На обсяги валового прибутку у розрахунку на 1 гек-

тар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах-
лідерах АПК України суттєво впливає наявність та
структура оборотних активів, а також ефективність їх
використання. Таким чином, для планування обсягів
валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у
землекористуванні задля визначення резервів  їх
збільшення необхідно визначити фактори впливу та
розробити кореляційно-регресійні моделі.
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Виявлено фактори впливу на обсяги валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землеко-
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на степенева кореляційно-регресійні моделі залежності обсягів валового прибутку у розрахунку на 1 гек-
тар с/г угідь у землекористуванні від основних факторів, які надають можливість планувати обсяги ва-
лового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні задля визначення резервів їх
збільшення.

Factors of influence on the volumes of gross profit per 1 hectare of agricultural land in the land use at the
enterprises-leaders of Ukrainian AIC, built three factor linear and polynomial exponential correlation-regression
models of the dependence of the volume of gross profit per 1 hectare of agricultural land in the land of the main
factors, which provide the opportunity to plan the volume of gross profit per 1 hectare of agricultural lands in
land use for the reserves of their increase.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розробки кореляційно-регресійних мо-
делей для  планування показників  прибутковості
підприємств досліджують такі сучасні вітчизняні і за-
рубіжні науковці, як И.П. Атаманюк, С.А. Бородич, Л.Я.
Глубіш, Л.М. Ковальова, А.Д. Крюков, Р.І. Лопатюк,
О.П. Мельниченко, А.И. Орлов, Г.О. Роганова, В.Т. Ша-
ленний та інші.
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Однак, питання розробки кореляційно-регресійних
моделей впливу окремих факторів на обсяги валового
прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землеко-
ристуванні на підприємствах АПК України потребує
подальшого опрацювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження полягає в розробці багато-

факторної лінійної та поліноміальної степеневої коре-
ляційно-регресійні моделі залежності обсягів валово-
го прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у земле-
користуванні від основних факторів, які нададуть мож-
ливість планувати обсяги валового прибутку у розра-
хунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на ве-
ликих підприємствах АПК України задля визначення
резервів їх збільшення, що стане науковою новизною
даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для комплексного дослідження впливу структури
та окремих показників ефективності використання
оборотних активів (Х

i
) на результативний показник

(У), яким обрано обсяг валового прибутку на 1 гектар
угідь у землекористування, проведемо аналіз кореля-
ційних зв'язків, що мають імовірнісний характер [3].
За умови фіксованого положення інших факторів, які
не введені у математичну модель, багатофакторний ко-
реляційний аналіз надає можливість кількісно оціни-
ти та дослідити ступінь впливу факторних змінних,
введених у модель, на результативний показник, що
досліджується [3], та визначити аналітичний вираз за-
лежності випадкової величини y від незалежних вели-
чин Х

1
, Х

2
, ... Х

n
.

Аналіз впливу обраних факторів на розміри вало-
вого прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористу-
ванні надає можливість виявити певні тенденції, сфор-
мовані внаслідок діяльності підприємств-лідерів АПК
України протягом 2006—2012 рр. Взаємодія всіх фак-
торів  з  результативним  показником оп исується
рівнянням багатофакторної лінійної регресії наступ-
ного виду:

(1),
де  — теоретичні значення розмірів валового при-

бутку на 1 гектар угідь у землекористуванні, тис. грн. /
1 га, отримані шляхом підстановки значень факторних
ознак в отримане рівняння регресії;

а
1
, а

2
,  … а

n
  — коефіцієнти регресії (параметри

рівняння);
х

1
, х

2
, … х

n
  — значення обраних факторних ознак

[2, 6, 8].
На основі логіко-інтуїтивного підходу [10, с. 91] було

запропоновано 9 факторів, які, ймовірно, впливають на
розмір валового прибутку на 1 гектар угідь у землеко-
ристуванні на підприємствах АПК України, а саме:

х
1
  — обсяг оборотних активів у розрахунку на 1 га

угідь у землекористуванні, тис. грн. / 1 га;
х

2
  — матеріальні витрати на 1 гектар с/г угідь у зем-

лекористуванні, тис. грн. / 1 гектар;
х

3
  — питома вага оборотних активів в їх загально-

му обсязі, %;

х
4
  — питома вага дебіторської заборгованості в

загальному обсязі оборотних активів, %;
х

5
  — чисті оборотні активи, тис. грн.;

х
6
  — коефіцієнт оборотності оборотних активів,

раз;
х

7
  — матеріаломісткість продукції;

х
8
  — коефіцієнт покриття;

х
9
  — кількість працюючих.

Обрані фактори, які планується включити в мно-
жинну регресію, не перебувають в точній функціо-
нальній залежності та є кількісно вимірними [9, с. 478;
5]. Відсутність явища мультиколінеарності серед обра-
них факторів підтверджується результатами розрахун-
ку коефіцієнтів кореляції за наступною формулою:

(2).

Було досліджено статистичні дані 12 підприємств-
лідерів АПК України за період 2006—2012 рр.

Результати розрахунку коефіцієнтів кореляції для
підтвердження відсутності явища мультиколінеарності
представлено в таблиці 1, в якій відсутні значення ко-
ефіцієнтів кореляції між факторами, що перевищують
0,7.

На основі статистичних даних за допомогою ком-
понента "Пакет аналізу" в пакеті Microsoft Excel [9, с.
478] отримуємо наступну математичну модель:

(3).
Множинний коефіцієнт детермінації було розрахо-

вано за наступною формулою:

(4),

де  — множинний коефіцієнт детермінації;
 — факторна дисперсію результативного показ-

ника y, яка відображає вплив лише основних факторів;
 — загальна дисперсія результативного показни-

ка y, яка відображає вплив всіх факторів: і основних, і
залишкових.

Використані в формулі (4) показники факторної та
загальної дисперсій розраховуються за наступними
формулами:

(5),

 (6),

де  — середнє значення результативного показ-

ника;
n — число спостережень.
Коефіцієнт множинної кореляції R для отриманої

моделі дорівнює 0,999, що підтверджує наявність ви-

Таблиця 1. Перевірка моделі на наявність мультиколінеарних зв'язків
між досліджуваними парами факторних ознак

8,8
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сокої кореляції [9, с. 480]. Відповідно, коефіцієнт де-
термінації, що висвітлює ступінь відповідності отри-
маної математичної моделі вхідним даним [3, 4], дорі-
внює 0,997. Таким чином, частка дисперсії отримано-
го результату y, що пояснюється регресією, дорівнює
99,7%, відповідно, частка неврахованих факторів і ви-
падкової складової, що неможливо врахувати у зв'яз-
ку зі стохастичною природою моделі, складає всього
0,3%.

Перевіримо адекватність та значимість отриманої
моделі за допомогою проведення перевірки коефіцієн-
та детермінації з використанням F-критерію, в основі
якого полягає наступна формула:

(7),

де F — критерій Фішера;
m — число факторів в отриманій моделі.
Якщо в отриманій регресійній моделі вільний член

дорівнює 0, необхідно у процесі розрахунку критерію
Фішера збільшити чисельник на 1.

Використовуючи критерій Фішера, робимо висно-
вок, що з ймовірністю 88 % отримане рівняння множин-
ної регресії є значущим і адекватно описує зв'язок роз-
міру валового прибутку на 1 гектар угідь у землекори-
стуванні на підприємствах АПК України із зазначени-
ми факторами, оскільки F

t
 (43,354) > F

крит
 (41,454) [9, с.

480],  внаслідок чого відхиляється  гіпотеза щодо
рівності вектора коефіцієнтів із ймовірністю помилки,
що дорівнює 0,12. Таким чином, значення хоча б одно-
го з елементів вектору відрізняється від нуля.

Також оцінимо адекватність отриманого рівняння
регресії за допомогою показника середньої помилки
апроксимації, розрахованого за наступною формулою:

(8),

де t — показник середньої помилки апроксимації;
— стандартне значення помилки для параметру

рівняння аі.
Отримане рівняння було оцінено за t-критерієм

Стюдента для того, щоб виявити, чи всі параметри
рівняння регресії можна вважати статистично значу-
щими [9, с. 479]. Для t

крит
=4,17 було виявлено факто-

ри, вплив яких є недостатнім з ймовірністю помилки
0,15.

Після видалення з моделі всіх факторів, t-критерій
Стюдента яких суттєво менше за критичний із зазначе-
ною ймовірністю помилки (x4, x7, x8, x9), отримано
оновлену п'яти факторну кореляційно-регресійну мо-
дель наступного виду:

(9).
Використавши критерій Фішера, виявлено, що з

ймовірністю 95 % отримане рівняння є значущим і може
використовуватись, оскільки Ft (8,92) > Fкрит (5,05).
Оцінивши отримане рівняння за t-критерієм Стюдента,
виявлено, що значення t-критерію для факторів x

2
 та x

3
менше за t

крит
=2,57, таким чином, зазначені фактори не-

обхідно видалити з моделі. Стосовно всіх інших фак-
торів (x

1
, x

5
, x

6
) виконується вимога , саме тому

з ймовірністю помилки, що дорівнює 0,05, гіпотеза щодо
рівності нулю зазначених коефіцієнтів відкидається,
внаслідок чого вони вважається значимими [9, с. 478—
481].

Таким чином, серед обраних факторів впливу на
розмір валового прибутку на 1 гектар угідь у землеко-
ристуванні залишено лише 3 кількісно вимірні факто-
ри, які не перебувають в точній функціональній залеж-
ності. За результатами аналізу отримано наступну
трьох факторну кореляційно-регресійну модель виду:

(10).
Для даної моделі значення коефіцієнту множинної

кореляції R дорівнює 0,95, що підтверджує наявність
щільного зв'язку між обраними факторними та резуль-
тативною ознаками та високу якість отриманої моделі,
а коефіцієнт множинної детермінації дорівнює 0,90, що
означає значний ступінь відповідності отриманої мо-
делі вхідним даним. Так, варіація обсягів валового при-

бутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні дослі-
джуваної кількості підприємств на 90,0 % обумовлюєть-
ся обраними факторами. Змінність значень результа-
тивного показника у біля отриманої лінії регресії скла-
дає 10%, відповідно, це частка неврахованих факторів
в отриманій економетричній моделі.

Використовуючи критерій Фішера для перевірки
значимості отриманої моделі, робимо висновок, що з
ймовірністю 98 % отримане рівняння множинної рег-
ресії є значущим і адекватно описує зв'язок валового
прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні із
обраними факторами, оскільки F

t
 (20,57) > F

крит
 (6,45).

Надамо оцінку отриманому рівнянню за t-критерієм
Стюдента та виявимо, чи всі параметри рівняння рег-
ресії можна вважати статистично значущими. Розрахо-
ваний показник tкрит за наявності рівня значущості
0,02 дорівнює 3,00. Значення t-критерієв Стюдента для
факторів x

1
, x

5
, x

6
 дорівнюють 5,07, 3,15 та 5,45, відпов-

ідно, всі фактори, включені в модель, попадають в кри-
тичний інтервал , саме тому вони
є значущими з ймовірністю 98 %. Вільний член а

о
 також

є статистично значимою величиною.
Перевіримо отриману модель (10) на логічну адек-

ватність, тобто відповідність отриманого рівняння
економічному змісту валового прибутку на 1 гектар с/
г угідь у землекористуванні. З'ясуємо відповідність
знаків у багатофакторній моделі між кожним з обра-
них факторів і показником, що обрано в якості резуль-
тативного [7, с. 111]. Додатні знаки при трьох факто-
рах свідчать про наявність прямих зв'язків між всіма
факторами і показником y, що підтверджує, що за умо-
ви інших рівних умов зростання обсягів оборотних ак-
тивів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекористу-
ванні, чистих оборотних активів та коефіцієнту оборот-
ності оборотних активів сприяють зростанню валово-
го прибутку на 1 гектар угідь у землекористуванні. При
зменшенні використаних факторів показник, що обра-
но в якості результативного, буде реагувати відповід-
но.

Для розрахунку порівняної сили впливу кожного з
обраних факторів на отриманий результат обчислимо
часткові коефіцієнти еластичності, значення яких при
фіксованих значеннях інших факторів висвітлять у
відсоткових значеннях зміну результативної ознаки
при зміні кожного з використаних факторів на 1% [6].
Розрахунок коефіцієнтів еластичності проводиться з
використанням наступної формули:

(11),

де E
i
 — коефіцієнти еластичності;

 — середнє значення і-го фактору;
 — середнє значення результативної ознаки.

Таким чином, при збільшенні обсягів оборотних ак-
тивів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекористуванні
на 1 % обсяг валового прибутку на 1 га угідь у землеко-
ристуванні збільшиться на 0,58 %; при збільшенні об-
сягів чистих оборотних активів на 1 % обсяг валового
прибутку на 1  гектар угідь у  землекористуванні
збільшиться на 0,51 %; при збільшенні значення коефі-
цієнту оборотності оборотних активів на 1 % обсяг ва-
лового прибутку на 1 гектар угідь у землекористуванні
збільшиться на 1,03 %.

Так, на основі результатів кореляційно-регресійно-
го аналізу робимо висновок, що на зростання обсягів
валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у
землекористуванні на досліджуваних підприємствах
АПК України найбільший вплив спричиняють показни-
ки оборотності оборотних активів.

Перевірка отриманої моделі на наявність мульти-
колінеарності висвітлила, що між усіма з досліджува-
них пар факторних ознак відсутній тісній кореляційний
зв'язок, саме тому отримана лінійна кореляційно-рег-
ресійна модель може розглядатися як основа для пла-
нування обсягів валового прибутку у розрахунку на 1
гектар с/г угідь у землекористуванні задля визначення
резервів їх збільшення [6].

Хоча значення коефіцієнту множинної детермінації
в отриманій кореляційно-регресійній моделі (10) досить
високе (0,90), а сама модель адекватно описує зв'язок
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результативного показника з обраними факторами,
існують помилки при розрахунку теоретичних значень
розмірів валового прибутку на 1 с/г гектар угідь у зем-
лекористуванні, які неможливо вважати несуттєвими.
Саме тому, розробимо поліноміальну степеневу коре-
ляційно-регресійну модель, спираючись на поліноміаль-
ний алгоритм оптимальної екстраполяції параметрів
стохастичних систем, запропонований І.П. Атаманю-
ком [1, с. 16—19].

У процесі розробки поліноміальної степеневої ко-
реляційно-регресійної моделі всі значення факторів,
використані при побудові моделі (3), було зведено в
квадрат, після чого проаналізовано вплив всіх отрима-
них факторів на результативний показник та видалено
ті, чий вплив можна вважати недостатнім.

Таким чином, отримано поліноміальну степеневу
кореляційно-регресійну модель впливу обраних фак-
торів на розмір валового прибутку на 1 гектар с/г угідь
у землекористуванні:
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(12).

Розраховані теоретичні значення результативного
показника за допомогою поліноміальної степеневої
кореля ційно-регре с ійної  моде лі  (12)  нес уттєво
відрізняються від емпіричних значень результативного
показника, а отримані помилки результатів практично
дорівнюють 0  (середній розмір  помилки складає
1,328*10-11 %), що свідчить про точність прогнозів, на-
даних за допомогою отриманої моделі, не зважаючи на
її складність.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, за результатами сформульовано на-
ступні висновки:

1. Виявлено фактори впливу на обсяги валового
прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землеко-
ристуванні на досліджуваних підприємствах-лідерах
АПК України, серед яких основними є обсяги оборот-
них активів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекори-
стуванні, при збільшення яких на 1% обсяг валового
прибутку на 1  гектар угідь у  землекористуванні
збільшиться на 0,58%; чисті оборотні активи, при
збільшення яких на 1% обсяг валового прибутку на 1
гектар угідь у землекористуванні збільшиться на 0,51%;
коефіцієнт  оборотності  оборотних активів ,  при
збільшенні якого на 1% обсяг валового прибутку на 1
гектар угідь у землекористуванні збільшиться на 1,03%;

2. Побудована трьохфакторна лінійна та поліномі-
альна степенева кореляційно-регресійна модель залеж-
ності обсягів валового прибутку у розрахунку на 1 гек-
тар с/г угідь у землекористуванні від основних фак-
торів, які надають можливість планувати обсяги вало-
вого прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у зем-
лекористуванні задля визначення резервів їх збільшен-
ня. Додатні коефіцієнти регресії в отриманій лінійній
моделі свідчать про прямий кореляційний зв'язок між
результативною ознакою та факторами впливу на неї,
що застосовуються в цій моделі.

3. Збільшення обсягів валового прибутку у розра-
хунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні можна
досягти за рахунок збільшення обсягів оборотних ак-
тивів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекористу-
ванні, збільшення обсягів чистих оборотних активів за
допомогою систематичного зменшення обсягів дебі-
торської і кредиторської заборгованостей, підвищен-
ня коефіцієнту оборотності оборотних активів за ра-
хунок скорочення термінів оборотності заборгованості
дебіторів, недопущення ситуації наявності значної
кількості "залежалих" товарно-матеріальних запасів,
які неможливо реалізувати.
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